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Бохан А. В. Кластери екологічної дипломатії в міжнародній співпраці
У статті розглянуто актуальні питання розвитку кластерів екологічної дипломатії в контексті міжнародної співпраці. Визначено необхідність 
формування нового механізму економічного розвитку з урахуванням політики екологічної безпеки, зміни формату переговорів, диверсифікації 
еколого-економічної діяльності та інституційного потенціалу. Погіршення стану навколишнього природного середовища та ресурсного забез-
печення викликає стурбованість людства, що вимагає створення економічних і глобальних правил взаємодій країн. Екологічний фактор впливає 
на трансформацію міжнародних економічних відносин, конкурентні відносини, ринкові переваги, потенціал країн та їх спроможність розвивати 
співпрацю на засадах кластерних формувань. Систематизовано сучасні підходи до багатосторонньої екологічної дипломатії. Запропоновано роз-
глядати кластери екологічної дипломатії за принципами: багатосторонності, взаємодії та взаємопов’язаності сфер діяльності. Доведено, що 
роль кластерів екологічної дипломатії буде зростати, а їх функціонування сприятиме: еколого-економічній співпраці дипломатичних представ-
ництв різних країн; обміну досвідом між дипломатами щодо нових моделей контактів у сфері екологізації міжнародної економічної діяльності. 
Застосування системного принципу до кластеризації охоплює актуальну проблематику в розв’язанні глобальних проблем. Розвиток екологічної 
дипломатії в Україні є перспективним напрямом, але поки супроводжується відсутністю комплексного підходу до механізмів її запровадження на 
ідеологічному, політичному, законодавчому, інституційному й організаційному рівнях. Екологічна дипломатія є напрямом системної та інтегро-
ваної дипломатичної діяльності в генеруванні 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 роз-
витку й екологічної безпеки суспільства.
Ключові слова: екологічна дипломатія, глобалізація, кластер, мережева взаємодія, міжнародна економічна діяльність.
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Bokhan А. V. Clusters of Ecological Diplomacy in Terms of International Cooperation
The article considers topical issues of development of clusters of ecological diplomacy in the context of international cooperation. The author determines the 
need to form a new mechanism of economic development, taking into account the policy of ecological security, changes in the format of negotiations, diversi-
fication of ecological and economic activity, and institutional potential. The deterioration of the environment and resource support is of concern to humanity, 
which requires the creation of economic and global rules of interaction between countries. The ecological factor affects the transformation of international 
economic relations, competitive relations, market advantages, the potential of countries and their ability to develop cooperation on the basis of cluster forma-
tions. The current approaches to multilateral ecological diplomacy have been systematized. It is proposed to consider clusters of ecological diplomacy according 
to the following principles: multilateralism, interaction and interconnectedness of spheres of activity. It is proved that the role of clusters of ecological diplomacy 
will grow, and their functioning will contribute to: ecological and economic cooperation of diplomatic missions of different countries; exchange of experience 
between diplomats on new models of contacts in the sphere of ecologization of international economic activity. Applying the system principle to clustering cov-
ers topical issues in solving global problems. The development of ecological diplomacy in Ukraine is a promising direction, but so far it is accompanied by the 
lack of an integrated approach to the mechanisms of its implementation at the ideological, political, legislative, institutional and organizational levels. Ecologi-
cal diplomacy is the direction of systemic and integrated diplomatic activity when generating a new level of representation and protection of ecological and 
economic interests of countries and other subjects of international cooperation, oriented to progressive mechanisms for transforming global challenges into 
qualitatively new opportunities for balanced development and ecological security of society.
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Глобальна вимірність політичних та економічних 
процесів є свідченням їх взаємозалежності від 
ряду проблем, що пов’язані з наростанням кри-

