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Епоха, започаткована Реформа
цією та англійською промисловою 
революцією, наближається до завер
шення. Дотримання системи цінно
стей, що створили капіталізм та ініці
ювали те грандіозне явище людської 
історії, яке прийнято називати нау
ково-технічною революцією, стало 
сьогодні небезпечним для людства, 
для його існування. Надавши людині 
небачену могутність, ця система цін
ностей одночасно загнала його в без
вихідь, протиставила його Природі, 
порушивши режим його спільного з 
нею розвитку, тобто умови його ко-
еволюції з рештою біосфери, і цим 
позбавила людство перспективи його 
розвитку в рамках сучасних цивіліза-
ційних парадигм. 

Поза сумнівом,НТР створила вели
ку науку і велику техніку, але не ство
рила тієї етичної основи, яка дозволи
ла б усім цим досягненням відкрити 
нову сторінку історії людства, як нову 
сторінку антропогенезу. Сьогодні від
бувається щось подібне тому, що ста
лося тоді, в ті далекі тисячоліття, коли 

наш предок винайшов кам’яну сокиру. 
Для того, щоб не перебити один одно
го і зберегти себе у складі біосфери, 
для того, щоб забезпечити подальший 
розвиток свого біологічного вигляду, 
їм довелося змінити сам характер ево
люційного розвитку і відмовитися від 
індивідуального біологічного вдоско
налення (якщо завгодно, від простої 
форми індивідуалізму!), і перейти до роз
витку суспільних форм життя. Тоді ця 
метамарфоза сталася завдяки затвер
дженню табу «Не убий!» у застосуван
ні до поєдинків за самку. Зараз, мабуть, 
відбувається щось схоже. Але необ
хідні табу поки що лише формуються 
(формулюються, підшукуються), хоча, 
що гріха приховувати, не дуже напо
легливо та оперативно. 

Водночас сучасна цивілізація ви
явилась у патовій ситуації: в рамках 
існуючих суспільних механізмів і зви
чаїв, тобто системи моральних засад 
(основ), будь-який крок, будь-яка дія 
не можуть уважатися обнадійливими. 
Єдине, що свідомо необхідно,– знання, 
загальна освіченість і дії, що дають 
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людині тайм-аут, час, необхідний зростаюча прірва між рівнем життя 
для пізнання реальності та прийняття розвинених країн і таких, що розвива-
узгоджених у планетарному масштабі ються; вичерпаність низки природних 
рішень. І насамперед у розробленні ресурсів, зокрема скінченність запасів 
якогось нового етичного імперативу «класичних» енергоносіїв; епідемії 
[1,с.22]. хвороб, які до цього часу або особли-

Порядок денний на ХХІ ст. (Кон- во не докучали, або взагалі були неві-
цепція сталого розвитку), прийнятий домі людству (наприклад, онкологічні 
на Конференції О О Н із довкілля та та серцево-судинні захворювання, 
розвитку в Ріо-де-Жанейро 1992 р. ВІЛ/СНІД, пташиний та свинячий 
(Ріо-92) та інші підсумкові документи грип тощо); зростаюча частота і мас-
світових форумів найвищого рівня штаби природних і техногенних ката-
кінця минулого – початку поточного строф та ін. 
століття1, сформулювавши ті глобаль- Відійшовши від шоку військової 
ні проблеми, що стоять перед суча- ядерної загрози, людство виявило, що 
сною цивілізацією, позначили основні локальні екологічні катастрофи стали 
орієнтири становлення безпечного стрімко переростати у глобальні проб-
світу, а також здійснили спробу спро- леми: кислотні дощі, розвиток «пар-
гнозувати можливі способи реалізації никового ефекту», виснаження озоно-
на практиці стратегії сталого розвит- вого шару, масштабні забруднення 
ку. Одне з визначальних місць серед токсичними хімічними речовинами та 
інструментів (засобів, методів) з реа- радіонуклідами, стрімке скорочення 
лізації зазначеної концепції відведено біологічного різноманіття і т. ін. Все 
космічній науці та космічним техно- це свідчило про те, що для людства 
логіям [2,с.146–156]. згубною може виявитися ніяк не тіль

