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Цей аналітичний документ містить огляд дипломатії зеленого курсу в 
ЄС, аналіз закріплення зовнішньополітичного виміру екологічної та 
кліматичної дипломатії України, а також останні тенденції зеленої 
дипломатії. Автори документа пропонують низку рекомендацій щодо 
посилення екологічної та кліматичної дипломатії в Україні. 

Авторські права на цей документ належать ГО «Ресурсно-аналітичний 
центр «Суспільство і довкілля». Будь-яке використання, окрім загаль-
ноприйнятих наукових норм цитування, інформації, що відображає 
зміст цього аналітичного документа, без письмової згоди заборо-
няється. Цитувати як: «Зовнішньополітичний вимір екологічної та 
кліматичної політики ЄС та України: огляд та рекомендації для 
України. Аналітичний документ. – Андрусевич А., Андрусевич Н., Козак 
З. – Ресурсно-аналітичний центр «Суспільство і довкілля» (2021)».

Матеріал підготовлено за підтримки Європейського Союзу та Міжна-
родного Фонду «Відродження» в межах грантового компоненту 
проєкту EU4USociety. Матеріал відображає позицію авторів і не 
обов’язково відображає позицію Міжнародного фонду «Відродження» 
та Європейського Союзу. 

Європейський Союз складається з 27 держав-членів та їхніх народів. 
Це унікальне політичне та економічне партнерство, засноване на 
цінностях поваги до людської гідності, свободи, рівності, верховен-
ства права і прав людини. Понад п’ятдесят років знадобилось для 
створення зони миру, демократії, стабільності і процвітання на 
нашому континенті. Водночас нам вдалось зберегти культурне 
розмаїття, толерантність і свободу особистості. ЄС налаштова-
ний поділитись своїми цінностями та досягненнями з країна-
ми-сусідами ЄС, їхніми народами, та з народами з-поза їхніх меж. 

Міжнародний фонд «Відродження» – одна з найбільших благодійних 
фундацій в Україні, що з 1990-го року допомагає розвивати в Україні 
відкрите суспільство на основі демократичних цінностей. За час 
своєї діяльності Фонд підтримав близько 20 тисяч проектів, до 
реалізації яких долучилися понад 60 тисяч активістів та організацій 
України на суму понад 200 мільйонів доларів США. 
Сайт: www.irf.ua 
Facebook: www.fb.com/irf.ukraine 

Ресурсно-аналітичний центр «Суспільство і довкілля» – неприбутко-
ва громадська аналітична організація, створена у 2006 році для 
проведення незалежних досліджень та навчально-інформаційних 
заходів в Україні та регіоні Східної Європи, Кавказу та Центральної 
Азії. www.rac.org.ua 

© Ресурсно-аналітичний центр «Суспільство і довкілля», 2021.
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ВСТУП

Останнім часом в Україні спостерігаємо пожвавлення у розробці та 
впровадженні кліматичної політики. Це викликано, перш за все, прий-
няттям та активною реалізацією Європейським Союзом Європейсько-
го зеленого курсу (ЄЗК). 

Проголошений у грудні 2019 року, Європейський зелений курс є амбіт-
ним планом ЄС з декарбонізації, зеленого переходу та озеленення 
практично усіх сфер економіки та повсякденного життя громадян: від 
промислової політики до біорізноманіття. Основна мета ЄЗК – досяг-
нення кліматично нейтральної Європи до 2050 року, тому основні 
завдання щодо енергетики, енергоефективності, транспорту, сільсько-
го господарства, промислової політики, нульового забруднення, 
біорізноманіття, фінансів спрямовані на декарбонізацію та забезпе-
чення зеленого переходу. 

