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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

 

          Актуальність теми. Розвиток міжнародних економічних відносин у ХХІ ст. 

відбувається в координатах змін геополітичного простору та реалізації  

багатовекторної інтеграції країн, прояву глобальних загроз, соціально-економічних 

негараздів, екологічних викликів, природних аномалій і техногенних катаклізмів. 

Нагальною є боротьба зі зміною клімату, що передбачає до 2050 р. витрати у розмірі 

близько 5,5% світового ВВП. Характер світогосподарських процесів загострює 

конкуренцію за ресурси життєзабезпечення й употужнює екологічний імператив 

у стратегіях економічного розвитку. Ефективність дій міжнародних суб’єктів 

оцінюється не лише в контексті економічних параметрів, але й у вимірах: 

збалансованості, раціональності, екологічності й прогностичності. Нагальність 

розв’язання глобальних проблем розширює функціональний спектр дипломатії з 

метою ідентифікації еколого-економічних інтересів країн та їх захисту в тих 

сферах діяльності, де можуть виникати різні економічні дисонанси, 

спричиняючи утворення нових витків міжнародної конфліктності.  

Сучасні концептуальні підходи щодо визначення ролі екологічної 

дипломатії у сфері міжнародних економічних відносин перебувають у центрі 

наукового дискурсу, що засвідчує оновлення гносеологічного обґрунтування 

теорій та їх епістемологічного статусу. Досліджувана тематика є актуальною в 

презентації особливостей міжнародного діалогу, переговорів і безпеки на фоні 

динаміки світового господарства, економіки природокористування і науково-

технічних досягнень. Розкривається нова площина інтерпретації дії закону 

«природа не знає кордонів», який унеможливлює індивідуалізацію країнами 

економічного благополуччя та екологічної комфортності, оскільки зменшення 

небезпеки для окремих реципієнтів через підвищення її для інших не може бути 

вигідним, прибутковим і перспективним. Роль превентивно-консолідуючої 

функції у цій сфері обумовлює значущість екологічної дипломатії в підтримці 

міжнародних економічних взаємодій та соціально-відповідальних ініціатив. 

Екологічна дипломатія орієнтована на поєднання ідеологічних, суспільних, 

економічних і демократичних сил в утворенні нового формату зовнішніх 

зносин і мобільного реагування держав на екологічні загрози й ризики. 

Джерелами їх виникнення й поширення є ті, що спричинені антропогенним 

навантаженням, експансіонізмом, торговельними війнами та злочинністю в 

еколого-економічній сфері. Активізація екологічної дипломатії на прогресивній 

основі відповідно до специфіки та практики застосування у країнах світу має 

покращити можливості в її агентуванні через удосконалення організаційного, 

інституційного й інформаційного механізмів забезпечення й координації на 

багатосторонній основі. Виявлення тенденцій і досягнень у цій міжнародній 

діяльності має надати імпульси до формування й розвитку потенціалу екологічної 

дипломатії України. 
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 Наукові дослідження екологічної дипломатії мають широкий діапазон й 

представлені вітчизняними і зарубіжними вченими у контексті: міжнародної 

економічної діяльності й глобальної дипломатії, економічної безпеки, політики 

реконструктивного економічного розвитку, міжнародної торгівлі, екологічних 

стратегій (Дж. Акерманн, О. Білорус,  В. Геєць, Ф. Закаріа, Л. Кістерський,       

А. Мазаракі, М. Робінсон, Дж. Сакс, Л. Українець, A. Філіпенко); екологізації 

міжнародної сфери економіки, конкуренції, політики, фінансів (О. Борзенко,   

К. Блізнецька, М. Вовк, Д. Єфременко, А. Костін, Н. Піскулова, О. Яценко); 

національних інтересів і соціально-екологічних аспектів у системі економічної 

дипломатії та зовнішньоекономічної діяльності (Н. Бейн, Н. Васильєва,            

В. Вергун, О. Гребельник, Н. Грущинська, К. Каррьєр, В. Нижник, М. Окано-

Хейманс, Ю. Присяжнюк, К. Фліссак); сталого розвитку, міжнародної екологічної 

безпеки (С. Іванюта, Д. Ільницький, А. Качинський, Ю. Скалецький, Є. Хлобистов, 

Ю. Туниця); ресурсної кризи та екологічних ризиків у світовому господарстві   

(Г. Бабенко, Д. Зеркалов, Н. Караєва, Л. Мельник). Зважаючи на наукові досягнення 

й здобутки у цій галузі економічної науки, все ще багато питань потребують 

комплексного охоплення та висвітлення на основі системного підходу.   

Інтенсифікація світогосподарських процесів обумовлює необхідність 

визначення ролі екологічної дипломатії в їх розвитку на основі міжнародного 

діалогу для реалізації політики більш справедливого ресурсного забезпечення 

та упередження суспільних протистоянь, які можуть похитнути рівень 

економічного благополуччя як сучасних, так і прийдешніх поколінь. Зазначені 

проблеми у сфері міжнародних економічних відносин і доцільність їх науково-

практичного розв’язання обумовили вибір теми, визначення мети і 

формулювання завдань дисертаційного дослідження. 

 Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. 

Дисертаційна робота виконувалася в межах комплексних науково-дослідних 

тем факультету міжнародної торгівлі та права Київського національного 

торговельно-економічного університету: «Економічна безпека України в умовах 

Європейської інтеграції» (№0107U003076), «Структурна переорієнтація зовнішньої 

торгівлі як фактор сталого економічного розвитку» (№0108U003000), «Пріоритети 

розвитку інноваційно-інформаційного потенціалу України в умовах глобальної 

конкуренції та інтеграції» (№0109U000710), «Стратегія посткризового розвитку 

зовнішньоекономічного сектора України» (№0111U000938), «Економічний суверенітет 

України в умовах глобальних викликів» (№0112U000607), «Детермінанти розвитку 

зовнішньоторговельного сектора України» (№0113U000508), «Стратегічне 

партнерство у вимірі економічної безпеки України» (№0116000785). Внесок 

автора полягає в дослідженні еколого-економічних аспектів міжнародної 

діяльності, особливостей задіяння дипломатії у сфері міжнародної екологічної 

безпеки, екологічних векторів лібералізації зовнішньоекономічної діяльності, 

екологічної спрямованості України в розвитку міжнародної контактності. 
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Мета і завдання дослідження. Метою дисертаційної роботи є розробка 

теоретико-методологічних, концептуальних і практичних підходів до визначення 

ґенези, специфіки та факторів розвитку екологічної дипломатії в 

світогосподарських процесах із обґрунтуванням на міждисциплінарній основі 

прогресивних її спрямувань. 

Відповідно до мети визначено завдання, що є структурою наукової роботи: 

− представити наукову тріаду економіко-екологічної сутності дипломатії; 

− розробити методологію визначення концепту екологічної дипломатії; 

− оцінити вплив екологічного імперативу на світогосподарські процеси; 

− систематизувати кластери екологічної дипломатії у просторі економічних 

взаємодій; 

− розкрити дипломатичний аспект екологізації конкурентних відносин; 

− виявити прояви екологічних ризиків, дипломатії та безпеки у змінах 

світової економіки; 

− окреслити спрямованість екологічної дипломатії в контексті економічної 

модернізації; 

− проаналізувати роль екологічної дипломатії в досягненні компромісів 

міжнародної торгівлі; 

− з’ясувати причини контроверсійного характеру багатосторонньої 

екологічної дипломатії; 

− ідентифікувати модальність дій екологічної дипломатії в економічній 

глобалізації; 

− дослідити новативність у системі альтернатив екологічної дипломатії; 

− охарактеризувати інтерактивність формату агентування екологічної 

дипломатії; 

− сформулювати еколого-економічні інтереси України в міжнародному 

співробітництві; 

− розробити архітектонічну модель екологічної дипломатії України; 

− визначити напрями євроінтеграційної екологічної дипломатії України та 

її перспективи. 

        Об’єктом дослідження є закономірності та особливості функціонування 

екологічної дипломатії у сприянні міжнародним економічним відносинам. 

        Предмет дослідження – теоретико-методологічні, концептуальні та 

прикладні засади розвитку екологічної дипломатії в світогосподарських 

процесах. 

Методи дослідження. У дисертаційному досліджені використовувалися 

загальнонаукові та спеціальні методи. Для досягнення мети були використані 

такі наукові методи, як: історичний і діалектичний – при розкритті теоретичних 

основ економіко-екологічної природи дипломатії, логічний – при розробці 

методології визначення концепту екологічної дипломатії; аналізу і синтезу – 
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при визначенні впливу екологічного імперативу на світогосподарські процеси 

(пп. 1.1, 1.2, 1.3); структурно-логічний – при розкритті специфіки екологічної 

дипломатії в просторі економічних взаємодій (пп. 2.1, 2.2, 2.3); екстраполяції та 

евристичного аналізу – для окреслення спрямованості екологічної дипломатії в 

економічній модернізації країн, ролі екологічної дипломатії у сфері розвитку 

міжнародної торгівлі, змісту контроверсійного характеру багатосторонньої 

екологічної дипломатії (пп. 3.1, 3.2, 3.3); наукової абстракції, компаративного 

аналізу та синтезу – при визначенні прогресивних напрямів екологічної 

дипломатії (пп. 4.1, 4.2, 4.3); методи індукції та дедукції, моделювання й 

прогнозування в активізації екологічної дипломатії України в міжнародному 

співробітництві (пп. 5.1, 5.2, 5.3); графічний і статистичний – для системного 

представлення термінів, які відображають наукову логіку автора у висвітленні 

досліджуваної тематики (розд. 1, 2, 3, 4, 5). 

Інформаційну базу дослідження склали: законодавчі, нормативні, 

офіційні, статистичні та аналітичні документи з питань, що містять аспекти 

екологічної дипломатії; монографії, наукові публікації у вітчизняних та 

зарубіжних виданнях, матеріали з інтернет-ресурсів міжнародних організацій, 

іноземних держав та України, її міністерств та відомств; спеціалізовані 

періодичні видання з еколого-економічної тематики; дані власних досліджень 

автора з проблематики екологічної дипломатії. 