ки загроза ядерної війни. 
Багато з того, що створювалося 

Ноосферна парадигма розвитку – 
генієм людського розуму в ім’я та для 

майбутнє людства 
блага людини (атомна енергія, швид-

Успіхи в освоєнні космічного про- кісний транспорт, трансплантація ор-
стору, в опануванні ядерної енергії, в ганів, генна інженерія, глобальна 
досягненнях генної інженерії додали комунікаційна система, масова куль-
людству у другій половині ХХ ст. тура і нові релігії) в більшості випад-
оптимізму та впевненості в успішному ків поверталися своєю протилеж-
подоланні окремих проблем, що по- ністю, додаючи проблем цивілізації 
стали на порядку денному індустріаль- та завдаючи непоправної шкоди дов-
ного суспільства споживання: все більш кіллю. 

1 Программа действий: Повестка дня на ХХІ век и другие документы конференции 
в Рио-де-Жанейро в популярном изложении.– Женева: Изд. Центр «Наше общее будущее», 
1993; Стратегия по обеспечению более безопасного мира. Док. ООН A/CONF.172/9.– 
Нью Йорк: Изд. ООН, 1994; Резолюция «Космос на рубеже тысячелетий: Венская де-
кларация о космической деятельности и развитии человеческого общества» / Доклад 
Третьей Конференции Организации Объединенных Наций по исследованию и исполь-
зованию космического пространства в мирных целях. Док. ООН A/CONF.184/6.– Нью-
Йорк: Изд-во ООН, 1999; Декларация тысячелетия (Декларация и Программа дей-
ствий Форума тысячелетия «Мы, народы: укрепление Организации Объединенных 
Наций в двадцать первом веке»). Док. ООН A/54/959.– Нью Йорк: Изд. ООН, 2000; 
Доклад Всемирной встречи на высшем уровне по устойчивому развитию и План 
выполнения решений. Док. ООН A/CONF.199/20.– Нью Йорк: Изд. ООН, 2002; Деклара-
ция принципов «Построение информационного общества – глобальная задача в новом 
тысячелетии». Док. ООН WSIS-03/GENEVA/DOC/4-R.– Женева: Изд. ООН, 2003. 
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Актуальність постанови зазначе
ної проблеми зумовлюється фундамен
тальними змінами, що сталися на світі 
на зламі 1980 – 90-х років, які привели 
до розпаду системи міжнародних відно
син, яка склалася в середині ХХ ст., 
заснованої на протистоянні блоків 
соціалістичних і капіталістичних дер
жав. Біполярний світ часів «холодної 
війни» заступила нова складна світова 
система. 

Проте, всупереч очікуванням бага
тьох політичних і наукових діячів, вка
зані процеси не привели до істотного 
зближення Сходу і Заходу, Півдня і 
Півночі та, як наслідок, побудови єди
ної світової спільноти, заснованої на 
універсальних цінностях, принципах 
взаємодопомоги та співпраці всіх дер
жав світу. Навпаки, на тлі зростання 
глобальної взаємозалежності достат
ньо прозоро стали виявлятися тенденції 
розростання регіональних етнічних 
конфліктів, посилення сепаратистських 
тенденцій і стрімкого зростання між
народного тероризму. 

Тож не дивно, що представники сві
тової наукової думки, висвітлюючи ши
рокій громадськості корені причин, 
які заганяють цивілізацію в режим само
винищення, дедалі настирливіше вима
гали більш активної скоординованої 
роботи міжнародних організацій, дер
жавних діячів, інших представників 
світової еліти над зміною пріоритетів 
суспільного прогресу. 

Дослідження, ініційовані Римським 
клубом, підготували ґрунт для обго
ворення проблем глобального розвитку 
на міждержавній основі в рамках 
ООН. Вже 1972 р. на Стокгольмській 
конференції О О Н було висловлено 
серйозні занепокоєння станом навко
лишнього середовища та перспекти
вами розвитку цивілізації в умовах 
невпинного зростання населення пла
нети, а також із метою подальшого 
опрацювання порушених проблем було 
утворено спеціальну структуру – Про
граму О О Н з довкілля (ЮНЕП). За 
останні майже три десятиліття ХХ ст. 

Ю Н Е П , інші структури О О Н і 
Міжнародна спілка наукових союзів 
(МСНС) здійснили величезний обсяг 
роботи. 