Комюніке «Європейський зелений курс» не лише пропонує початкову 
дорожню карту ключових політик і заходів, необхідних для досягнення 
ЄЗК, а й визначає амбітність ЄС бути глобальним лідером щодо просу-
вання зелених питань не лише в Європі, а й у світі, зокрема, через так 
звану «дипломатію зеленого курсу». Основними напрямками зеленої 
дипломатії документ визначає боротьбу зі зміною клімату (через 
Паризьку угоду), підтримку своїх безпосередніх сусідів (Західні Балка-
ни, Південне сусідство та Східне партнерство), біорізноманіття (через 
Конвенцію з охорони біорізноманіття), торговельну політику, 
співробітництво та партнерство ЄС з третіми країнами. Глобальні 
кліматичні та екологічні виклики розглядаються як значний фактор 
фактор загрози та джерело нестабільності. 

Слід окремо відзначити вплив ЄЗК на формування нового етапу 
політики Східного партнерства: питання кліматичної та екологічної 
стійкості тепер розглядаються як один з пріоритетів ініціативи, зокре-
ма через запропоновані двосторонні флагманські ініціативи для країн 
Східного партнерства.

Україна не має окремої концепції «зеленої», «екологічної» чи «кліма-
тичної» дипломатії та визначених чітких цілей і завдань щодо просу-
вання екологічних та кліматичних інтересів на міжнародному рівні. 
Окремі стратегічні документи, як-от Стратегія національної безпеки, 
Стратегія зовнішньополітичної діяльності, Стратегія енергетичної 
безпеки, Стратегія економічної безпеки, Стратегія екологічної політи-
ки, Стратегія екологічної безпеки та адаптації до зміни клімату, Націо-
нальна економічна стратегія визначають окремі елементи зовнішньо-
політичного виміру екологічної та кліматичної політики. 
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Рівень активності України у просуванні своїх екологічних та кліматич-
них інтересів на міжнародному рівні відрізняється – від проактивної 
позиції та дій (наприклад, у сфері зміни клімату, долучення до Європей-
ського зеленого курсу) до мінімальних кроків чи відвертої стагнації в 
окремих напрямах. 

Особливе пожвавлення кліматичної політики ми відчули напередодні 
та під час проведення 26-ї Конференції сторін Рамкової конвенції ООН 
зі зміни клімату у м.Глазго. У рамках СоР-26 Україна приєдналась до 
низки важливих міжнародних ініціатив та декларацій, серед іншого, до 
Альянсу з припинення використання вугілля при виробництві 
електричної енергії (Power Past Coal Alliance); Глобальної ініціатива зі 
скорочення викидів метану (Global Methane Pledge); Декларації лідерів 
Глазго про стале лісо- та землекористування. Проведено переговори 
щодо приєднання України до міжнародної ініціативи «Лідерська група 
для індустріального переходу». Тим не менше, про проведення Конфе-
ренції сторін Конвенції з біорізноманіття та участь чи просування/під-
тримку відповідних ініціатив з охорони біорізноманіття Україною в 
інформаційному просторі України не було жодної згадки. 

Україна є об’єктом зовнішньополітичних зусиль, кліматичної та еколо-
гічної дипломатії інших країн. Так, дії ЄС та інших країн у сфері зміни 
клімату потребують вже сьогодні координованих дій з боку української 
влади у рамках СОТ, відносин з ЄС, залучення інвестицій та кредитів, 
співпраці з міжнародними фінансовими установами. В цих умовах 
захист національних інтересів та забезпечення взаємовигідного 
міжнародного співробітництва потребує системного підходу. 

Аналітичний документ пропонує низку рекомендацій для посилення 
ефективності зеленої дипломатії України, зокрема розробити концеп-
цію екологічної дипломатії та сформувати її цілісне бачення, проа-
налізувати зовнішнє середовище та вивчити досвід інших країн, зокре-
ма і використання інструментів дипломатії зеленого курсу ЄС, будувати 
ефективні партнерства з іншими країнами, забезпечити інституційний 
потенціал тощо. 

За результатами проведеного аналізу та обговорення з ключовими 
стейкхолдерами може бути розроблена концепція зеленої дипломатії 
із визначенням її основних засад, принципів та напрямків просуван-
ня/відстоювання екологічних і кліматичних інтересів України. 