Наукова новизна одержаних результатів дисертаційної роботи полягає в 

комплексній розробці теоретико-методологічних і концептуальних підходів у 

дослідженні екологічної дипломатії в світогосподарських процесах як напряму 

міжнародної економічної діяльності, що базується на взаємозв’язках між 

економікою, політикою та екологією, відображаючись у новітніх трендах 

інституціоналізації й стратегізації збалансованого розвитку. Проведене дослідження 

забезпечило отримання результатів, які містять наукову новизну та особистий 

внесок автора в розв’язанні даної проблеми: 

уперше:  

− обґрунтовано науковий концепт екологічної дипломатії з розкриттям 

економіко-екологічної сутності її вияву, інтеграторів розвитку і характеру 

використання у світогосподарських процесах. Визначено, що екологічна 

дипломатія – це напрям системної та інтегрованої дипломатичної діяльності 

щодо генерування нового рівня представлення та захисту еколого-економічних 

інтересів країн та інших суб’єктів міжнародної взаємодії, орієнтованих на 

прогресивні механізми трансформації глобальних викликів в якісно нові 

можливості збалансованого розвитку й екологічної безпеки суспільства; 

− сформульовано підходи до систематизації кластерів екологічної дипломатії 

за типами мережевих взаємодій, які мають виражену екологічну компоненту в 

способах їх налагодження у міжнародній діяльності. Виокремлено кластери 

екологічної дипломатії за принципами: багатосторонньої взаємодії міжнародних 
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суб’єктів (екоконвенційної, екопрограмної, екоінституційної, екополітичної, 

екоініціативної, екоконтактної); взаємопов’язаності сфер діяльності (відповідно до 

цілей масштабу охоплення, потенціалу розвитку, секторального формату, 

інтегрованої тематики, екологічної безпеки, екологічної соціалізації); 

− розроблено архітектонічну модель екологічної дипломатії України, яка 

має стимулювати оновлення форматів міжнародних економічних взаємодій: 

екобезпекових, екоінвестиційних, екоінноваційних, екоінформаційних, 

екоінтеграційних, екостратегічних. Представлено методологію розрахунку, оцінки 

та прогнозу інтегрального індексу екологічної дипломатії України, що включає 

субіндекси (соціально-економічний, політичний, екологічний, миру). Виявлено 

фактори впливу (конструктивні, деструктивні) в цій сфері діяльності, 

розроблено індекс екологічної дипломатії, що засвідчив різну амплітуду значень 

показників, але характеризується позитивними тенденціями на фоні соціально-

економічних трансформацій в Україні, оновлення національної стратегії 

сталого розвитку і збільшення євроінтеграційних досягнень; 

удосконалено: 

− методологічні засади визначення різної модальності дій екологічної 

дипломатії в контексті: способу діяння чи впливу міжнародних суб’єктів на 

світогосподарські процеси, відношення до ринкових ініціатив і залучення 

інституцій, можливостей реагування учасників міжнародних взаємодій на 

екологічні виклики і загрози економічної глобалізації. Проявом характеру 

модальності дій є: акти (діалог, переговори, медіація, комунікація) і пакти 

(міжнародна інтеграція, конвенції, кооперація). Запропоновано формувати 

ринкову статусність екологічної дипломатії через ознаки: транспарентності, 

новативності й інтерактивності, що дозволяє, на відміну від існуючих підходів, 

розширювати діапазон інструментарію взаємодій у цій сфері діяльності через 

урізноманітнення формату контактів між країнами, урядами, державними 

інституціями, міжнародними організаціями, екологічними фондами, бізнесом, 

інвесторами, громадськістю та іншими групами стейкхолдерів; 

− визначення ролі екологічного чинника у формуванні ринкового успіху і 

конкурентних позицій у міжнародних рейтингах, що залежить від стратегій 

економічного розвитку країн. Впровадження «зелених» технологій містить 

логіку порівняльних цін, в якій прихильність країн до тієї чи іншої політики 

обумовлюється їх економічним укладом: для розвинутих країн – створення 

нових робочих місць; для нових індустріальних країн – підвищення ефективності 

використання ресурсного потенціалу; для слаборозвинутих країн – 

забезпечення доходів населення в умовах індустріально-екстенсивної моделі 

господарювання. Екологічна дипломатія має враховувати соціально-економічні 

асиметрії розвитку між країнами, причиною яких є: недосконалість структури 

національних господарських комплексів і проблеми в їх модернізації; вигідність 

для деяких країн екстенсивного способу виробництва й споживання, як наслідок, 
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їх ресурсної спеціалізації на світових ринках; утворення на територіях певних 

країн «анклавів» небезпечних технологій продукування товарів чи переробки 

сировини внаслідок: низьких екологічних стандартів, використання дешевої 

робочої сили, порушення прав людини як наслідок соціальної їх незахищеності, 

антропогенного навантаження на довкілля й екосистеми, відсутності належного 

екологічного контролю, моніторингу та рівня відповідальності; 

− напрями розвитку інформаційно-комунікативного потенціалу екологічної 

дипломатії для стимулювання: розвитку інтерактивної мережі її агентування з 

метою: виявлення нових, затребуваних і проблемних сегментів у цій сфері 

міжнародної діяльності; ідентифікації факторів і причин, що спонукають деякі 

країни застосовувати політику «екополіфонії» – подвійних стандартів у 

переговорному процесі щодо міжнародної еколого-економічної діяльності; 

збільшенню можливостей у формуванні екологічного іміджу країн; залученню 

інвестицій для створення інтерактивних дипломатичних офісів, програм 

автоматизації діяльності дипломатичних представництв країн за кордоном; 

удосконалення систем інформаційної розвідки в цілях дипломатичного сприяння 

національному бізнесу щодо міжнародних екологічних проєктів; 

   набули подальшого розвитку: 

− дослідження багатосторонньої екологічної дипломатії в міжнародній 

економічній діяльності; виявлення актуалітетів лібералізації міжнародної 

торгівлі, що спроможна змінювати екологічний стан країн унаслідок різних 

впливів (товарних, технологічних, масштабних, структурних, політичних, 

стратегічних, дипломатичних, інформаційних, інституціональних). Запропоновано 

досягати компроміси у цій сфері за допомогою механізмів: контролю процесу 

регулювання експортно-імпортних потоків із урахуванням вимог екологічної 

безпеки; захисту і лобіювання національних еколого-економічних інтересів на 

світових ринках, переговорів з урахуванням екологічних аспектів; стимулювання 

зустрічної екологічної політики країн, ратифікації міжнародних угод та їх 

інкорпорації в систему національного екологічного законодавства; 

− підходи до комплексного аналізу впливу екологічного імперативу на 

світогосподарські процеси та реалізацію політики «стійкого розвитку», а також 

необхідності удосконалення механізмів формування екологічної безпеки;  

означення новативності у системі екологічної дипломатії на основі принципів: 

потенційності, спроможності, мобільності, прогресивності в реагуванні на 

виклики глобалізації. Це сприятиме покращанню організаційного, інформаційного, 

моніторингового й ресурсного забезпечення у процесі формування рішень, а 

також застосування превентивної функції екологічної дипломатії для 

ідентифікації різних екологічних ризиків у світовій економіці, виявлення 

джерел загострення еколого-економічної ситуації у країнах і регіонах світу, 

аналізу еколого-економічних проблем країн щодо спільного використання 

природних, енергетичних, водних та інших ресурсів; 
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− визначення спрямованості еколого-економічних інтересів України щодо 

розвитку міжнародного співробітництва і привабливості секторів національної 

економіки; реформування сфери дипломатичної служби України з позицій 

відображення екологічних елементів у діяльності системи МЗС України і 

закордонних представництв, збільшення їх активності в питаннях еколого-

економічного характеру на основі системної політичної, фінансової, 

інформаційної, медійної, публічної та іншої підтримки держави, що має також 

покращити механізми євроінтеграційної екологічної дипломатії України. 

Практичне значення одержаних результатів. Теоретичні положення, 

висновки і рекомендації дисертаційного дослідження використовуються у 

практичній діяльності: Української академії наук (довідка про впровадження 

№18-04-03 від 03.04.2018), Міжнародної громадської організації «Рада з 

екологічної безпеки» (довідка про впровадження №9 від 12.06.2018), Української 

асоціації зовнішньої політики (довідка про впровадження №07/06/18 від 

07.06.2018), Всеукраїнської громадської організації «Української асоціації 

економістів-міжнародників» (довідка про впровадження № 7 від 25.04.2019), 

Міністерства екології та природних ресурсів України (довідка про 

впровадження №07-21-27 від 28.05.2019), Комітету з питань економічної 

політики Верховної Ради України (довідка про впровадження №07-21-27 від 

28.05.2019), Ради підприємців Кабінету Міністрів України (довідка про 

впровадження №1044 від 29.05.2019), Міністерства економічного розвитку і 

торгівлі України (довідка про впровадження №4602-05/22474-07 від 29.05.2019). 

Основні теоретичні положення, висновки та результати дисертаційного 

дослідження відображено у навчальному процесі: Київського національного 

торговельно-економічного університету – дисципліни «Дипломатична та консульська 

служба», «Торговельні переговори і комерційна дипломатія», «Світовий ринок 

товарів та послуг», «Екологія» (довідка про впровадження №1800/11 від 05.07.2018); 

Йєльського університету (США) – навчальний курс «Глобальне управління» 

(довідка від 21.08.2018); Дипломатичної академії України імені Геннадія 

Удовенка при Міністерстві закордонних справ України – дисципліни «Екологічна 

дипломатія» для Центру професійної підготовки працівників дипломатичної та 

консульської служби (довідка про впровадження № 248 від 21.05.2019). 

Особистий внесок здобувача. Дисертаційна робота є самостійно 

виконаною працею. Всі представлені до захисту наукові положення, висновки 

та рекомендації є самостійним здобутком автора. Наукові праці, опубліковані у 

співавторстві, в дисертаційній роботі використано лише стосовно тих 

положень, які є результатом особистих досліджень автора. 

Апробація результатів дисертації. Основні положення та наукові 

результати дослідження були представлені та обговорювались на 35 міжнародних і 

всеукраїнських конференціях та інших наукових заходах, серед них: Міжнародна 

науково-практична конференція «Реформування економічної системи України в 
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контексті міжнародного співробітництва» (м. Вінниця, 2011 р.); ІІ Українсько-

японський симпозіум «Блакитна & Зелена економіка: сучасні інноваційні 

тренди та концепції соціально-економічного розвитку» (м. Київ, 2012 р.); 

Міжнародна науково-практична конференція «Глобальні тенденції світового 

господарства та їх вплив на соціально-економічний розвиток України» (м. Київ, 

2013 р.); Міжнародна науково-практична конференція «Трансформація національних 

моделей економічного розвитку в умовах глобалізації» (м. Київ, 2013 р.); 

Міжнародна конференція «Глобальні виклики для навколишнього середовища і 

ресурсної економіки в країнах Центральної та Східної Європи: безпека та 

сталий розвиток – GCERECEEC’2014» (м. Київ, 2014 р.); Міжнародна науково-

практична конференція «Світова економіка ХХІ ст.: фактори впливу на стан і 

розвиток економічних процесів» (м. Львів, 2014 р.); Міжнародна науково-практична 

конференція «Актуальні проблеми світової і національної економіки в умовах 

глобалізації» (м. Одеса, 2014 р.); Міжнародна науково-практична конференція 

«Міжнародне економічне співробітництво: принципи, механізми, ефективність» 

(м. Київ, 2014 р.); Міжнародна науково-практична конференція «Україна – Болгарія – 

Європейський Союз: сучасний стан і перспективи» (м. Варна, 2015 р.); 

Міжнародна науково-практична конференція «Зовнішня політика і дипломатія: 

український і світовий досвід» (м. Київ, 2015 р.); Міжнародна науково-практична 

конференція «Сучасні виклики розвитку світової економіки – MCGE’2015» (м. 