зи соціального, екологічного, кліматичного та панде-
мічного характеру. Виявлення й упередження факто-
рів вразливості в цих сферах зумовлює необхідність 
спільних зусиль країн, екологічної дипломатії, засто-
сування міжнародного екологічного права, збережен-
ня навколишнього природного середовища й активі-
зації дій в інтересах сталого розвитку. В дослідженні 
«The Sustainable Development Goals Report 2021» [1] 
було констатовано, що пандемія стала ще одним ви-
пробування для і без того нестабільних багатосто-
ронніх і глобальних партнерств. Експерти вважають, 
що економіка поступово відновлюватиметься, а тем-
пи економічного зростання в більшості країн мають 
повернуться до рівня допандемічного у 2022–2023 рр. 
Але наслідки пандемії вже спричинили боргову кри-
зу в країнах світу, що обмежило їх маневри у сферах: 
бюджетування, економіки, охорони здоров’я, еколо-
гії, соціального захисту населення, бізнесу, туризму, 
інновацій та ін. 

У зв’язку з цим на порядку денному розвитку 
міжнародного діалогу надважливим є консолідація, 
безпека, дипломатія, зміна конструкту переговорів, 
удосконалення механізмів функціонування інститу-
цій і форматів мережевого співробітництва в еколого- 
економічній сфері діяльності.

Сучасні наукові дослідження з питань екологіза-
ції міжнародних економічних відносин розглядають-
ся вітчизняними вченими (С. Глібова Ю. Присяжнюк, 
А. Трофимчук, А. Цибуляк [2–4]) та зарубіжними до-
слідниками (M. K. Tolba, K. Dorsey, W. R. Moomaw,  
R. R. Bhandary, L. Kuh, P. Verkooijen [5–7]) у різних 
контекстах: екологічної політики, економічної дипло-
матії, екологізації міжнародної торгівлі, ресурсно- 
екологічної взаємозалежності країн.

Наведена наукова тематика є міждисциплінар-
ною, багатогранною та спонукає до аналізу різних 
концептів її розуміння з огляду на напрями екологі-
зацї міжнародних економічних відносин, важливість 
нового економічного мислення та посилення еколо-
гічних акцентів у проєктах міжнародного співробіт-
ництва між країнами з використанням дипломатич-
них можливостей.

Метою статті є представлення особливостей 
формування кластерів екологічної дипломатії в між-
народній співпраці в контексті сучасних теорети-
ко-практичних підходів, які набувають значення в 
розв’язанні глобальних проблем.

У статті застосовано такі методи, як: теоретич-
не узагальнення, аналіз, синтез, порівняння. Це забез-
печило відповідну логіку розкриття проблематики,  
а також її науково-теоретичне та практичне поглиб-
лення в контексті нових авторських підходів.

Сучасний етап розвитку людства характери-
зується зростаючою стурбованістю станом навко-

лишнього природного середовища та ресурсного за-
безпечення життєдіяльності суспільства. Екологічна 
проблематика має свою специфіку через інтернаціо-
налізацію, що вимагає створення нових економічних і 
глобальних правил взаємодій країн. У цьому контексті 
генерування пропозицій відбувається на рівні країн 
G7/G20, які виступають багатосторонніми й авто-
ритетними форумами для розвитку екологічної ди-
пломатії. Зокрема, Європейська комісія також поси-
лює участь в екологічних ініціативах G7/G20 шляхом 
поширення інформації, діалогу та участі в проєктах 
ефективного використання ресурсів, розвитку еко-
номіки замкненого циклу, «зеленого» фінансування 
(наприклад, мережева співпраця охоплює компанію 
Adelphi, GIZ International Services, Інститут європей-
ської екологічної політики, незалежних експертів).  
З урахуванням дій G7/G20 екологічного спрямування, 
діяльності країн – членів ЄС і сфери їх спільних інтер-
есів визначаються можливості для дипломатичних 
зусиль [8]. Адже вразливість прояву глобальних про-
блем так чи інакше стосується й економічно розвине-
них країн. Так, у 2020 р. унаслідок пандемії показники 
розвитку були негативні: кількість людей, які потерпа-
ли від голоду, зросла на 70–161 млн; відсутність досту-
пу до електроенергії охопило 759 млн осіб; обсяг про-
мислового виробництва скоротився на 6,8%; кількість 
авіапасажирів у світі зменшилась до 1,8 млрд осіб (для 
порівняння у 2019 р. – 4,5 млрд); туристичні потоки 
становили 381 млн осіб (у 2019 р. – 1,5 млрд) [1].