Аналітичний документ підготовлено в рамках проєкту «Європейський 
зелений курс для України: від стратегій до практичних дій», що 
реалізується Ресурсно-аналітичним центром «Суспільство і довкілля» 
за підтримки Європейського Союзу та Міжнародного Фонду «Відрод-
ження» в межах грантового компоненту проєкту EU4USociety.



РОЗДІЛ І
Дипломатія
зеленого курсу ЄС



ДИПЛОМАТІЯ ЄС
У СФЕРІ ОХОРОНИ
ДОВКІЛЛЯ

Розділ І. Дипломатія зеленого курсу ЄС

ЄС ТА МІЖНАРОДНІ ПРОЦЕСИ З ПИТАНЬ ДОВКІЛЛЯ 
ТА ЗМІНИ КЛІМАТУ

Екологічні питання були частиною дипломатії ЄС практично з самого 
початку його створення. Договір про заснування ЄС (1993) власне 
розглядав Спільну зовнішню та безпекову політику (Common Foreign 
and Security Policy) як один із трьох стовпів новоствореного союзу. Зі 
початку 90-х рр. ЄС наполегливо прагнув стати серйозним гравцем з 
екологічних питань міжнародного порядку денного, зокрема з питань 
озонового шару, біорізноманіття, біотехнологій та реформи відповід-
них установ ООН1.

Екологічні питання стали об’єктом «союзної» дипломатії у першу чергу 
через необхідність єдиного представництва та координації позицій 
держав-членів на міжнародних переговорах у рамках численних 
міжнародних процесів, зокрема міжнародних організацій та конвенцій 
у цій сфері. З часом виникла потреба в спеціальних дипломатичних 
діях не лише для координації дій держав-членів, але й просування 
окремих екологічних зовнішньополітичних пріоритетів ЄС. Таким 
чином, окремі екологічні питання (особливо, зміна клімату) стали 
самостійним об’єктом зовнішньої політики та дипломатії ЄС.

На регіональному (пан’європейському) рівні ЄС сьогодні практич-
но визначає пріоритети та напрямки роботи усіх регіональних 
екологічних процесів у рамках ООН (наприклад, у рамках міжна-
родних регіональних договорів) та має значний вплив на роботу 
у цій сфері інших міжнародних організацій (ОБСЄ, Ради Європи 
тощо).

Екологічні політика та право ЄС сьогодні відіграють визначальну роль 
у розвитку регіональних та національних систем охорони довкілля, 
включаючи законодавство, управління, технічне регулювання тощо. 
По-суті, Європейський Союз ефективно використовує – у тому числі за 
допомогою дипломатичних інструментів – існуючі регіональні майдан-
чики співпраці для просування власних підходів у сфері охорони 
довкілля для їх подальшої адаптації іншими країнами. Прикладів 
цьому багато: від інтегрованого управління водними ресурсами до 
стратегічної екологічної оцінки.

У глобальному контексті, зокрема з питань зміни клімату, ЄС 
наразі не відіграє визначальної ролі, адже міжнародні процеси 
та переговори включають (а) велику кількість держав, 
відповідно ЄС не має ні формальної, ні політичної переваги, та 
(б) присутність держав і груп, що мають значну вагу та вплив 
(США, Китай та ін.). Водночас, ЄС має значні амбіції з просу-
вання власних екологічних «проєктів» (пріоритетних 
питань та шляхів їх вирішення) у глобальних процесах з 
екологічних питань. Наразі, Європейський Союз ефективно 
просуває свої пріоритети у низці таких процесів, особливо у 
сфері зміни клімату.

 EU Leadership in International Climate Policy: Achievements and Challenges, The International Spectator / 
Sebastian Oberthür & Claire Roche Kelly (2008). 43:3, 35-50, DOI: 10.1080/03932720802280594
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тощо).