Київ, 2015 р.); Міжнародна науково-практична конференція «Global Challenges 

of National Economies Development = Глобальні виклики розвитку національної 

економіки» (м. Київ, 2016 р.)»; Міжнародна науково-практична конференція 

«Реструктуризація глобального простору: історичні імперативи та виклики» (м. 

Київ, 2016 р.); Міжнародного бізнес-форуму «Проблеми та перспективи розвитку 

інноваційної діяльності в Україні» (м. Київ, 2016 р.); Міжнародна науково-практична 

конференція «Україна і Корея в конфліктогенному світі» (м. Київ, 2016 р.); 

Міжнародна науково-практична конференція «Геостратегічні пріоритети України в 

політичній, економічній, правовій та інформаційній сферах» (м. Київ, 2017 р.); 

Міжнародна науково-практична конференція «Комунікативні проблеми сучасних 

міжнародних відносин» (м. Київ, 2017 р.); Міжнародна науково-практична конференція 

«Україна і світ: теоретичні та практичні аспекти діяльності у сфері міжнародних 

відносин» (м. Київ, 2017 р.); Міжнародна науково-практична конференція 

«Збалансоване природокористування: традиції, перспективи та інновації»        

(м. Київ, 2017 р.); Міжнародна науково-практична конференція «Економічна 

стратегія та політика реалізації європейського вектору розвитку України: 

концептуальні засади, виклики та протиріччя», ESPR-2018 (м. Київ, 2018 р.). 

Публікації. За результатами дисертаційної роботи опубліковано 84 наукові 

праці, у тому числі: 2 одноосібні монографії (38,74 а.а.), 6 підрозділів у 

колективних українських та закордонних монографіях (9,60 а.а.); 36 наукових 

статей, з яких: 9 – у наукових фахових виданнях України (6,08 а. а.); 23 статті – у 
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вітчизняних виданнях, які внесені до міжнародних наукометричних баз (12,59 а.а.), 

серед яких 2 статті – в базі даних «Scopus» (0,90 а.а.); 4 статті в наукових 

періодичних виданнях інших держав (2,10 а.а.); 37 тез у науково-практичних 

конференціях і бізнес-форумах (4,56 а.а.), 3 підручники у співавторстві (частка 

автора 14,77 а.а.). Загальний обсяг наукових публікацій автора за темою 

дослідження становить 88,44 а.а. 

Структура та обсяг роботи. Дисертаційна робота складається зі вступу, 

п’яти розділів, висновків, списку використаних джерел і додатків. Основний текст 

дисертації викладено на 380 сторінках, що містять 37 таблиць, 67 рисунків. 

Список використаних джерел налічує 819 найменувань на 69 сторінках. Додатки 

займають 68 сторінок, на яких розміщено 29 таблиць, 30 рисунків. 

 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ ДИСЕРТАЦІЇ 
 

У вступі обґрунтовано актуальність теми дисертації, висвітлено стан її 

наукової розробки, сформульовано мету, завдання, об’єкт і предмет дисертаційної 

роботи, визначено методи дослідження, розкрито наукову новизну та практичне 

значення одержаних результатів, надано відомості про апробацію матеріалів 

дисертації  та публікації автора. 

В першому розділі «Концептуальні засади дослідження екологічної 

дипломатії в світогосподарських процесах» представлено наукову тріаду 

економіко-екологічної сутності дипломатії, методологію концепту екологічної 

дипломатії та вплив екологічного імперативу на світогосподарські процеси. 

Виявлено, що в міру розвитку цивілізації людство нарощувало свої 

можливості в підкоренні природи та збільшувало потреби в залученні ресурсів 

у господарські механізми. Еволюційні та історичні, просторові й часові виміри 

господарювання людства містять: давні екологічні застереження в розвитку 

міжнародних контактів, дипломатії миру і торгівлі; об'єктивну реальність 

існування асиметрії у суспільних відносинах, які породжували екологічний 

ракурс у сприйнятті цінностей матеріального світу та розвитку економічного 

потенціалу. Новий характер такої діалектики по-особливому розкривається в 

епоху глобалізації, яка формує середовище дипломатії через необхідність 

врахування її суб’єктами фактів екологічних ризиків у сфері міжнародних 

економічних відносин. Ідентифікація суперечностей і потреба їх розв’язання у 

мирний спосіб є одним із важливих механізмів гармонізації суспільного розвитку. 

Екологічний аспект глобальних проблем є актуальним для всіх країн, 

зумовлюючи нагальність їх розгляду на міжнародному рівні. 

Ускладнення механізмів дипломатії обумовлює їх вивчення у контексті 

пов’язаності таких сфер, як: економіка, політика, екологія. Існуюча тріадність є 

закономірною у формуванні певних сценаріїв майбутнього людства і траєкторії 
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світогосподарських процесів, утворення видів і щаблів функціонування 

дипломатії та оновлення моделей її реалізації з урахуванням інтеграційної, 

стратегічної та безпекової компонент в економічних взаємодіях.  

Методологія визначення концепту екологічної дипломатії базується на 

перетинах різних теорій міжнародних економічних відносин, що дає підстави 

враховувати здобутки економічної думки, в яких присутній аналіз природних 

закономірностей та екологічних явищ. Протиріччя у системі «природа – суспільство» 

розглядаються на основі різних підходів: біологічному, техніко-економічному, 

психологічному. Інтерпретація екологічного змісту наукових концепцій започаткована 

в ідеях природного права, еволюціонізму, економічної школи фізіократів і 

поглиблена на базі неокласицизму, інституціоналізму, глобалізму та інших 

наукових течій. Доведено, що сучасні завдання у сфері еколого-економічної 

політики формуються у контексті різних напрямів: екологізму (поміркованого, 

радикального, ринкового), екологічного лобізму, алармізму та ін. 

На основі проведеного дослідження, екологічну дипломатію необхідно 

вивчати у контексті базових її інтеграторів: атрибутивних, історичних, 

суб’єктних, об’єктних, екзогенних, ендогенних, системних, глобальних. Сучасні 

зміни в навколишньому середовищі відображаються локальною, регіональною та 

глобальною дією на господарській діяльності. За існуючої багатоманітності 

підходів до розуміння сутності «екологічної дипломатії», логіка її тлумачення 

виражається в міждисциплінарних контекстах, а також має певну смислову 

варіативність як: «озеленення дипломатії», «зелена дипломатія», «дипломатія для 

навколишнього середовища». У зв’язку з цим, екологічна дипломатія як наукова 

категорія є відкритою для наповнення її новими елементами, включення 

прогресивних механізмів у досягнення консенсусу при розв’язанні екологічних 

проблем і формування соціально-економічного благополуччя країн світу (рис. 1). 

Визначено, що екологічна дипломатія – це напрям системної дипломатичної 

діяльності щодо генерування та захисту еколого-економічних інтересів країн та 

інших суб’єктів міжнародної взаємодії, орієнтованих на прогресивні механізми 

трансформації глобальних викликів у якісно нові можливості збалансованого 

розвитку суспільства. Доцільно виокремлювати мікро-, макро-, мезо-, мета- і 

мегарівень розвитку екологічної дипломатії.  

Розкриваючи вплив екологічного імперативу на світогосподарські процеси, 

доведено необхідність урізноманітнення форм сприяння дипломатії в реалізації 

механізмів «стійкого розвитку», а також відповідного реагування на способи 

розв’язання країнами глобальних проблем щодо зацікавленості їх в еколого-

економічних проєктах з метою зміцнення конкурентних і ринкових позицій. 
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Майбутній розвиток людства не омине загострення економічних суперечностей 

між центрами і периферіями світу, а також глобальної ресурсної кризи. Часом 

існують розбіжності між проголошеними екологічними стратегіями розвитку і 

реальною практикою господарювання країн, що зумовлює спочатку виникнення 

певних екологічних катаклізмів, а потім запізніле усвідомлення їх руйнівних 

наслідків. Благополуччя суспільства значною мірою потерпає від проблем 

забруднення довкілля, що оцінюються в понад 4,6 трлн дол. щорічно та є 

рівнозначним 6,2% світового економічного виробництва. 

Екологічні загрози є наслідком безпрецедентного попиту на ресурси, 

пов'язаного з потребами нових індустріальних країн разом зі збереженням 

високого рівня споживання економічно розвинутими країнами Азії, Європи та 

Північної Америки. Боротьба гегемонів за ресурси поширюється на треті країни 

через нав’язування їм ресурсно-сировинної спеціалізації, зумовлюючи економічну 

нестабільність і екологічну конфліктність. Цим спільнотам висуваються додаткові 

умови щодо збереження природного різноманіття, які накладають обмеження на 

економічний розвиток, опанування ринків і вилучення ресурсів із традиційних 

систем природокористування. Крім того було з’ясовано, що наявні посили до 

інтернаціонального солідаризму у стратегіях екологічного розвитку країн 

обумовлені необхідністю зменшення рівня соціально-економічних контрастів між 

«господарськими полюсами світу», які проявляються через дію екологічного 

експансіонізму (ековолюнтаризму, еконеоколоніалізму, екосепаратизму, 

екопротекціонізму, екодемпінгу, екомесіанства).  

Двосторонній  
формат переговорів 

Сприяння Реагування 

Сприяння Реагування 

Загострення 

екологічних проблем 
Розв’язання 

глобальних проблем 

Захист 
національних інтересів  

Справедливість у 

розподілі ресурсів 

 

Багатосторонній 

формат переговорів 
 

Зміцнення 

конкурентних позицій  

Міжнародні 

економічні 

відносини 

 

Рис. 1. Акценти у визначенні концепту «екологічна дипломатія» 

Джерело: розроблено автором 
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діяльності 

 

Необхідні заходи 
Екологічна 

дипломатія 
 

Стратегія  

«сталого розвитку» 

Важливі орієнтири 
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У другому розділі «Специфіка екологічної дипломатії та економічні 

взаємодії» наведено систематизацію кластерів екологічної дипломатії в 

просторі економічних взаємодій, розкрито дипломатичний аспект екологізації 

конкурентних відносин та виявлено прояви екологічних ризиків, дипломатії і 

безпеки у змінах світової економіки. 