Але з плином часу ставало очевид
ним, що в рамках існуючої моделі ін
дустріального розвитку захист довкіл
ля має характер боротьби з наслідками, 
а не з причинами, що їх породжують. 
Дедалі виразніше світова спільнота усві
домлювала необхідність кардиналь
ного перегляду самої моделі розвитку 
людського суспільства. 

У 1987 р. Всесвітня комісія О О Н 
з довкілля та розвитку загострила пи
тання про необхідність пошуку необ
хідності нової моделі розвитку цивілі
зації, оприлюднивши доповідь «Наше 
загальне майбутнє». Саме відтоді у 
ЗМІ почали використовувати термін 
«сталий розвиток» (sustainable deve
lopment), під яким розуміли таку 
модель руху вперед, за якої досягає
ться задоволення життєвих потреб 
нинішнього покоління людей без по
збавлення такої можливості майбут
ніх поколінь. 

Зрозуміло, що такі зміни відбуду
ться не стихійно, а цілеспрямовано, 
усвідомлено, і головним механізмом 
управління переходом на модель ста
лого розвитку має стати моральний, 
гуманний розум усього об’єднаного люд
ства. Саме глобальне поєднання люд
ства на розумній, максимально гума
нізованій та екологізованій основі і є 
квінтесенцією ідеї становлення сфери 
розуму (ноосфери), запропонованої 
видатним вітчизняним вченим В. Вер-
надським, як якісно нового стану циві
лізації [3, с. 241]. 

До нового міжнародного 
правового порядку 

Нові тенденції світового суспільно
го розвитку, що позначилися напри
кінці XX ст., поставили перед наукою 
міжнародного права низку важливих 
теоретичних і практичних завдань, від 
ефективного вирішення яких багато в 
чому залежатиме вибір стратегічного 
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напряму розвитку, а, можливо, й існу
вання людської цивілізації. 

Найголовніше з цих завдань, на наш 
погляд, полягає сьогодні у визначенні 
змістовних характеристик майбутньо
го міжнародного правопорядку, засно
ваного на верховенстві права, а також 
у створенні необхідних механізмів і 
процедур його побудови та функціо
нування в умовах ноосферних засад 
подальшого розвитку цивілізації. 

У становленні сучасного міжнарод
ного правопорядку можна виокреми
ти: соціально-економічні передумови 
(потреби в упорядкуванні міжнарод
ного життя, поведінки держав, народів, 
міжнародних організацій тощо; при
пинення «холодної війни» і розпад бло
кових систем; міжнародні економічні, 
політичні та інші потреби й інтереси; 
міжнародну законність тощо) і спеці
альні юридичні передумови (необхідність 
правової впорядкованості міждержав
них відносин; наявність міжнародного 
права як сукупності норм і правил по
ведінки, які утворюють струнку сис
тему; наявність суб’єктів міжнародного 
права як можливих учасників право
вого порядку та їхній певний юридичний 
статус; наявність міжнародно-правових 
відносин, які поєднуються в цілісну, 
впорядковану систему; міжнародно-пра
вові методи встановлення та підтримки 
міжнародно-правового порядку тощо). 

Характер міждержавних відносин, 
що склався наприкінці минулого сто
ліття, та «букет» негативних явищ 
планетарного масштабу об’єктивно 
зумовив необхідність установлення 
нового міжнародного правопорядку, 
пошуку якісно нових методів і засо
бів провадження зовнішньополітич
ної діяльності держав для забезпечення 
сталого розвитку як першого кроку 
до «коеволюції суспільства з Приро
дою» (ноосферогенезу). 

Перехід до сталого розвитку вима
гатиме кардинальної переорієнтації 
мислення і появи «наднового» - ноо-
сферно-випереджального мислення 
людини, за допомоги якого тільки й 
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можливо буде реалізувати ноосфер-
ний вибір цивілізації. 

Поява загальнопланетарних розум
них дій, тобто початок переходу до ноо
сфери у глобальних масштабах може 
відбутися попри суперечності та іс
нування держав на планеті,– через 
формування національних концепцій і 
стратегій переходу до сталого розвит
ку. Такий підхід орієнтовано на збе
реження і навіть укріплення держав
ного управління та його коадаптації з 
наднаціональними і глобальними струк
турами управління розвитком, що фор
муються і не завжди переслідують мету 
сталого розвитку [4, с. 13]. 