Трансформаційний етап міжнародних еконо-
мічних відносин під впливом екологічного 
фактора свідчить про те, що конкурентні пе-

реваги будуть вибудовуватися з огляду спроможності 
країн до розвитку різних форм співпраці.

Саме тому актуальності набувають кластер-
ні формування, де відносини між їх учасниками бу-
дуються на основі: транспарентності, кооперації, 
довіри, синергії, довгострокових угодах. Терміни 
«угруповання, «мережі», «кластери» все частіше ви-
користовують у сфері багатосторонньої екологічної 
дипломатії [9].

Кластер є важливим інструментом міжнарод-
них економічних відносин як активатор дій країн і 
ринкових учасників на різних щаблях охоплення 
(національному, регіональному, міжнародному). Він  
є також прогресивним механізмом концентрації 
міжнародної сили, капіталу, ресурсів, інвестицій 
тощо, що може допомагати в розв’язанні ряду між-
народних проблем. Автор ідеї «кластера» М. Пор-
тер, запроваджуючи цей термін у своїй праці «The 
Competitive Advantage of Mations», визначав його 
як своєрідну мережу (в географічній концентрації) 
співпраці та взаємодії різних взаємопов’язаних ком-
паній, які надають значні можливості для стимулю-
вання економічного розвитку та зміцнення конку-
рентоспроможності [10].
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Дослідники О. Солвелл, М. Уілямс вважають, 
що метою кластера як метаорганізації є утворення 
певної спільноти, в процесі розвитку якої має бути 
накопичено такі компоненти: 1) «рівень довіри» як 
нова спроможність до нової генерації співпраці та 
партнерства; 2) «рівень ідентичності» як передумова 
для формування спільноти; 3) «рівень структуруван-
ня відносин» через налагодження мережевих зв’язків 
(влада, політики, дипломати, бізнесмени, науковці, 
інститути, організації); 4) «рівень постійної взаємо-
дії» як основа для мережевих взаємовідносин у про-
цесі реалізації проєктів [11]. 

Прикладом кластерного співробітництва є 
«Маніфест кластеризації країн ЄС», «Європейський 
кластерний Меморандум», «Європейська кластерна 
обсерваторія». Кластерний підхід може застосову-
ватися в різних сферах діяльності. Наприклад, вчені 
Л. Ранета, М. Куничка застосували кластерний аналіз 
при дослідженні взаємозв’язку економічної диплома-
тії з експортними потоками. Доведено, що позитив-
ний ефект варіюється залежно від груп країн [12].

Зокрема, у сфері досліджень екологічної діяль-
ності науковий інтерес становить ідеї зарубіж-
ної дослідниці К. Блізнецької, яка запропонува-

ла поділити багатосторонню екологічну дипломатію 
на п’ять інституціональних кластерів, кожен з яких 
побудований навколо певних глобальних проблем:  
1) кластер кліматичної дипломатії; 2) кластер озоно-
вої дипломатії; 3) кластер збереження біорізноманіт-
тя; 4) кластер хімічних конвенцій; 5) кластер охорони 
морів і океанів. У даному підході «кластер» – це набір 

пов’язаних у той чи інший спосіб угод (конвенцій), між-
урядових і міжнародних організацій. Автор цього під-
ходу вважає, що всі кластери перетинаються один із од-
ним, і тому встановити чіткі межі між ними неможливо 
через природну пов’язаність проблем. А це, своєю чер-
гою, породжує політичні труднощі щодо розмежування 
компетенцій і сфер відповідальності країн [13]. 