Всепланетарний характер екологічних загроз для людства пов’язується зі 

складністю взаємодії природної, цивілізаційної, техногенної та інших систем, 

що функціонують за своїми законами і спроможні генерувати ряд невідомих 

загроз високого градієнта ураження. Розвиток світового господарства зумовив 

те, що 60% всіх екосистем використовуються надмірно. Глобальний «екологічний 

слід» людства, що враховує рівень споживання природних ресурсів і забруднення, 

вже становить 17,5 млрд гга (2,7 гга/людина) і перевищує загальну ємкість 

природних екосистем, продуктивних територій і акваторій планети. На порядку 

денному «водна війна», яка оголошена людству самою природою. До 2050 р. 

понад 4–6 млрд людей будуть потерпати від нестачі питної води у складних 

районах «водного стресу», де рівень попиту на воду буде перевищувати пропозицію. 

Екологічний актуалітет надав імпульсу до укладання 1000 багатосторонніх і 

1300 двосторонніх природоохоронних угод між країнами. Зміст договірного режиму 

його учасників досягається шляхом «перемовин – дипломатії – компромісу», які 

мають відповідні переваги на світовому ринку та різні можливості ринкової влади. 

Водночас, у цій сфері міжнародної діяльності є ряд труднощів у налагодженні 

контактності, що обумовлює необхідність стимулювання мережевих взаємодій 

міжнародних суб’єктів, які мають екологічну домінанту у способах їх вираження. 

Запропоновано підходи до кластеризації екологічної дипломатії на основі:           

1) «принципу багатосторонності взаємодії», що передбачає утворення кластерів 

для цілей: екоконвенційної, екопрограмної, екоінституційної, екополітичної, 

екоініціативної, екоконтактної; 2) «принципу взаємопов’язаності сфер діяльності», 

який орієнтований на екологічні компоненти за іншими видами дипломатії, що 

можуть бути поєднані в різні кластери відповідно до цілей: масштабу 

охоплення, потенціалу розвитку, секторального формату, інтегрованої тематики, 

екологічної безпеки, екологічної соціалізації (рис. 2).  

Світогосподарські процеси змінюють формат економічних взаємодій, де 

політика «зелених» технологій передбачає логіку порівняльних цін, в якій 

прихильність країн до екологізації національних економік обумовлюється рівнем їх 

економічного укладу: для розвинутих країн – створення нових робочих місць; для 

нових індустріальних країн – підвищення ефективності використання ресурсів; для 

слаборозвинутих країн – забезпечення доходів бідної частини населення за індустріально- 

екстенсивної моделі господарювання. Важливо розвивати «екологічний діалог» між: 

виробниками і споживачами, партнерами і конкурентами; політиками, бізнесменами, 

громадськістю. Це сприятиме покращанню позицій країн у різних міжнародних 

рейтингах щодо екологічних і екологічних показників (рис. 3, 4). 
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Екополітична 

Екоконтактна 

• національний   • регіональний       • транскордонний 
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• аналітичний     • віртуальний        • медіаційний 

• енергетична дипломатія     • економічна дипломатія 
• продовольча дипломатія    • комерційна дипломатія 
• ресурсная дипломатія         • фінансова дипломатія        

• кліматична дипломатія       • озонова дипломатія 

• водна дипломатія                • арктична дипломатія 
Інтегрована тематика 
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Екологічна соціалізація • культурна дипломатія        • медійна дипломатія 
• наукова дипломатія            • діаспоральна дипломатія 

Екоініціативна 

Масштаб охоплення 

Секторальний формат 

Екологічна безпеки 

Рис. 2. Систематизація кластерів екологічної дипломатії 
 

Джерело: розроблено автором 
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• Генеральна Асамблея ООН 
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В умовах науково-технічного прогресу, людство й надалі залишається 

дуже вразливим до природних стихійних лих і катаклізмів (тропічні циклони, 

паводки, шторми, землетруси), що обумовлюють значні втрати на внутрішніх і 

зовнішніх ринках, які взаємопов’язані між собою в умовах глобалізації виробничих 

ланцюгів і логістичних центрів. За останні двадцять років від природних катаклізмів 

постраждало 526 тис. осіб, а економічні збитки сягнули 3,5 трлн дол. Виникла 

потреба у покращанні систем екологічного управління, реагування й подолання 

природних катаклізмів. Різний прояв екологічних ризиків у світовій економіці 

також виявляє проблемні сегменти у сфері екологічної дипломатії. 
 

 
         Джерело: розроблено автором на основі: URL: https://epi.envirocenter.yale.edu 

   URL: http://reports.weforum.org 
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Рис. 4. Динаміка позицій України в міжнародних рейтингах 
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Рис. 3. Країни-лідери у сфері економічного та екологічного розвитку 
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У третьому розділі «Ринкові виклики для екологічної дипломатії» 

виявлено спрямованість екологічної дипломатії в економічній модернізації, 

проаналізовано роль екологічної дипломатії в досягненні компромісів у 

міжнародній торгівлі, з’ясовано причини виникнення контроверсійного 

характеру багатосторонньої екологічної дипломатії. 

На сучасному етапі екологічна дипломатія має сприяти міжнародній 

співпраці країн, що реалізується у різних форматах їх конвергенції: 

функціональній, інституціональній, комунікаційній, інтеграційній, інформаційній. 

Окреслено тренди у світогосподарських процесах, які стимулюють країни 

здійснювати економічну модернізацію та екологізацію господарських комплексів.   

У зарубіжній практиці впроваджується концепція «інклюзивного стійкого 

зростання» для: узгодження темпів економічного зростання і спроможності 

розв’язувати критичні проблеми справедливого розподілу доходів у суспільстві 

та подолання бідності; активізації «зеленої» економіки, проєктування нових 

траєкторій стійкого розвитку, інновацій та структурних реформ; застосування 

дипломатії в прийнятті ефективних рішень на державному і міждержавному 

рівнях; досягнення цілей збалансованого охоплення всіх секторів економіки.  

Визначено, що екологічна дипломатія позиціонується на різних рівнях: 

ідейному (екологічна політика, покращання середовища економічних взаємодій); 

стратегічному (міжнародне й глобальне партнерство); організаційному (включає 

міжнародну мережу дипломатичної підтримки екологічних ініціатив країн, 

міжнародні платформи еколого-економічних, ділових і публічних комунікацій); 

інтеграційному (участь інтеграційних об’єднань у мирному розв’язанні ресурсних 

проблем, активізацію міжнародного бізнесу з метою диверсифікації екологічної 

діяльності, розширенні напрямів транскордонної співпраця країн в упередженні 

й протидії екологічним конфліктам та ін.). 

У науковому дослідженні зазначено про досягнення країн щодо 

економічної модернізації за Глобальним індексом зеленої економіки. 

Результати свідчать як про позитивні, так і негативні тенденції: одні країни 

досягають прогресу щодо екологізації економічної моделі розвитку, а інші – 

рухаються протилежно. Виявлено зацікавленість глобальних гравців у більшій 

прозорості національних ринків, функціонуванні платформ бізнес-взаємодії, 

активності країн у сфері міжнародного екологічного управління, висвітленні 

динаміки «зеленої» економіки, спрямованості до покращання якості довкілля, 

соціально-екологічної відповідальності корпорацій. Доведено, що екологічні 

фактори впливають на світове господарство, інтенсифікацію торговельних 

потоків, лібералізацію зовнішньоторговельних відносин і різні прояви 

зовнішніх ефектів (товарні, технологічні, масштабні, структурні, політичні, 

стратегічні, дипломатичні, інформаційні, інституціональні). Запропоновано досягати 

компромісів у міжнародній торгівлі шляхом: регулювання експортно-імпортних 

потоків із урахуванням вимог екологічної безпеки; захисту і лобіювання 
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національних еколого-економічних інтересів на світових ринках, переговорів з 

урахуванням екологічних аспектів; стимулювання зустрічної екологічної політики 

країн, ратифікації міжнародних угод та їх інкорпорації в систему національного 

екологічного законодавства. Провідну роль у цьому відіграють міжнародні 

організації, насамперед, Комітет з торгівлі та навколишнього середовища СОТ. 

Констатовано, що введення країнами заборони на виробництво, продаж, 

використання та імпорт екологічно небезпечної продукції (технологій, товарів) 

може спричиняти зменшення обсягів міжнародної торгівлі, або, навпаки – 

активізувати рух екологічно небезпечних товарів до тих країн, які не 

запровадили екологічні обмеження. Існує потреба в диверсифікації напрямів 

міжнародної торгівлі й контролю її екологічного сектору, нотифікації у практиці 

екологічної дипломатії, зменшення екологічного ризику через включення 

природного капіталу до механізмів ціноутворення товарів і послуг; формування 

експортної спеціалізації екологічного спрямування, збільшення галузей у 

національній екологічній індустрії; популяризації екологічної політики та 

екологічних бізнес-концептів. Ускладнення процесів у цій сфері пов’язується 

також з тарифами, посилюючи екологічний демпінг, за якого: 1) міжнародна 

компанія забруднює довкілля у приймаючих країнах із низькими екологічними 

стандартами з метою скорочення витрат виробництва й отримання додаткових 

переваг у торгівлі (це спричинило запровадження екологічних тарифів); 2) країни 

можуть поступово знижувати еко-стандарти для отримання порівняльної 

конкурентної переваги або залучення іноземного капіталу; 3) країни-лідери, 

дотримуючись екологічних вимог, можуть обмежити потоки імпорту до своїх 

країн і змінити режим сприяння у міжнародній торгівлі. 

Акцентовано увагу на тому, що формуються нові форми протекціонізму 

внаслідок зацікавленості країн поєднувати політичні, економічні, екологічні й 

безпекові інтереси у сфері міжнародної торгівлі. Участь дипломатів спрямована 

на зменшення ризиків у торговельних переговорах, запобігання суперечностей і 

розв’язання конфліктів. З’ясовано, що існуючі проблеми міжнародних режимів 

корелюється з «перепонами» в реалізації екологічної дипломатії, це: системні 

(зумовлюються мірою узгодженості політичної, екологічної та правової 

системи); процедурні (стримуються недостатньою консолідацією країн, частковою 

їх компетентністю і звуженістю дипломатії в ідентифікації міжнародних 

екологічних проблем, часовою пролонгацією в ініціативах ратифікації міжнародних 

договорів та імплементації; ресурсні (виявляються внаслідок незацікавленості 

деяких країн в оновленні міжнародного договірного середовища внаслідок їх 

слабкої дієздатності до екологізації); просторові (пов’язуються зі складністю 

визначення масштабів екологічних загроз, наявністю причинно-наслідкових 

екологічних зв’язків у світовому господарстві); інструментальні (характеризуються 

дипломатією реагування країн на дисонанси у сфері міжнародної торгівлі).  
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Зважаючи на реальну ситуацію у сфері міжнародної торгівлі, роль 

екологічної дипломатії надалі буде ставати провідною. Вже у 2020 р. глобальне 

продукування екологічних товарів і послуг може сягнути рівня близько 1,9 трлн 

дол., а світовий ринок «зелених технологій» – 4,5 трлн дол. Головні країни-

експортери екологічних товарів – це: США, Канада, Японія, країни ЄС, Китай.  