Екологічні політика та право ЄС сьогодні відіграють визначальну роль 
у розвитку регіональних та національних систем охорони довкілля, 
включаючи законодавство, управління, технічне регулювання тощо. 
По-суті, Європейський Союз ефективно використовує – у тому числі за 
допомогою дипломатичних інструментів – існуючі регіональні майдан-
чики співпраці для просування власних підходів у сфері охорони 
довкілля для їх подальшої адаптації іншими країнами. Прикладів 
цьому багато: від інтегрованого управління водними ресурсами до 
стратегічної екологічної оцінки.

У глобальному контексті, зокрема з питань зміни клімату, ЄС 
наразі не відіграє визначальної ролі, адже міжнародні процеси 
та переговори включають (а) велику кількість держав, 
відповідно ЄС не має ні формальної, ні політичної переваги, та 
(б) присутність держав і груп, що мають значну вагу та вплив 
(США, Китай та ін.). Водночас, ЄС має значні амбіції з просу-
вання власних екологічних «проєктів» (пріоритетних 
питань та шляхів їх вирішення) у глобальних процесах з 
екологічних питань. Наразі, Європейський Союз ефективно 
просуває свої пріоритети у низці таких процесів, особливо у 
сфері зміни клімату.

A Global Strategy for the European Union. // EEAS homepage. – EU Global Strategy.

European Neighbourhood Policy. What is it? // European Commission. Web-page. – European Neighbourhood Policy and 
Enlargement Negotiations. – Neighbourhood.

Eastern Partnership // EEAS homepage.

European Green Deal: shaping the Eastern Partnership future. Environmental policy of the Eastern Partnership Countries 
under the EGD. Policy Paper. / Team of authors: Andriy Andrusevych, Nataliya Andrusevych, Zoriana Kozak, Zoriana 
Mishchuk. Resource and Analysis Center «Society and Environment», 2020. – 64 р.

Екологічні питання у торговельній політиці ЄС та України: шлях до сталого розвитку. Аналітичний документ. – 
Ресурсно-аналітичний центр «Суспільство і довкілля», 2017. – 38 с.

Там само.

2

3

4

5

6

7

Окремо слід відзначити інтеграцію екологічних питань у 
двосторонні та регіональні відносини ЄС:

у рамках Глобальної стратегії ЄС2, Політики сусідства3 (включаючи 
Східне Партнерство4), двосторонніх стратегічних партнерств ЄС 
тощо. Так, із прийняттям Європейського зеленого курсу екологічні та 
кліматичні питання стали окремим пріоритетом політики Східного 
Партнерства у період після 2020 року5.

У контексті двосторонніх відносин, Європейський Союз послідовно 
та системно просуває свої екологічні стандарти та правила. Яскравим 
прикладом є угоди про асоціацію між ЄС та Україною, Молдовою та 
Грузією. Усі вони включають окремі частини щодо наближення 
національного законодавства цих країн до права ЄС.

Європейське право вимагає, щоб усі політики ЄС, включаючи торго-
вельну, сприяли сталому розвитку. Тому спільна торговельна політи-
ка ЄС має на меті, щоб економічний розвиток йшов рука-в-руку з 
соціальною справедливістю, повагою до прав людини, високими 
трудовими стандартами, високими екологічними стандартами6. У 
цьому контексті ЄС докладає значних зусиль, щоб торговельна політ-
ка сприяла сталому розвитку через торговельні угоди з ЄС, спеціальні 
ініціативи для країн, що розвиваються, торговельну політику та 
політику розвитку. Тому, торговельні угоди ЄС містять спеціальні 
положення щодо торгівлі та сталого розвитку, включаючи Угоду про 
асоціацію між Україною та ЄС7.
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Вимога щодо сприяння сталому розвитку також була в основі вклю-
чення екологічних питань в Договір про заснування Енергетичного 
Співтовариства. Енергетичне Співтовариство сьогодні відіграє 
особливу роль у дипломатії зеленого курсу ЄС.