Вважаємо, що роль кластерів екологічної дипло-
матії буде зростати, а їх функціонування сприя-
тиме: співпраці дипломатичних представництв 

різних країн у контексті еколого-економічних ініціа-
тив (медіальний тип кластера); обміну досвідом між 
дипломатами щодо нових моделей контактів у сфері 
екологізації міжнародної економічної діяльності (ла-
теральний тип кластера).

Застосовуючи такий підхід, доцільно під понят-
тям «кластер» розуміти сукупність типів мережевих 
взаємодій міжнародних суб’єктів, які мають певну домі-
нанту в способах їх вираження: суб’єктну (ідеї, наміри, 
дії, взаємодії, реакції, рішення) й об’єктну (види, типи, 
рівні та сфери діяльності), в яких присутні екологічні 
складові. Якщо розглядати особливості екологічної ди-
пломатії, то кластеризацію пропонуємо здійснювати 
за двома принципами: багатосторонності взаємодії та 
взаємопов’язаності сфер діяльності (рис. 1).

Дотримання принципу «багатосторонності вза-
ємодії» передбачає створення різних видів кластерів 
екологічної дипломатії за певними цілями:
 екоконвенційні (передбачає розвиток співпраці 

між країнами та іншими суб’єктами міжнарод-
ного права щодо регулювання їх відносин на 

Утвердження екологічного імперативу  

  

Інструмент розвитку:  
•  економічного  
•  політичного  
•  екологічного  

Активатор дій:   
•  національних  
•  регіональних  
•  міжнародних  

Каталізатор взаємодій:  
•  мережевих  
•  комунікаційних  
•  дипломатичних  

Механізм концентрації:
•  міжнародної сили  
•  капіталів, ресурсів  
•  інвестицій, технологій  

Зміцнення позицій:  
•  синергії учасників  
•  конкуренції  
•  співробітництва  

Нова роль у процесах:  
•  держави, уряду  
•  інститутів, бізнесу  
•  структури зв’язків  

Кластери
екологічної
дипломатії

 

  

Принцип багатосторонньої
взаємодії  

Принцип взаємопов’язаності
сфер діяльності  

  

Інтеграція сфер 
дипломатії 

розвитку
 

 

Оновлення 
форм і моделей 

дипломатії

 

 
  

Рис. 1. Властивості кластера в розвитку багатосторонньої екологічної дипломатії
Джерело: авторська розробка.
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основі взаємних прав та обов’язків у сфері при-
родоохоронних конвенцій (наприклад, це від-
бувається під егідою Програми ООН з навко-
лишнього середовища (ЮНЕП), Генеральної 
Асамблеї ООН з питань навколишнього серед-
овища; Управління з питань довкілля, житла та 
землекористування Європейської економічної 
комісії ООН, Комітету з екологічної політики 
Європейської економічної комісії ООН);

 екопрограмні (орієнтовані на дипломатич-
ну підтримку зацікавлених суб’єктів міжна-
родної діяльності щодо участі в екологічних 
програмах і проєктах (наприклад, Глобальна 
система екологічного моніторингу, Всесвітня 
кліматична програма, Глобальний екологіч-
ний фонд);

 екоінституційні (об’єднання зусиль спільнот 
у контексті діяльності різних міжнародних 
організацій, інституцій, конференцій, самітів, 
форумів, нарад та інших форм участі міжна-
родних суб’єктів, країн і дипломатичних пред-
ставництв у розв’язанні глобальних екологіч-
них проблем). Наприклад, це взаємодія інсти-
туцій щодо еколого-економічної проблема-
тики: Комітет торгівлі та навколишнього се-
редовища СОТ, Міжнародний банк розвитку 
і реконструкції (IBRD), Міжнародна спілка 
охорони природи і природних ресурсів, Ор-
ганізація економічного співробітництва і роз-
витку (OECD), Міжнародне агентство з атом-
ної енергетики (IAEA) та ін.);