У науковій роботі висвітлено різні ракурси «кліматичних метаморфоз», 

оскільки проблеми щодо цього можуть зумовити до 2050 р. ризики активів у 

світовій економіці у розмірі загальної вартості 158 трлн дол. Так, у 2017 р. зміна 

клімату спричинила рекордні фінансові втрати – 320 млрд дол., масове переселення 

населення – 23,5 млн людей екологічних біженців. У зв’язку з цим, Світовий банк 

згідно з «Планом надання допомоги у виконанні зобов’язань Паризької конференції» 

прагне мобілізувати 25 млрд приватних інвестицій вже у 2020 р. Крім того, у 

рамках міжнародних ініціатив, пов’язаних зі зміною клімату, має місце різний 

формат переговорів і обсягів фінансування країн, що свідчить не лише про 

апробацію нових моделей екологічної дипломатії, але й про відмінності 

технологічного рівня країн щодо їх спроможності виконувати екологічні 

стандарти. У майбутньому це буде суттєво впливати на експорт і можливості 

доступу контрагентів на світовий ринок енергоресурсів. Натомість міжнародна 

співпраця у цій сфері діяльності є вигідною для понад 1 млн компаній і 

організацій, які пов’язують свої бізнес-проєкти з інноваційними й екологічними 

технологіями. Існує також ряд компаній, що виступають проти цього договору 

та звинувачують учасників переговорів у змові («кліматгейті»). Підставою для 

критичних оцінок є факти, що стосуються: 1) завуальованості цілепокладання 

деяких країн у стриманні рівня атмосферного забруднення на основі контрастної 

політики нової індустріалізації; 2) неможливості швидких результатів у 

вуглецевій ефективності тих країн, які є залежними від енергетичної сировини 

та диверсифікації економіки; 3) інверсійності країн у проєктах декарбонізації 

світового господарства через оновлення зовнішньополітичного курсу чи 

недовіри до стратегій екологізації; 4) недосконалості інституційного середовища 

ринку кліматичних інвестицій через неоднорідність міжнародних учасників;     

5) розбіжності у правилах торгівлі та посередництва, політики ТНК, ймовірних 

загроз нацбезпеці від супутникового моніторингу виконання зобов’язань. 

До групи країн, що долучилися до фінансування процесу боротьби зі 

зміною клімату входять: Австралія, Великобританія, Іспанія, Канада, Німеччина, 

Норвегія, США, Франція, Швеція, Японія; до групи країн, що отримали 

фінансування для боротьби зі зміною клімату – Бразилія, Індія, Індонезія, 

Марокко, Мексика, Південна Африка, Тайланд, Туреччина, Україна, Філіппіни.  

Крім того, хоча економічна рецесія в Україні негативно позначається на 

обсягах промислового виробництва, але все ж позитивно впливає на довкілля, 

оскільки супроводжується зниженням обсягу викидів парникових газів.  
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У четвертому розділі «Прогресивні напрями екологічної дипломатії» 

розкрито модальність дій екологічної дипломатії в економічній глобалізації, 

представлено новативність у системі альтернатив екологічної дипломатії та 

охарактеризовано інтерактивність формату агентування екологічної дипломатії. 

Зважаючи на посилення ролі екологічних детермінантів середовище 

міжнародних економічних відносин є багатовимірним. Глобалізаційні виклики і 

загрози обумовлюють застосовування більш дієвих механізмів реагування на 

світогосподарські зв’язки. Екологічна дипломатія передбачає широкий діапазон 

функцій на фоні різної вираженості модальності її дій в умовах економічної 

глобалізації. У контексті цієї наукової проблематики, «модальність» визначена 

як особливий (полярний) спосіб формування простору господарювання людства 

та різного сприйняття його залежно від досягнутого рівня соціально-економічного 

розвитку, прогресу, благополуччя, культури, економіки, екології та безпеки. 

Реакція на прояви економічної глобалізації простежується в прагматичних, 

дипломатичних і прогностичних намірах суб’єктів міжнародних контактів.  

Запропоновано розглядати активність країн, через їх залученість до 

світогосподарських процесів та ступеня участі в екологізації міжнародних 

економічних відносин у вигляді: «акту модальності» як певних вчинків та дії 

спільнот, що вимагають дипломатичних підходів (діалог, переговори, медіація, 

комунікація, конверсація), що має сприяти вдосконаленню моделей дипломатії 

в контексті еколого-економічних взаємодій і стратегічного партнерства; «пакту 

модальності» як можливості досягнення угод і домовленостей спільнот щодо 

форм взаємодії у міжнародній економічній сфері; дипломатичне сприяння 

масштабним проєктам співпраці країн (конвенція, інтеграція, регіоналізація, 

корпоратизація, кооперація, інформатизація), що має активізувати багатосторонню 

екологічну дипломатію та розвиток її інституціонального забезпечення. 

Виявлено, що протидія екологічним загрозам вимагає зацікавленості країн 

і має враховувати також: статусність учасників дипломатії, інтерпретацію змісту 

економічної вигоди і втрат у конфліктних ситуаціях, доцільності задіяння 

посередництва й медіації. У ході наукового дослідження розкрито потенціал 

комунікативних можливостей в агентуванні екологічної дипломатії. Доведено, 

що комунікативні можливості в цій сфері забезпечують цілий ряд переваг 

через: створення інтернет-посольств і віртуальних дипломатичних офісів, 

формування додаткової реальності в публічному форматі екологічної дипломатії; 

надання послуг хабу електронної дипломатії; застосування нових інформаційних 

технологій для автоматизації баз даних представництв країн за кордоном; 

використання «штучного інтелекту» в системі консульських служб; 

оперативність реагування дипломатичними представництвами на екологічну 

ситуацію у країнах перебування; консультування суб’єктів національного 

бізнесу щодо розвитку екологічних сегментів світового ринку. 
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Обґрунтовано важливість формування альтернативного формату 

екологічної дипломатії. Нового виміру набуває застосування медійних технік 

/компетенцій дипломатами та дипломатичних – медіаторами щодо сприяння 

еколого-економічній безпеці країн, покращання координації співпраці в 

екологічно вигідному форматі комунікації, гарантування досягнутих угод для 

підтримання миру, суспільного добробуту та збалансованого розвитку. У 

міжнародній сфері еколого-економічної діяльності наміри дипломатії або 

зусилля медіації супроводжуються різними асиметріями, що спричинені 

інституційною фрагментарністю міжнародного права навколишнього 

середовища та специфікою оцінки екологічних конфліктів. Це, своєю чергою 

вимагає: залучення спеціалістів та експертів із різних галузей науки (економіки, 

політики, дипломатії, екології, біології, фізики, океанології); використання 

інформаційних технологій в екологічній прогностиці; проведення факторного 

аналізу й моделювання у сфері міжнародної екологічної політики та природних 

ресурсів як об’єкта екологічних конфліктів. 

Установлено, що головними завданнями екологічної дипломатії є пошук 

альтернатив у цій сфері, які формують нові сегменти у світовому господарстві 

на тлі проблем ресурсного забезпечення країн. Причинами виникнення 

екологічних конфліктів можна вважати: природні ресурси (дефіцит, надлишок, 

відсутність); механізми управління природними ресурсами (власність, контроль, 

розподіл, регулювання); процес добування (розвідка, експлуатація). Екологічні 

конфлікти є наслідком: обмеження природних ресурсів і нерівномірного доступу 

до них; неефективності ресурсної політики країн індустріального типу 

виробництва; неврегульованості прав власності на природний ресурс; 

ослаблення країнами екологічного контролю у сфері природокористування; 

недбалості суб’єктів господарювання і порушення ними вимог еколого-

техногенної безпеки в економічній діяльності. Світові енергетичні ресурси 

перебувають в епіцентрі міжнародних економічних відносин, оскільки 

найбільші емісії до атмосфери здійснюють нафтові, газові та вугледобувні 

компанії. Адресна площина пов’язується із відповідальністю компаній-

забруднювачів і їх намірів у позиціонуванні, а також причетності до 

підтримання чи гальмування екологічної дипломатії.  

У міжнародній практиці спостерігається актуалізація позицій найбільших 

компаній світу за показником вуглецевої ефективності – обсяги вуглецевого 

газу, емісію яких вони здійснюють на кожний мільйон доларів доходів. 

Аналітика у цій сфері розмежовує викиди парникових газів за такими сферами 

як: прямі викиди (зумовлені виробничою діяльністю компанії); викиди 

(пов’язані зі споживанням електроенергії); всі інші викиди (якими компанія 

спроможна управляти, але не контролює їх розподіл товарів, транспортування 

придбаних товарів, транспортуванні й утилізація відходів, ділові відрядження). 
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Найбільш вуглецевоефективні компанії зосереджені у сферах: комп’ютерного і 

програмного забезпечення, біотехнологій, фармацевтики, харчового ритейлу, 

телекомунікацій. Це доводить, що: інвестори є учасниками процесу декарбонізацї 

міжнародної економіки, можуть сприяти фінансовим потокам компаній з рівнем 

вуглецевої ефективності вищим за середній; є компанії, які зможуть у перспективі 

сформувати нову низьковуглецеву економіку; є ряд компаній, які звітують про 

викиди, проходячи всі етапи життєвого циклу, реагують на проблеми 

кліматичних змін і беруть участь в міжнародних екологічних проєктах. 

Визначено, що роль екологічної дипломатії у розвитку національного 

бренду включає представлення інтересів країни у різних проєктах на основі 

інформатизації для: 1) визначення еколого-економічних інтересів/пріоритетів 

інших країн у процесі діалогу, переговорів та співпраці; 2) популяризації 

дипломатами концептів екологізації національного бізнесу на міжнародних 

виставках, форумах; 3) розширення мережі еко-дипломатії для позиціонування 

національного бренду, в якому екологічні атрибути підсилюють його сприйняття 

через відповідні позиції країн у рейтингах; 4) використання дипломатами 

інтернет-ресурсів, соціальних мереж, цифрової економіки в цілях популяризації 

екологічної політики країн. Агентування екологічної дипломатії на основі 

новітніх технологій, відбувається з огляду позицій країн в рейтингах досягнень: 

електронного урядування, впровадження інформаційно-комунікаційних технологій, 

digital-дипломатії, екологічної ефективності, глобальної конкурентоспроможності. 

Медіатехнології впливають на збільшення каналів дипломатичних комунікацій, 

але інформаційні технології в екологічній дипломатії країн відрізняються за 

ступенем адаптивності, інтегрованості, гібридності, захищеності  та ефективності. 

Здобуття лідерства країни у цифровій економіці посилює роль 

дипломатії, незважаючи на існуючий екоактивний чи екопасивний характер 

діяльності міжнародних суб’єктів. Оскільки багато з них, керуючись 

комерційними вигодами, часом ігнорують або заперечують факт зростання 

екологічної кризи, тим самим піддаючи небезпеці свої, сусідні та інші країни. 