Отже, сучасна цивілізація не може 
не піклуватися про нагальну необхід
ність установлення нового міжнарод
ного правового порядку, заснованого 
на «наднових ноосферно-випереджаль-
них» засадах. 

Важливе місце у правових меха
нізмах, що забезпечують розвиток та
кого нового міжнародного правопоряд
ку, відведено механізмам космічного 
права, яке регламентує «космічні» 
відносини членів світової спільноти 
[5, с. 145]. 

Міжнародне право – 
основа міжнародного правопорядку 

Життя структури світового спів
товариства – в міріадах відносин, які 
встановлюються між її ланками. Від
носини ці – системні, вони більшою 
чи меншою мірою організовані та 
впорядковані дією норм міжнародно
го права. Що вищий ступінь впоряд
кованості, організованості елементів 
структури співтовариства і діючих у 
ній відносин, то більш органічним і 
життєздатним воно є. 

Проблемі дієвості міжнародного 
права та взагалі існування міжнарод
ного правопорядку присвячено широкий 
спектр наукових досліджень як закор
донних юристів (М. Баркун,У. Коплін, 
М. Макдугал, М. Рейсмен, Д. Шелтон 
(усі – США), Х. Барберіс (Аргентина), 
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С. Бастід, П. Велла, М. Віраллі,А. Кісса, 
Ж. Комбако, Г. де Лашарр’єр, П. Ретер, 
(усі – Франція), Е. Карті, К. Мерфі, 
Р. Фолк, Б. Ченг (Англія) та ін.), так 
і вітчизняних учених (М. І. Лазарєв, 
Н. А. Ушаков, М. Л. Ентін, Г. М. Дани-
ленко, А. П. Мовчан, Ю. А. Решетов, 
Р. А.Мюллєрсон, В. Н.Денисов,В. І.Євін-
тов, Н. Е.Тюріна, В.А. Василенко, І. І. Лу-
кашук, В. Г. Буткевич). Причому дум
ки цих авторів часто є полярними. 

Від заперечення існування міжна
родного правопорядку, виходячи з оці
нювання міжнародного права як «при
мітивного», не здатного забезпечити 
реальний порядок,до теоретичного об
ґрунтування реальності та дійсності 
міжнародного правопорядку, заснова
ного на гармонізації, балансі інтересів 
усіх держав, що базуються на кон
цепції примату міжнародного права в 
політиці як частини нового мислення 
та його дедалі ширшого застосування 
в теорії та практиці міждержавних 
відносин,– такий діапазон сучасної 
юридичної думки. 

Серед вітчизняних науковців уста
люється визначення міжнародного 
правопорядку як структурованої су
купності відносин, заснованих на нор
мах права на основі загальних право
відносин між суб’єктами співтовариства 
держав, при цьому ці останні право
відносини породжено основними прин
ципами міжнародного права з приво
ду захисту загальних інтересів і збере
ження цінностей, що поділяються 
всіма [6, с. 35]. 

Основу сучасного правопорядку на 
світі складає система принципів і 
норм загального міжнародного права. 
Своєю чергою, активним центром між
народного права (як системи норм) є 
його основні принципи, які зумовлю
ють політико-правовий вигляд систе
ми, її характерні риси, функціонування 
в цілому. Загальновідомо, що основні 
міжнародно-правові принципи закріп
лено у Статуті ООН. 

Така особливість чинного міжнарод
ного права має важливе значення як 

для зміцнення єдиного міжнародного 
правопорядку, так і для забезпечення 
його подальшого розвитку через соці
альний прогрес. Визначальними еле
ментами правопорядку виступають при 
цьому соціально-політичне єство і нор
мативно-юридична природа всіх основ
них принципів міжнародного права, 
яким повинна відповідати решта між
народно-правових норм, причому не 
тільки чинних, а й ті, що перебувають 
у процесі становлення та утверджен
ня у практиці відносин держав. 