Проголошення Європейського зеленого курсу у грудні 2019 року 
стало початком так званої «дипломатії зеленого курсу». У 
комюніке щодо ЄЗК ЄС позиціонує себе як глобального лідера, що 
готовий просувати та підтримувати амбітний порядок денний світу в 
сферах охорони довкілля, зміни клімату та енергетичної політики. 
Інструменти, які ЄС почав використовувати для глобального лідер-
ства, включають «дипломатію зеленого курсу», торговельну політику 
та фінансування в рамках політики підтримки розвитку8.

Особливістю дипломатії зеленого курсу є включення низки питань, 
що традиційно не включаються до «екологічної» дипломатії, проте, з 
огляду на системний характер Європейського зеленого курсу, стали її 
важливими пріоритетами після 2019 року (Рис. 1). До таких питань 
можна віднести сталу енергетику, фінанси та інвестиції, доступ до 
критичних сировинних ресурсів, зелені союзи та партнерства9, низь-
ковуглецевий розвиток, міжнародну технічну допомогу ЄС тощо. 
Енергетична та кліматична дипломатія все частіше розглядаються у 
поєднанні та, вочевидь, є центральними елементами дипломатії 
«зеленого курсу»10.

Європейський зелений курс: можливості та загрози для України. Аналітичний документ. – Ресурсно-а-
налітичний центр «Суспільство і довкілля», 2020. – 74 с.

Green Alliances and Partnerships // European Commission. Web-page. – International Partnerships.

Council conclusions on Climate and Energy Diplomacy – Delivering on the external dimension of the European 
Green Deal, ST 5545/21 (2021).

8

9

10

Рис. 1. Дипломатія зеленого курсу ЄС.
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Working Party on International Environment Issues // The Council of the EU. Web-page. – Preparatory bodies.11

ЯК ПРАЦЮЄ ЕКОЛОГІЧНА ДИПЛОМАТІЯ ЄС

Єдине представництво та координація – надзвичайно ефектив-
ний механізм екологічної дипломатії ЄС на багатосторонньому 
рівні. На практиці це означає, що під час переговорів держави-члени 
ЄС та Європейська Комісія мають одну узгоджену позицію, а від їх 
імені говорить країна, що головує у Раді ЄС (EU Presidency). Як відомо, 
головування здійснюється за принципом ротації (ротація відбуваєть-
ся кожні 6 місяців). Виконання функцій головуючої держави вимагає 
значних ресурсів, особливо людських. Це часто є викликом для неве-
ликих держав, особливо, якщо на період їх головування припадають 
події високого рівня (наприклад, наради/конференції сторін міжна-
родних договорів). Такий інструмент має кілька переваг і потребує 
спеціальних механізмів реалізації.

Ключовим практичним механізмом забезпечення спільної позиції є 
так звана Робоча група з міжнародних екологічних питань
(Working Party on International Environment Issues, WPIEI). Ця робоча 
група є формально одним із допоміжних органів Ради ЄС11 і 
відповідає за узгодження позиції ЄС практично з усіх міжнародних 
екологічних питань, включаючи зміну клімату та роботу міжнарод-
них установ (ООН в цілому, ЮНЕП, ЄЕК ООН). Робоча група на практи-
ці працює у форматі тематичних підгруп (клімат, біорізноманіття 
тощо).

Склад WPIEI залежить від конкретного питання порядку денного підгру-
пи WPIEI кожна країна-член ЄС та Європейська Комісія делегують пред-
ставника, що відповідає за таке питання. По-суті, усі представники 
держав-членів ЄС та Європейської Комісії, які братимуть участь у 
відповідних переговорах до яких йде підготовка, і складають WPIEI на 
конкретному засіданні її підгрупи. WPIEI збирається доволі часто. Як 
правило, засідання підгруп проводяться напередодні відповідних 
міжнародних переговорів. Під час таких засідань ЄС готує спільну пози-
цію з кожного питання порядку денного, включаючи заяви, поправки 
до проєктів рішень тощо. На момент прибуття делегації ЄС на перегово-
ри практично з усіх питань є узгоджена позиція. Водночас, під час самих 
переговорів ЄС може проводити додаткові координаційні зустрічі 
(інколи кілька разів на день) для реагування на хід переговорів. Такі 
координаційні зустрічі є закритими для будь-яких інших країн.