 екополітичні (удосконалення державою на-
ціональної стратегії екологічного розвитку, 
відображення її у програмах реалізації з боку 
уряду, залучення до цих процесів структурних 
підрозділів міністерства закордонних справ; 
узгодження цілей внутрішньої та зовнішньої 
екологічної дипломатії країни). Наприклад, 
для України важливо, аби Міністерство закор-
донних справ України, Міністерство екології 
та природних ресурсів України, Міністерство 
економіки України й інші міністерства розви-
вали комунікацію між собою щодо інформа-
ційної підтримки як національних, регіональ-
них, так і міжнародних проєктів екологічного 
спрямування;

 екоініціативні (проведення дипломатичними 
представництвами за кордоном екологічних 
заходів у межах наданих повноважень і норм 
міжнародного права; проявлення інтересу до 
екологічної тематики у форматі міжнародно-
го діалогу);

 екоконтактні (засвідчення намірів, планів і 
дій дипломатичного корпусу щодо популя-
ризації екологічної культури у відносинах з 
іншими країнами; налагодження ділових кон-
тактів еколого-економічного напряму, вияв-

лення природно-екологічного потенціалу кон-
сульських округів; відображення екологічних 
завдань у політиці функціонування асоціацій 
дипломатів).

Принцип «взаємопов’язаності сфер діяльнос-
ті» передбачає врахування екологічних ком-
понентів в інших видах дипломатії з ураху-

вання цілей:
 масштабу охоплення (екологічна дипломатія, 

що спрямована на координацію та стимулю-
вання контактів за територіальним охоплен-
ням: національний, регіональний, міжрегіо-
нальний, транскордонний, міжнародний, гло-
бальний);

 секторального формату (відображає специ-
фіку реалізації завдань екологічної дипло-
матії у взаємопов’язаності із іншими видами 
дипломатії у сфері ресурсного забезпечення: 
економічної, енергетичної, продовольчої, ко-
мерційної, фінансової та ін.). Наприклад, це 
можуть бути ініціативи міжнародних органі-
зацій, які утверджують принципи «UN Prinя-
ciples of Responsible Investments – UN PRI» 
та «Equator Principles» на стандартах МФК і 
Всесвітнього банку (тобто добровільні прин-
ципи оцінки екологічних і соціальних ризиків 
у секторах проєктного фінансування, що роз-
роблені та прийняті в міжнародній банків-
ській системі) [14];

 інтегрованої тематики (об’єднує напрями 
екологічної дипломатії з огляду виявлення 
ступеня розвитку природоохоронної й еко-
логічної діяльності в розв’язанні глобальних 
проблем, у тому числі водозабезпечення, клі-
мат, Арктика). Наприклад, у Нідерландах по-
пуляризують ідею водної дипломатії як ніші, 
яка ця країна може заповнити експертизою з 
водних ресурсів. Критеріями для «нішевої ди-
пломатії» цієї країни є: надання спеціальних 
знань, які потрібні для міжнародного рівня 
взаємодії; довгострокові інвестиції, мережа у 
відповідній області; визнання існування ніші 
у формі інституційної відповідальності (з ура-
хуванням цього було створено консорціум 
по водній дипломатії). «Нішева дипломатія» 
охоплює діяльність, в якій держава має роз-
винуту інфраструктуру (контакти, зв’язки), 
експертизу і потенціал для лідерства щодо 
конкретного питання;