Ця проблематика вивчається під егідою ООН, у рамках якої функціонує 

афілійована мережа з питань розробки рішень в галузі екологічного розвитку 

(Європа, Америка, Близький Схід, Південна Азія, Африка, Океанія) з метою 

налагодження міжнародної співпраці за участі науково-дослідних інститутів, 

еколого-інноваційних компаній, бізнесу, агентів екологічної дипломатії. 

Популяризація стандартів «зеленого офісу» в міжнародній практиці 

зумовило утворення мережі «Ліги зелених посольств» (США), яка координує 

дипломатію в підтримці еко-збалансованого розвитку, енергоефективності 

країн, екологічної технологізації й модернізації дипломатичних установ. Це 

сприяє формуванню нового рівня екологічної культури в процесі здійснення  

реального та інтерактивного діалогу між країнами. 
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 Еко-безпекова  

взаємодія країн 

 Еко-інтеграційна 

взаємодія країн 
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Рис. 5. Архітектонічна модель екологічної дипломатії 
 

Джерело: розроблено автором 
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Ключові взаємодії країн у сфері міжнародних еколого-економічних відносин 

У п’ятому розділі «Активізація екологічної дипломатії України в 

міжнародному співробітництві» визначено еколого-економічні інтереси 

України в міжнародному співробітництві, розроблено архітектонічну модель 

розвитку екологічної дипломатії України та визначено напрями євроінтеграційної 

екологічної дипломатії України та її перспективи. 

Характер світогосподарських процесів змінює еколого-економічні 

інтереси міжнародних суб’єктів, обумовлюючи певні типи відносин між ними: 

партнерські, конфронтаційні, домінантні. Причини їх виникнення пов’язані з 

еволюційністю економічних потреб та екологічної свідомості суспільства, що 

мають свій рівень відображення у стратегіях розвитку країн та дипломатичної 

підтримки. Екологічна дипломатія України найбільше презентується через 

інституційну спроможність розвивати цей вид діяльності шляхом участі 

державних службовців і працівників дипломатичної служби у: 1) спеціалізованих 

конференціях, засіданнях і семінарах з еколого-економічної проблематики;      

2) організації та проведенні зустрічей із представниками посольств, міжнародних 

урядових і неурядових організацій, іноземних компаній та інших установ, 

відомств для обговорення питань виконання міжнародних зобов’язань щодо 

зміни клімату, виконання Угоди про асоціацію між Україною та ЄС з питань 

екології та навколишнього природного середовища, врахування положень 

директив ЄС щодо охорони заповідних зон і захисту навколишнього середовища. 

Для розвитку екологічної дипломатії запропоновано архітектонічну модель в її 

реалізації як найвищого ступеня ключових взаємодій країн для розширення 

напрямів міжнародної еколого-економічної діяльності й співробітництва (рис. 5). 
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Доцільність запровадження цієї моделі пояснюється тим, що в сучасній 

організаційній структурі Міністерства закордонних справ України немає 

виокремленого департаменту (управління, сектора) із виконання функцій 

екологічної дипломатії, а інформація щодо цієї сфери діяльності й міжнародної 

співпраці з країнами є фрагментарною на офіційному сайті МЗС України і 

дипломатичних представництв за кордоном. Врахування запропонованого підходу 

має сприяти розвитку екологічної дипломатії. Адже внутрішня екологічна 

дипломатія не підтримується на належному рівні, бо витрати з держбюджету не 

є достатніми для ряду українських міністерств, які є провідниками державної 

політики у сфері зовнішніх зносин, економіки, екології, енергетики і безпеки. 

Розроблено методологію розрахунку та оцінки інтегрального індексу 

екологічної дипломатії (ІЕД) України з урахуванням його субіндексів 

(соціально-економічний, політичний, екологічний, миру) на основі етапів: 

1) стандартизація показників, що характеризують екологічну дипломатію 

України на основі арифметичного середнього значення для кожного із 

субіндексів: 

 
де  – значення j-го показника i-го року;  – середнє значення j-го показника  

за роками; 

2) визначення інтегральних оцінок субіндексів як середнє арифметичне 

значень стандартних показників: 

 
де  – загальна кількість показників, що характеризують і-ий рік;  

     – розраховані раніше стандартизовані значення j-го показника. 

Оцінка і-го ІЕД країни здійснюється на основі вже розрахованих показників. 

Для початку визначається «верхній полюс» – це об’єкт, який має найкращі 

показники.  

 

 

 
де  – значення j-го фактора «верхнього полюса»;  – інтегральна оцінка 

«верхнього полюса» 

 

 

де  – інтегральна оцінка  і-го рівня;  – інтегральна оцінка  і-го ІЕД країни,  

– ваговий коефіцієнт, що визначає ступінь внеску показника в інтегральний 

індекс; 

(1) 

(2) 

(3) 

(4) 

, 

, 

, 

, 
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3) представлення комплексної оцінки ІЕД для країни включає розрахунок 

індексу, що складається із індексів субіндексів: 

 
де  – інтегральна оцінка  j-го субіндексу ІЕД країни; – ваговий коефіцієнт, 

що визначає ступінь внеску показника / субіндексу в інтегральний індекс 

екологічної дипломатії (табл. 2). 

Таблиця 2 

Розрахунок інтегрального субіндексу ІЕД України* 
 

Роки 
   

Роки    

2000 0,60702 0,05544 0,49610 2009 0,10387 0,06809 0,60929 

2001 0,60534 0,07802 0,69807 2010 0,53242 0,05747 0,51419 

2002 0,50337 0,04867 0,43550 2011 0,54114 0,06928 0,61990 

2003 0,62390 0,04489 0,40165 2012 0,36239 0,04309 0,38557 

2004 0,70411 0,02618 0,23427 2013 0,35768 0,07954 0,71169 

2005 0,59501 0,02271 0,20320 2014 0,21143 0,07501 0,67120 

2006 0,59774 0,07979 0,71396 2015 0,33269 0,05179 0,46342 

2007 0,65201 0,08570 0,76682 2016 0,46770 0,02958 0,56467 

2008 0,55859 0,08474 0,75818 Сума 8,35640   
 

Джерело: розроблено автором на основі: 

          URL: http://www.ukrstat.gov.ua;     URL: https://www.bank.gov.ua/control/uk/index;  

          URL: https://data.worldbank.org/indicator?tab=all. – Indicators. 
 

 

У розрахунку враховані вагові значення для субіндексів (на базі 

кореляційного аналізу): екологічний – 0,114; політичний – 0,195; соціально-

економічний – 0,221; миру – 0,237. Динаміка значень ІЕД України за 2000–2016 рр. 

показала спад у 2004–2005 рр. унаслідок зменшення рівня політичної та 

соціально-економічної безпеки; 2008–2009 рр. – період Світової фінансової кризи, 

та у 2012 р. Зростання показників з 2014 р. як наслідок збільшенням видатків на 

екологію та отримання траншів від МВФ у 2016 р. ІЕД склав 0,625. Для 

отримання більш сучасних даних і прогнозу ІЕД України було побудовано 

ARIMA-модель, яка є виразом інтегрованої моделі авторегресії; розраховано 

чотири періоди 2017, 2018, 2019 та 2020 роки для представлення сучасних 

трендів щодо показників ІЕД України (рис. 6). 

Впродовж 2016–2017 рр. спостерігався незначний спад значень ІЕД, 

проте вже з 2018 р. відбувся підйом за умов різнопланового впливу 

геоекономічних факторів на ці процеси. У цілому значення ІЕД України мають 

тенденцію до зростання, що набуватиме свого відповідного прояву в 2020 р. 

Імпульсом слугувало підписання Угоди про асоціацію України з Європейським 

Союзом та пріоритетність в реалізації екологічних напрямів міжнародного 

діалогу в контексті євроінтеграції та міжнародної економічної співпраці. 

 (5) , 

http://www.ukrstat.gov.ua/
https://www.bank.gov.ua/control/uk/index
https://data/
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У даному разі, організаційна, координаційна та інформаційна роль 

відводиться представникам системи зовнішніх зносин і дипломатичної служби 

України, які мають докладати значно більше зусиль у цій сфері діяльності, 

враховуючи зарубіжний досвід функціонування екологічної дипломатії та 

тенденції, що відображають світогосподарські процеси. 

 

 
Рис. 6. Тренди  індексу екологічної дипломатії України* 

 

Джерело: розроблено автором на основі: 

          URL: http://www.ukrstat.gov.ua;     URL: https://www.bank.gov.ua/control/uk/index;  

          URL: https://data.worldbank.org/indicator?tab=all. – Indicators. 

 

Встановлено за необхідне: активізувати роботу МЗС України щодо 

розширення напрямів міжнародних взаємодій країн і партнерства у розв’язанні 

глобальних екологічних проблем; розвивати координацію дій МЗС України і 

закордонних представництв з метою виконання ними функцій еколого-

економічного характеру; удосконалювати систему міжвідомчих еко-

стратегічних комунікацій задля професіоналізації служби та запровадження 

нових стандартів діяльності. Потенціал розвитку екологічної дипломатії 

України має формуватися з урахуванням: тенденцій у сфері міжнародних 

економічних відносин і світогосподарських процесів, прогресивного формату 

взаємодій між країнами для забезпечення глобальної екологічної безпеки; 

необхідності генерування нових підходів до розвитку інституту екологічної 

дипломатії відповідно до національних особливостей; розвитку інноваційних 

програм функціонування мереж агентування екологічної дипломатії; створення 

міжвідомчих стратегічних комунікацій з метою посилення ролі екологічної 

культури, свідомості та дієвості у професіоналізації дипломатичної служби.  

 

http://www.ukrstat.gov.ua/
https://www.bank.gov.ua/control/uk/index
https://data/
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ВИСНОВКИ 

У дисертаційній роботі представлено теоретичні узагальнення та 

методологічні підходи в розв’язанні наукової проблеми у контексті нового 

напряму міжнародних економічних відносин, який полягає в обґрунтуванні 

концепції екологічної дипломатії в світогосподарських процесах, що дало 

можливість виявити рушійні сили прогресу для реалізації глобальної стратегії 

збалансованого розвитку. Результати дослідження забезпечили отримання 

таких важливих науково-практичних висновків. 

1. Витоки та ґенеза розвитку дипломатії, роль у світогосподарських 

процесах засвідчила наукову тріаду економіко-екологічної сутності в її розкритті. 