У виняткових випадках Рада ЄС може прямо давати вказівки (директи-
ви) для відповідних міжнародних переговорів, що значно «цементує» 
позицію ЄС на таких переговорах та, відповідно, обмежує переговорні 
можливості представників Європейської Комісії та держав-членів.
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Фінансування та допомога з розвитку є також важливим 
інструментом екологічної дипломатії ЄС. Без «фінансового» 
підґрунтя екологічна дипломатія ЄС та її держав-членів навряд 
чи була б ефективною. 

У регіональному контексті сьогодні переважна більшість 
міжнародних екологічних ініціатив здійснюється за фінансової 
підтримки ЄС або її держав-членів. Це стосується практично 
усіх міжнародних майданчиків: від Ради Європи до регіональ-
них установ ООН. На практиці це означає фінансові внески до 
бюджетів відповідних міжнародних організацій/установ, без 
яких, наприклад, більшість секретаріатів міжнародних еколо-
гічних угод не могли б здійснювати поточну діяльність,
включаючи забезпечення переговорного процесу у своїх 
відповідних органах. Такі внески як забезпечують операційну 
діяльність загалом, так і можуть мати цільовий характер: для 
фінансування окремих ініціатив чи проєктів, чи, навіть, забез-
печення заробітної плати спеціалістів у таких установах.

Допомога з розвитку (міжнародна технічна допомога ЄС) часто є 
ключовим драйвером відповідних змін у національних системах 
охорони довкілля в державах, що не є членами ЄС. Так, практично 
усі системні зміни в екологічному законодавстві балканських країн 
та асоційованих країн відбуваються за безпосередньої підтримки 
ЄС. В Україні усі основні системні зміни в екологічному законодав-
стві (управління водними ресурсами, оцінка впливу на довкілля, 
стратегічна екологічна оцінка) відбулись внаслідок виконання 
відповідних проєктів технічної допомоги ЄС чи її держав-членів.

У глобальному контексті, зокрема щодо питань зміни клімату, 
інструментарій зеленої дипломатії ЄС набагато ширший і включає 
активні дипломатичні заходи на двосторонньому рівні, викори-
стання існуючих майданчиків (особливо G7 та G20).

Європейська служба зовнішніх справ (European External Action 
Service) має власний інструмент екологічної дипломатії: так звану 
Мережу зеленої дипломатії (Green Diplomacy Network), створену 
у 2003 році для координації дипломатичних зусиль ЄС та 
держав-членів, зокрема як у Брюсселі, так і делегацій та посольств 
у третіх країнах12. Водночас, цю мережу часто вважають «розплив-
частою»13, такою, що відрізняється несистемною роботою.

Green Diplomacy Network – What is in a name? / Balazs Ujvar (2016) 

EU Leadership in International Climate Policy: Achievements and Challenges, The International Spectator / 
Sebastian Oberthür & Claire Roche Kelly (2008). 43:3, 35-50, DOI: 10.1080/03932720802280594.
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Твердження на підставі спілкування авторів з окремими делегаціями держав не-членів ЄС.

Belarus statement. High Level Segment.

14

15

З іншого боку, намагання долучитись до процесу вироблення рішень 
наштовхується на формалізований та тривалий інтерактивний процес: країна А 
щось пропонує, ЄС обговорює пропозицію у закритому режимі, представляє 
свою спільну позицію країні А, країна А пропонує альтернативу і все починаєть-
ся спочатку. Іншими словами, це не дозволяє вести прямий діалог з держава-
ми-членами ЄС, чути їх аргументи та представляти свої. На практиці це означає 
значну «негнучкість» переговорного процесу і лише критичні питання потра-
пляють під такий інтерактивний процес консультацій.