У нормативно-юридичній природі 
сучасної системи міжнародного права 
закладено важливі гарантії прогре
сивного розвитку міжнародного пра
вопорядку. Наприклад, для ліквідації, 
зміни або створення якого-небудь 
основного принципу як імперативної 
норми (jus cogens) міжнародно-право
вих відносин є необхідним злагоджене 
волевиявлення всього міжнародного 
співтовариства держав в цілому. Для 
появи або зміни інших загальновизна
них норм також необхідна згода дер
жав, що належать до різних соціаль
них систем. Без узгодження волі держав 
різних соціально-економічних систем 
щодо змісту, формулювання та юри
дичної обов’язковості якого-небудь 
правила воно не може стати нормою 
загального міжнародного права. 

Отже, можна стверджувати, що 
основи сучасного міжнародного пра
вопорядку було закладено з утворен
ням Організації Об’єднаних Націй і 
становленням сучасної системи між
народного права. 

Ще в процесі створення О О Н ле
вову частку уваги було приділено зав
данню розвитку міжнародного права 
і зміцнення міжнародного правопоряд-
ку.Так,у преамбулі Статуту ООН було 
чітко висловлено рішучість засновни
ків Організації «створити умови, за 
яких можуть дотримуватися справед
ливість і пошана до зобов’язань, які 
випливають із договорів та інших дже
рел міжнародного права». А в ст. 13 
Статуту О О Н прямо зазначено, що 
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Генеральна Асамблея ООН «організує 
дослідження і надає рекомендації з 
метою… сприяння міжнародній спів
праці в політичній галузі й заохочення 
прогресивного розвитку міжнародно
го права та його кодифікації» [7]. 

Головним для міжнародного право
порядку є забезпечення умов існуван
ня і функціонування співтовариства 
держав на основі дотримання норм і 
принципів міжнародного права. Як 
зазначає професор В. Буткевич, «між
народне право є передумовою міжна
родного правопорядку. Без міжнарод
ного права немає міжнародного право
порядку» [8, с. 542]. 

Отже, відповідно до національної 
доктрини, міжнародний правопоря
док у сучасному світовому співтова
ристві можна визначити як сукупність 
відносин, що мають свою структуру, 
засновані на нормах права, ядром і ос
новою яких є породжені основними прин
ципами міжнародного права загальні 
правовідносини між суб’єктами спів
товариства держав із приводу захисту 
загальних інтересів і збереження цін
ностей, які поділяються всіма. 

Право історично стало тим інстру
ментом, котрий слугує формуванню 
системності та впорядкованості міжна
родного співтовариства. Воно як струк
турний елемент опосередковує поря
док відносин (політичний, економічний, 
соціальний та ін.), який склався і роз
вивається всередині суспільства, пере
творюючи його на правопорядок. 

Космічне право в системі 
міжнародного правопорядку 

У науці міжнародного права вивчаю
ться питання міжнародного правопо
рядку в космосі, правопорядку в Світо
вому океані, міжнародного інституцій-
ного правопорядку тощо. Відомі ро
сійські юристи Ю. Колосов і О. Зотова 
зазначають, що «… досліджуючи пра
вові механізми регулювання міжнарод
ного правопорядку, складно не помітити, 
що нормальне функціонування міжна-
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родного співтовариства можливе лише 
за наявності в міжнародному праві 
норм, які забезпечували би мир та без
пеку для всього людства. Мети гаран
тування загальної та рівної для всіх 
безпеки не може бути досягнуто без 
долучення в цю сферу міжнародних 
відносин морських просторів, повітря
ного простору над відкритим морем і 
космічного простору» [9, с. 12]. 

Освоєння космічного простору при
вело до суттєвих змін у підходах до 
забезпечення міжнародного правопо
рядку. Це обумовлено як інтернаціо
нальним характером космічної діяльно
сті, так і глобальними наслідками від 
неї, насамперед для забезпечення 
сталого розвитку. Особливо важли
вим, на наш погляд, є те, що правові 
регулятори космічної діяльності, кос
мічне право ввійшли важливою скла
довою до системи забезпечення цього 
правопорядку, утворивши підсистему 
правової регламентації відносин дер
жав у космічній сфері, що, своєю чергою, 
обумовлює, становить основу міжна
родного космічного правопорядку. 