Адже зовнішня економічна політика удосконалювалась із розвитком людських 

цивілізацій, які прагнули до міжнародної контактності у різний спосіб, 

змінюючи види природокористування і способи господарювання, зовнішню 

політику та ділову активність. Господарські ініціативи людства у різні епохи 

містили факти екологічних засторог у дипломатії миру та торгівлі, різні 

прагнення до благополуччя. Упровадження моделей функціонування дипломатії 

в економіко-екологічній сфері має забезпечити покращання можливостей щодо 

виявлення причин і факторів, що зумовлюють водночас як інертність, так і 

активність країн у реагуванні на соціально-економічні, політичні та екологічні 

проблеми, які мають всі ознаки інтернаціоналізації та глобалізації. 

2. Методологія визначення наукового концепту екологічної дипломатії 

охоплює широкий спектр теорій економічного змісту, що засвідчує її 

міждисплінарний характер на основі взаємопов’язаності сфери економіки, 

політики та екології. Сутність екологічної дипломатії слід визначати як напрям 

системної та інтегрованої дипломатичної діяльності щодо генерування нового 

рівня представлення та захисту еколого-економічних інтересів країн та інших 

суб’єктів міжнародної взаємодії, орієнтованих на прогресивні механізми 

трансформації глобальних викликів в якісно нові можливості збалансованого 

розвитку і екологічної безпеки суспільства. Це дає підстави констатувати про 

збільшення функцій екологічної дипломатії та її учасників на різних рівнях. 

3. В умовах розвитку економічної глобалізації екологічні проблеми 

набули гостроти, що спонукає країни розвивати дипломатію для досягнення 

прийнятного рівня конвергенції економічних та екологічних систем у 

господарській діяльності. У цьому процесі важлива роль відводиться 

«природному капіталу», що сприймається як природне багатство країни і 

чинник її економічного зростання, фактор активного пливу на суспільні та 

міжнародні економічні відносини. Саме тому під час організації переговорів і 

укладання договорів, екологічна дипломатія концентрується на питаннях 

захисту національних інтересів щодо аспектів прав власності й цивілізованих 
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способів розпорядження природним капіталом, питань екологічної безпеки в 

порядку денному ведення міжнародного діалогу.  

4. Вплив екологічного імперативу на світогосподарські процеси є очевидним, 

бо змушує оцінювати реальний стан і перспективи розвитку людства у прояві: 

соціально-економічних диспропорцій між країнами, відмінностей у  розвитку 

національних господарських комплексів, наслідків нераціонального 

природокористування, контрастів ресурсної спеціалізації на світових ринках, 

екологічного експансіонізму та осередків утворення екологічних конфліктів. 

Враховуючи це, міжнародні суб’єкти, прагнучи розв’язувати проблеми, можуть  

розвивати новативність у системі альтернатив екологічної дипломатії, серед яких: 

застосування медійних технік/компетенцій дипломатами та дипломатичних – 

медіаторами щодо стратегування еколого-економічної безпеки країн, покращання 

їх злагодженості й координації співпраці в екологічно вигідному форматі 

комунікації, гарантування досягнутих угод для підтримання миру, стабільності, 

суспільного добробуту та збалансованого розвитку. 

5. У міжнародній практиці є труднощі щодо системної ідентифікації 

предметної сфери екологічної дипломатії, оскільки екологія є базовою і 

невід’ємною складовою в характеристиці цілого ряду глобальних проблем 

людства щодо ресурсів, води, енергетики, клімату, продовольства. Нами 

запропоновано визначення нових ознак систематизації кластерів екологічної 

дипломатії, зокрема у контексті їх розподілу за типами мережевих взаємодій, 

які мають певним чином виражену екологічну компоненту у способах їх 

представлення в міжнародній діяльності. Виокремлено кластери екологічної 

дипломатії за принципами: багатосторонньої взаємодії міжнародних суб’єктів 

(екоконвенційної, екопрограмної, екоінституційної, екополітичної, екоініціативної, 

екоконтактної); взаємопов’язаності сфер діяльності (з огляду цілей масштабу 

охоплення, потенціалу розвитку, секторального формату, інтегрованої тематики, 

екологічної безпеки, екологічної соціалізації). Розроблений науковий підхід 

спрямований на покращання рівня ефективності взаємодії учасників екологічної 

дипломатії та інших міжнародних суб’єктів з метою прийняття конструктивних 

рішень, що мають  також значення для світової економіки. 

6. Масштабність природоперетворювальної діяльності людства свідчить, що 

балансування між конкуренцією та співпрацею, конфронтацією і консолідацією 

має на меті підтримання динаміки еволюційних зрушень. Дія екологічного 

чинника в конкурентоспроможності постає через сукупність природно-

ресурсного та екологічного потенціалу, що утворює як зовнішні конкурентні 

переваги країни (наявність значних, доступних і дешевих природних ресурсів, 

вигідне геополітичне розташування, сприятливий клімат, рекреаційні ресурси), 

так і внутрішні (забезпеченість вітчизняних виробників і підприємців 

природними ресурсами, доступність високоякісної, дешевої сировини, інших 
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ресурсів). Серед механізмів посилення конкуренції є процеси впровадження 

«зелених» технологій на основі логіки порівняльних цін, в якій прихильність 

країн до тієї чи іншої політики обумовлюється їх економічним укладом: для 

розвинутих країн – це створення нових робочих місць; для нових індустріальних 

країн – підвищення ефективності використання ресурсів; для слаборозвинутих 

країн – забезпечення доходів бідної частини населення за індустріально-

екстенсивної моделі господарювання. Виконання міжнародних екологічних угод 

за сприяння екологічної дипломатії, спроможне зацікавлювати країни в проведені 

структурних економічних реформ.  

7. Покращання рівня міжнародної екологічної відповідальності є 

складним завданням, оскільки країни, підтримуючи екологічні ініціативи на 

міжнародному рівні, можуть на національному чи регіональному – ставити під 

загрозу існування природних резерватів вищого рівня. Глобальна економіка у 

перспективі буде змушена витрачати колосальні кошти на ліквідацію 

теперішнього забруднення навколишнього середовища, оскільки вже тепер усі 

екосистеми використовуються надмірно. Навіть міжрегіональна конкуренція за 

прикордонні екологічні ресурси торкається не лише інтересів сусідніх країн, 

але й інвесторів, що можуть представляти інтересів третьої сторони. Врахування 

факторів ринкового успіху, надає можливість певним країнами ставати 

лідерами за Індексом глобальної конкурентоспрожності (США, Сінгапур, 

Німеччина, Швейцарія, Японія, Нідерланди, Гонконг, Великобританія, Швеція, 

Данія), а іншим – за Індексом екологічної ефективності (Швейцарія, Франція, 

Данія, Мальта, Швеція, Великобританія, Люксембург, Австрія, Ірландія, 

Фінляндія). Окреслені тенденції зумовлені якістю екологічної політики держав 

щодо володіння, управління та контролю за природними ресурсами, їх певною 

вагомістю у питаннях добросусідських відносин.  

8. Міжнародне середовище функціонування екологічної дипломатії пов'язане з 

економічними, екологічними та безпековими питаннями. Екологічні загрози 

включають: будь-які наявні чи можливі негативні впливи довкілля на суб’єкти 

чи об’єкти; впливи екологічно небезпечної господарської та іншої діяльності країни 

на природне середовище. Вони можуть мати, загрозливий, непередбачуваний і 

взаємопідсилюючий характер, спричиняючи економічні збитки та міжнародні 

екологічні конфлікти. Екологічна напруга може набувати амплітуди для всіх 

учасників ринкових відносин. Посилення ролі безпекових функцій орієнтоване 

на виявлення, упередження чи зменшення негативних екологічних екстерналій як 

наслідок експансії, інтервенції, контрабанди, торговельних війн, міжнародної 

злочинності, екстремізму, тероризму. Визначено за необхідне попереджувати 

екологічні конфлікти, розширювати миротворчі місії у зонах екологічних і 

природно-техногенних лих, використовувати передовий досвід зарубіжних 

країн у сфері формування мережі екологічної дипломатії. 
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9. Країни, дбаючи про свою економічну могутність досить часто 

привносять до природного та навколишнього середовища як позитивні, так і 

негативні ефекти. Нові тренди у світогосподарських процесах спонукають 

країни до проведення економічної модернізації та екологізації їх господарських 

комплексів. Однак, забезпеченість мінерально-сировинними ресурсами свідчить, 

що вони можуть бути одночасно сприйняті по-різному: ані перепона для 

успішного розвитку та економічної модернізації країн, ані гарантія захисту 

країни від можливого екологічного колапсу. Доходи від цих ресурсів залежать 

від дії волатильності, зумовлених коливаннями цін на сировину, торгівлею 

ресурсів та змінами показників тарифів і роялті, що оплачується добувними 

компаніями. Показники Глобального індексу зеленої економіки засвідчили 

наявність як позитивних, так і негативних тенденцій: одні країни досягають 

прогресу в напрямі екологізації економічної моделі розвитку, інші – рухаються 

протилежно. Міжнародні економічні суб’єкти зацікавлені у більшій прозорості 

національних ринків, відкритості інформаційних даних щодо реальних і 

потенційних клієнтів, функціонуванні платформ бізнес-взаємодії, активності 

країн у сфері міжнародного екологічного управління, висвітленні динаміки 

«зеленої» економіки, спрямованості до покращання якості довкілля, соціально-

екологічної відповідальності корпорацій. 

10. Лібералізація міжнародної торгівлі супроводжується як позитивним, 

так і негативним впливом (товарним, технологічним, масштабним, структурним, 

політичним, стратегічним, дипломатичним, інформаційним, інституціональним) 

на екологічний стан країн. Існуюча полярність різних впливів на міжнародну 

торгівлю свідчить, що екологічні проблеми більшості країн глибоко пов’язані з 

глобальною економічною системою. Характерне «надспоживання» меншості 

країн у світі за обмежених природних і енергетичних ресурсів контрастує із 

«недоспоживанням» з боку величезної кількості людей в Азії, Африці, Латинській 

Америці. Практика міжнародної економічної діяльності підтверджує факти, що 

введення країнами заборони на виробництво, продаж, використання та імпорт 

екологічно небезпечної продукції (технологій, товарів) може мати різні 

наслідки: спричиняти зменшення обсягів міжнародної торгівлі, або 

активізувати міжнародну торгівлю екологічно небезпечними товарами до тих 

країн, які не запровадили екологічні обмеження. Запропоновано досягати 

компроміси у міжнародній торгівлі шляхом: захисту і лобіювання національних 

екологічних інтересів на світових ринках, проведення торговельних переговорів з 

урахуванням екологічних факторів; стимулювання зустрічної екологічної 

політики країн, ратифікації міжнародних угод та їх інкорпорація в систему 

національного екологічного законодавства. Використання різних інструментів 

екологічної дипломатії є доцільним щодо зменшення торговельних ризиків, 

суперечностей і конфліктів, які мають свою варіативність залежно від рівня 

соціально-економічного й екологічного розвитку країн у світі. 
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11. На сучасному етапі урізноманітнення міжнародних режимів 

спостерігається виникнення ряду проблем щодо їх застосування у торговельній 

сфері, що корелюється з «перепонами» в реалізації екологічної дипломатії, 

зокрема: системні, процедурні, ресурсні, просторові, інструментальні. Збільшення 

екологічної взаємозалежності між країнами супроводжується також проявом їх 

неспроможності в оновленні механізмів покращання рівня природно-ресурсного 

потенціалу. Утворення цих явищ, а також складність в їх експертній оцінці 

пов’язується з контроверсійним характером багатосторонньої дипломатії в 

міжнародних еколого-економічних відносинах. Необхідним є удосконалення 

міжнародної інституціональної системи, яка повинна зменшувати амплітуду 

кофліктогенного характеру у світогосподарських процесах і сприяти ефективній 

співпраці міжнародних організацій із країнами, засвідчувати реальні приклади 

екологізації систем функціонування цих інституцій. 