 потенціалу розвитку (акцент учасників ме-
режі екологічної дипломатії може ставити-
ся на програмах, інформатизації, аналітиці, 
віртуалізації посольств, інноваціях). Напри-
клад, Європейське агентство з питань за-
хисту навколишнього середовища (European 
Environment Agency – EEA) координує мережу 
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спостереження за довкіллям. До складу агент-
ства входять 33 держави (країни – члени ЄС, 
Ісландія, Ліхтенштейн, Норвегія, Туреччина, 
Швейцарія); країни – учасниці Східного парт-
нерства, Середземноморського Союзу, країни 
Центральної Азії та інші (Канада, США, КНР);

 екологічної безпеки (охоплює дипломатію без-
пекового пріоритету в екологізації міжнарод-
них відносин). Наприклад, функціонує плат-
форма спільних ініціатив «Навколишнє серед-
овище та безпека» (Environmental and Security 
Initiative – ENVSEC) – партнерство міжнарод-
них організацій: Регіональний екологічний 
центр для Центральної та Східної Європи, Ор-
ганізація з безпеки та співробітництва в Єв-
ропі, Програми розвитку ООН, Європейська 
економічна комісія ООН і Програма ООН 
з питань навколишнього середовища. Місія 
ENVSEC спрямована на зміцнення екоспівро-
бітництва між країнами в чотирьох регіонах: 
Центральної Азії, Східної Європи, Південний 
Кавказ і Південно-Східна Європа;

 екологічної соціалізації (комплекс видів ди-
пломатії – наукової, освітньої, культурної, 
діаспоральної, медійної та іншої, що забез-
печують розвиток програм екологізації між-
народного діалогу). Наприклад, це популяри-
зація різних напрямів екологічної дипломатії 
через функціонування міжнародних дослід-
ницьких центрів (наприклад, Institute for 
Environmental Diplomacy and Security – IEDS), 
Center for Environmental Security – CED); ін-
формаційні центри та платформи для обміну 
інформацією про стан навколишнього середо-
вища, екологічні конфлікти у світі, міжнарод-
ну еколого-економічну кооперацію (напри-
клад, «Environment, Conflict and Cooperation», 
«Centre for Climate Change Economics and 
Policy», «Guardian Environment» та ін.).

Таким чином, необхідність формування клас-
терів екологічної дипломатії є об’єктивним 
процесом, що обумовлено практикою міжна-

родної діяльності. Застосування системного принци-
пу до кластеризації також є доцільним, оскільки все-
бічно охоплює проблематику розв’язання глобальних 
проблем. 

Для України розвиток екологічної дипломатії є 
перспективним напрямом діяльності, але можна по-
годитися з вітчизняними експертами щодо того, що 
українське законодавство та стратегічні документи 
(Основні засади (стратегії) державної екологічної по-
літики України на період до 2030 року», «Стратегія 
екологічної безпеки та адаптації до зміни клімату на 
період до 2030 року» та ін.) не містять термінів «еко-
логічна дипломатія», «зелена дипломатія», «диплома-
тія в екологічній сфері» чи «кліматична дипломатія» 

[15]. Відсутність комплексного бачення завдань еко-
логічної дипломатії може призвести до неузгодженос-
ті дипломатичних зусиль України, а також позбавити 
додаткових можливостей у використанні потенціалу 
кластерів еколого-економічного спрямування.

ВИСНОВКИ
Глобальні виклики та загрози формують нові 

обриси дипломатії як інструменту міжнародної по-
літики. На цьому фоні екологічна дипломатія постає 
як напрям системної та інтегрованої дипломатичної 
діяльності щодо генерування нового рівня представ-
лення та захисту еколого-економічних інтересів кра-
їн та інших суб’єктів міжнародної взаємодії, орієнто-
ваних на прогресивні механізми трансформації гло-
бальних викликів в якісно нові можливості збалансо-
ваного розвитку й екологічної безпеки суспільства. 
Застосування кластерного підходу в розвитку еколо-
гічної дипломатії має розширити її функціональність 
та сприяти прогресивним механізмам функціонуван-
ня світової економіки.                   
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