Міжнародний космічний правопо
рядок – порядок відносин, установлений 
на основі принципів і норм чинного між
народного космічного права, який втілює 
інтереси міжнародного співтовари
ства держав у дослідженні та викори
станні космічного простору в мирних 
цілях і спрямований на отримання 
вигод від зазначеної діяльності всіма 
країнами, незалежно від їхніх політич
них систем і рівня їхнього соціально-
економічного розвитку. 

Сучасне міжнародне космічне пра
во (МКП) відповідає загальновизна
ним принципам міжнародного права і 
ґрунтується на основних міжнародно-
правових актах, прийнятих під егідою 
ООН. Ці міжнародно-правові доку
менти, а також відповідні рішення між
народних організацій багато в чому 
визначили механізм міжнародно-пра
вового регулювання космічної діяль
ності; вони стали тим базисом, на ос
нові якого відбувається як подальше 



Космічне право у структурі міжнародного правопорядку... 

вдосконалення МКП,так і виникнення ного застосування космічної техніки 
та наступна розбудова національних та збільшення кількості суб’єктів кос-
космічних законодавств. Окрім зазна- мічної діяльності вимагають перегля-
чених вище міжнародно-правових актів, ду багатьох норм М К П і долучення до 
принципового значення у врегулюван- правових регуляторів цих відносин 
ні відносин між державами останнім механізмів інших галузей права. 
часом набули численні багатосторон- Ноосферний вибір цивілізації не 
ні та двосторонні договори про спів- може не нести певних обмежень у про-
працю держав у сфері окремих напрямів вадженні науково-технічної та госпо-
практичної космонавтики, реалізації дарської діяльності людини, особливо 
конкретних міжнародних програм і таких техногенно небезпечних її ви-
проектів. дів, як практичне використання ядер-

Звичайно, останні тенденції у сфері ної енергії, діяльність вкрай ресурсо-
діяльності з дослідження та викори- витратних підприємств низки галузей 
стання космічного простору не могли (хімічної, металургійної та ін.), кос-
не позначитися на дієвості існуючих мічна діяльність (запуски ракет-носіїв, 
правових механізмів М К П , їхній здат- надмірне «засмічення» навколоземно-
ності й надалі слугувати тим правовим го простору) та ін. А, отже, потребує 
«розчином», що цементував би як кос- активного втручання держави з метою 
мічний правопорядок, так і міжнарод- їх регулювання. Україна як незалеж
ний правопорядок загалом. на держава, підтримуючи курс світо-

Подальша глобалізація світової вої спільноти на побудову суспільства 
економіки, комерціалізація космічної на засадах сталого розвитку, підписа-
діяльності, утворення світового косміч- ла Програму дій «Порядок денний на 
ного ринку і відповідне розширення Х Х І століття» і має робити в цьому 
палітри суспільних відносин за раху- напрямі невідкладні та адекватні кро-
нок диверсифікації напрямів практич- ки [10, с. 61.4]. 
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Бєглий О. В. Космічне право у структурі міжнародного правопорядку постін-
дустріального суспільства 

У статті здійснено спробу запропонувати новий підхід до визначення змісту 
поняття «міжнародний правовий порядок» і роль космічного права в підтримці 
цього правопорядку для постіндустріального суспільства на підставі аналізу об’єк
тивних умов розвитку сучасної цивілізації. 

Ключові слова: цивілізаційна парадигма розвитку, криза індустріальної цивілі
зації, міжнародний правопорядок, міжнародне право, космічне право. 

Беглый А. В. Космическое право в структуре международного правопорядка 
постиндустриального общества 

В статье предпринята попытка спрогнозировать новый подход к определению 
содержания понятия «международный правовой порядок» постиндустриального 
общества и роль космического права в поддержке этого правопорядка для постин
дустриального общества на основании анализа объективных условий развития 
современной цивилизации. 

Ключевые слова: цивилизационная парадигма развития, кризис индустриальной 
цивилизации, международный правопорядок, международное право, космическое 
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Byehlyy O. Space law in the structure of international law of the post-industrial society 
In the article made an attempt to propose a new approach to the definition of the 

term «international legal order» and the role of space law in order to support this post-
industrial society based on analysis of objective conditions of modern civilization. 

Key words: civilization development paradigm, the crisis of industrial civilization, 
international law, international law, space law 
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