12. Екологічна дипломатія передбачає широкий діапазон функцій на фоні 

різної вираженості модальності її дій в умовах економічної глобалізації. В 

основі визначення цілей прояву різної модальності дій екологічної дипломатії 

є: спосіб діяння/впливу міжнародних суб’єктів; відношення до діяльності 

міжнародних суб’єктів, можливостей реагування міжнародних суб’єктів на 

виклики економічної глобалізації. Основною для прояву характеру модальності 

дій є: акти (діалог, переговори, медіація, комунікація) і пакти (міжнародна 

інтеграція, регіоналізація, конвенції, кооперація). Визначено за необхідне 

розвивати технології набуття ринкової статусності та іміджевості екологічної 

дипломатії через ознаки: транспарентності, новативності та інтерактивності.  

13. Міжнародна спільнота розвиває інтерактивний діалог, залучаючи до 

цього міністерства закордонних справ і дипломатичні служби країн, у контенті 

яких присутні офіційні заяви, інформаційні повідомлення та інші посили, що 

свідчать про їх дотичність до сфери екологічної дипломатії. Зростаючий інтерес 

до еколого-економічних проблем у світі активізував комунікативну діяльність 

суспільства, збільшив увагу на параметрах глобалізаційних резонансів і 

екологічних застережень для людства, і тим самим розширив міжнародний 

дискурс і смислові акценти екологічної дипломатії. Економічно розвинуті країни 

також вимушені захищати власні інтереси, блага і сприяти покращанню 

екологічної ситуації як в національному, так і в транскордонному вимірах, 

залучаючи до цього свої дипломатичні та консульські служби у країнах світу. Це 

стимулює: використання інформаційно-комунікаційних технологій у дипломатії, 

функціонування віртуальних посольств, інтернет-посольств, впровадження 

штучного інтелекту в мережі консульських служб, надання послуг хабу 

електронної дипломатії, збільшення можливостей автоматизації бази даних 

контактів, міжнародну еколого-економічну інтеграцію; входження національного 

бізнесу в екологічні сегменти світового ринку. 
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14. Посилення екологічних акцентів у міжнародних взаємодіях  передбачає 

оптимізацію ділових комунікацій між країнами, стимулювання розвитку 

екологічної індустрії, здійснення «зеленої» модернізації національних економік з 

використанням зарубіжного досвіду. Пріоритетами співпраці є виконання Угоди 

про асоціацію між Україною та ЄС з питань екології врахування положень 

директив ЄС щодо охорони заповідних зон і захисту навколишнього середовища. 

Зусилля екологічної дипломатії спрямовані у сферу енергетичної, продовольчої та 

екологічної безпеки, агропромислової діяльності, охорони навколишнього 

природного середовища. Сторони угоди  орієнтовані на сприяння та заохочення 

торгівлі, активізацію руху прямих іноземних інвестицій до сфери виробництва 

екологічних товарів, послуг і технологій, використання джерел відновлювальної 

енергії та енергозберігаючих продуктів і послуг та ін. Важливим є також 

практичний досвід, зокрема «Східного партнерства», що здійснюється у 

форматах: двосторонньому та багатосторонньому (саміти, зібрання міністрів 

закордонних справ країн-членів ЄС і країн-партнерів, тематичні платформи). Це 

дає змогу розширювати такі сектори діяльності, як: фінансування для заохочення 

екологічного виробництва, споживання і «зеленої» економіки; стратегічна 

екологічна оцінка; інноваційні проєкти з впровадження ресурсоефективного та 

екологічного виробництва. 

15. Євроінтеграційний вектор розвитку України є багатовимірний і 

впливає на: внутрішні та міжнародні економічні відносини; ефективність системи 

управлінських, правових та екологічних гарантій щодо прав і свобод 

громадянина. Розроблена архітектонічна модель екологічної дипломатії України 

повинна стимулювати оновлення формату міжнародних взаємодій: екобезпекові, 

екоінвестиційні, екоінноваційні, екоінформаційні, екоінтеграційні, екостратегічні. 

За розробленою методологією розрахунку інтегрального індексу екологічної 

дипломатії України було визначено конструктивні та деструктивні фактори 

впливу на нього. Динаміка значень Індексу екологічної дипломаті впродовж 

2000–2016 рр. засвідчила, що в деяких періодах був спад унаслідок зменшення 

рівня політичної та соціально-економічної безпеки, світової фінансової кризи. 

Зростання показників було пов’язано зі збільшенням витрат на екологію, 

отримання траншів МВФ і реалізацією євроінтеграційних програм співпраці в 

екологічній сфері. Останніми роками значення індексу екологічної дипломатії має 

різну амплітуду щодо показників, але при цьому характеризується позитивними 

тенденціями і перспективою зростання 2020 рр. на фоні політичних і соціально-

економічних зрушень в Україні, євроінтеграційних досягнень і міжнародних 

стратегій економічного розвитку країн світу. Важливим для національної 

економіки є зміцнення позицій нашої держави та формування нових завдань 

розвитку екологічної дипломатії, що мають знайти відповідне своє відображення в 

Законі України «Про дипломатичну службу». 
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Бохан А. В. Екологічна дипломатія в світогосподарських процесах. – 
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Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук за 
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Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Міністерство освіти і 

науки України, Київ, 2019. 

У дисертаційній роботі досліджено концептуальні засади екологічної 

дипломатії в світогосподарських процесах. Розкрито значущість, функції та 

рівні представлення екологічної дипломатії у сфері міжнародних економічних 

відносин на основі міждисциплінарного підходу, а також впливу екологічного 

імперативу на світогосподарські процеси. Систематизовано кластери екологічної 

дипломатії, визначено роль екологічних ризиків, дипломатії та безпеки в умовах 

розвитку світової економіки. Вектори екологічної дипломатії ідентифіковано 

через модальність дій її суб’єктів в економічній глобалізації. Запропоновано 

напрями екологічної дипломатії України з урахуванням архітектонічної моделі 

розвитку і надано рекомендації щодо реформування дипломатичної служби. 

Ключові слова: екологічна дипломатія, світогосподарські процеси, 

економічна глобалізація, міжнародна торгівля, екологічна безпека, еколого-

економічні інтереси, архітектонічна модель, євроінтеграція. 
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отношения: Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко, 

Министерство образования и науки Украины, Киев, 2019. 

В диссертационной работе исследованы концептуальные основы экологической 

дипломатии в мирохозяйственных процессах. Раскрыты значимость, функции и 

уровни представления экологической дипломатии в сфере международных 

экономических отношений на основе междисциплинарного подхода, влияния 

экологического императива на мирохозяйственные процессы. Систематизированы 

кластеры экологической дипломатии, определена роль экологических рисков, 

дипломатии и безопасности в условиях развития мировой экономики. Векторы 

экологической дипломатии идентифицированы с учетом модальности действий 

ее субъектов в экономической глобализации. Предложены направления 

экологической дипломатии Украины с учетом архитектонической модели 

развития и даны рекомендации по реформированию дипломатической службы. 

Ключевые слова: экологическая дипломатия, мирохозяйственные процессы, 

экономическая глобализация, международная торговля, экологическая безопасность, 

эколого-экономические интересы, архитектоническая модель, евроинтеграция. 
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ABSTRACT 
Bokhan A. V. Environmental Diplomacy in World Economic Processes. – 

Qualifying scientific work on the rights of manuscripts. 
Thesis submitted for the degree of Doctor of Economic sciences, specialty 08.00.02 – 

World Economy and International Economic Relations: Taras Shevchenko National 
University of Kyiv, Ministry of Education and Science of Ukraine, Kyiv, 2019. 

The dissertation is devoted to research of theoretical and practical aspects of 
environmental diplomacy in world economic processes. The evolution of environmental 
diplomacy is presented on the basis of its essence, functions, levels and models in the 
international economic relations and globalization. The economic and ecological nature 
of diplomacy has specifics and features of functioning. The concept of environmental 
diplomacy based on an interdisciplinary approach has been developed. The 
environmental imperative is increasing its influence on world economic processes. The 
clusters of environmental diplomacy are systematized with the aim of updating the tasks 
and activities of its participants, methods and mechanisms for responding to global 
problems, intensifying network contacts and economic interactions. The diplomatic 
aspect of the greening of competitive relations is disclosed as an instrument of soft 
power, the formation of market positions, leadership and improving the image of 
countries in the international environment. Environmental risks increase the importance 
of diplomacy and safety in the global economy, politics, social development and 
business culture. The effects of environmental diplomacy are analyzed with context of 
economic modernization, compromises in international trade and liberalization policies. 
The clusters of environmental diplomacy are systematized, environmental risks, 
diplomacy and security are discovered in the changes in the global economy. The 
vectors of environmental diplomacy are identified taking into account the modality of 
the actions of its actors in economic globalization. The importance of ecology in 
international economic relations is aimed at optimizing business communications 
between countries, stimulating the development of the eco-industry, supporting green 
modernization projects of national economies, taking into account foreign experience. 
The author's methodology for calculating the integral index of environmental diplomacy 
in Ukraine allowed us to determine the constructive and destructive factors of influence 
on it. Index indicators have different amplitudes but have the character of positive trends 
and growth prospects. The directions of environmental diplomacy of Ukraine are 
proposed taking into account the architectonic model of development and 
recommendations are given for reforming the diplomatic service. 

Keywords: environmental diplomacy, world economic processes, economic 
globalization, international trade, environmental safety, environmental and economic 
interests, architectonic model, European integration. 

 
 

БОХАН  АЛІНА  ВАСИЛІВНА 
 

ЕКОЛОГІЧНА ДИПЛОМАТІЯ  
В СВІТОГОСПОДАРСЬКИХ ПРОЦЕСАХ 

 
Формат 60х84/16. Ум. друк. арк. 1,9. Тираж 120. Зам. 11. 

Видавець і виготовлювач 
Київський національний торговельно-економічний університет 

вул. Кіото, 19, Київ-156, Україна, 02156 


