26
Правове забезпечення
довгострокової сталості
космічної діяльності

Інститут держави і права
імені В.М. Корецького НАН
України

100,0

Форма IV-1
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та цільових наукових (науково-технічних) проектів НАН України)

Дані про створену та впроваджену наукову і науково-технічну продукцію
одиниць
Класифікація наукової (науковотехнічної) продукції
1. Види виробів (прилади і
системи, пристрої, агрегати,
установки та їх компоненти;
лабораторні макети і дослідні
зразки; хімічні речовини,
препарати, біологічно активні
речовини; програмні продукти)
1.1. з них техніки
2. Технології
3. Матеріали
4. Сорти рослин та породи
тварин
5. Методи, теорії (в тому числі і
наукові концепції)
6. Інше:
6.1. Заключні чи проміжні звіти
6.2. Монографії (або їх глави)
6.3. Підручники, посібники,
довідники, словники, наукові
статті

Створено
продукції

Впроваджено
продукції

-

-

-

-

1. Малишева Н. Р.
Дистанційне зондування
Землі з космосу – не
лише технічна проблема.
Щорічний наукових
праць «Правова
держава», Вип. 30, 2019.
2. Гурова А. М. Правове
забезпечення
використання даних ДЗЗ
для боротьби з
тероризмом в
екологічній сфері.
Матеріали ІХ
міжнародної науковопрактчої конференції
молодих учених (Київ, 5
грудня 2018 р.)
3. Anna Hurova Zdalne
wykrywanie jako środek
przyszłości przestrzeni
górniczej: aspekty prawne
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Międzynarodową VII
Konferencją Prawa
Lotniczego i Kosmicznego
oraz Technologii nt.
"Bezpieczeństwo w
międzynarodowym i
krajowym prawie
lotniczym oraz
kosmicznym" (10-11
kwietnia 2019 r.)
4. Anna Hurova Ensuring
the Right to a Safe and
Favorable Environment
Using Space Remote
Sensing Data. Czech
Yearbook of International
Law. 2020
5. Н. Р. Малишева, А. М.
Гурова Правова модель
регулювання діяльності
у сфері ДЗЗ в Україні.
Космічна наука і
технологія (підготовлено
до передачі у вид-во,
орієнтовно № 1, 2020.
Всього 3 наукові статті
та 2 доповідей на
міжнародних
конференціях
6.4. Рекомендації, методичні
рекомендації, технологічні
рекомендації, методики,
технологічні інструкції.
6.5. Проекти законодавчих та
нормативних актів (закон,
концепція, стратегія, стандарт
тощо)
6.6. Математичні моделі
6.7. Технічна документація,
технічні умови, стандарт,
регламент, тощо
6.8.Наукові, аналітичні доповіді
та записки
6.9.Експертні (науковоекспертні) висновки
6.10. Штами та лінії
мікроорганізмів, культури
клітин; дослідні та
експериментальні зразки
біологічного походження,
колекції

Вказати також:
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регулювання діяльності у
сфері ДЗЗ в Україні.
Космічна наука і
технології, № 1, 2020.
Всього 3 наукові статті
та 2 доповідей на
міжнародних
конференціях

– кількість друкованої продукції:
 монографій,
 статей у наукових фахових журналах,
 статей у наукових фахових журналах, що входять до
міжнародних баз даних
– кількість поданих заявок на видачу охоронних документів;
– кількість одержаних охоронних документів.
«Правове забезпечення довгострокової сталості космічної діяльності»
(2018-2022). Етап 2. Правові засади формування та розвитку внутрішнього
ринку послуг щодо дистанційного зондування Землі з космосу (лютийгрудень 2019)
Пріоритетний напрям Програми, в рамках якого виконується проект:
«Соціогуманітарні та правові аспекти космічної діяльності»
Керівник проекту – завідувач відділу Інституту держави і права
ім. В. М. Корецького НАНУ МАЛИШЕВА Н.Р.
Відповідальні виконавці – старший науковий співробітник, кандидат
юридичних наук СЕМЕНЯКА В. В., науковий співробітник, кандидат
юридичних наук ГУРОВА А. М.
Мета дослідження - визначення правових засад функціонування
вітчизняного ринку космічних інформаційних послуг з ДЗЗ як за рахунок
інтегрування України у європейські та світові програми з ДЗЗ, так і створення
Національної системи ДЗЗ. Проведено комплексне дослідження міжнародноправового

режиму

використання

даних

ДЗЗ,

космічних

політик

та

законодавства зарубіжних країн у сфері ДЗЗ, а також законопроектів та чинного
законодавства України, які стосуються державного регулювання надання
інформаційних послуг за допомогою ДЗЗ. В контексті поточного реформування
космічного

законодавства для

стимулювання комерціалізації

космічної

діяльності висловлено пропозиції щодо адекватного інтегрування відносин із
ДЗЗ у вітчизняне правове поле.