Зрештою, визначальна роль ЄС у регіональних процесах покладає на нього 
значну відповідальність та моральне лідерство. Це інколи призводить до поми-
лок з боку ЄС та критики. Прикладом цьому може бути відкрите намагання ЄС 
уникнути прийняття рішень, що є наслідком застосування механізмів контро-
лю, які сам ЄС активно підтримує. Це є обґрунтованою підставою для звинува-
чень у «подвійних стандартах»15.

ОКРЕМІ ПЕРЕВАГИ ТА НЕДОЛІКИ ІНСТРУМЕНТАРІЮ 
ЗЕЛЕНОЇ ДИПЛОМАТІЇ ЄС

У регіональних багатосторонніх процесах ЄС намагається не діяти із 
позиції сили, а шукати рішення, що можуть бути прийняті консенсусом. 
Консенсус однозначно розглядається як важливий «актив» чи цінність 
таких процесів. Водночас, з огляду на закритість процесу координації 
позиції ЄС та його держав-членів, автори неодноразово чули нарікання з 
боку інших держав на недосконалість такого інструменту.

З одного боку, така недосконалість проявляється у тому, що в результаті 
переговорний багатосторонній процес «підміняється» координацією ЄС, 
а інші країни не відчувають причетності до прийнятих рішень. Більшість 
рішень, на думку окремих держав14, приймаються ЄС на закритих засідан-
нях і лише «легалізуються» на відповідних міжнародних майданчиках.

У глобальному контексті спільна позиція та закрита координація ЄС, натомість, є 
значною перевагою для екологічних процесів, оскільки переважно ЄС займає 
прогресивну з точки зору охорони довкілля позицію (на відміну від країн, що не 
бажають діяти у цій сфері з огляду, як правило, на свої економічні пріоритети). 
Такий формат роботи ЄС не дозволяє створити конфлікти всередині делегації ЄС, 
грати на розбіжностях у позиціях держав-членів ЄС (які – розбіжності – інколи 
глибокі).

Міжнародна технічна допомога та фінансування є ефективними інструментами для 
екологічної дипломатії ЄС, дозволяють отримання інформації про ситуацію в 
країні, залучення національних чи місцевих органів влади до аналізу та вироблен-
ня рішень, зрештою для фінансування окремих заходів. Водночас, такі інструменти 
потребують значних фінансових ресурсів, можуть негативно сприйматись в держа-
вах, що не прагнуть інтегруватись до ЄС, сприяти створенню окремого доволі 
монополізованого ринку послуг, а не системи надання допомоги.
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КЛІМАТИЧНА
ДИПЛОМАТІЯ ЄС

Розділ І. Дипломатія зеленого курсу ЄС

ЄС був активним учасником міжнародних процесів з питань зміни 
клімату з початку 1990-х років, хоч успішність його дипломатичних 
зусиль не була надто високою, а архітектура Кіотського протоколу 
(1997 р.) сформувалась під значним впливом США16. Проте, після зміни 
позиції США щодо Кіотського протоколу за адміністрації президента 
Буша, в ЄС виникли нові можливості для лідерства у цій сфері.

Цьому передувала значна «домашня» робота в ЄС, зокрема запровад-
ження системи торгівлі викидами у 2003 році та односторонніх зобов’я-
зань щодо скорочення викидів парникових газів у 2007 році (до того 
часу викиди парникових газів ЄС скорочувались дуже повільно). В 
контексті кліматичної дипломатії ці кроки значно покращили довіру до 
дипломатичних дій ЄС: кліматична дипломатія ЄС спирається на м’які 
форми, де «власний приклад» є надзвичайно важливий. Тому, актив-
ний розвиток кліматичної політики всередині ЄС став важливим 
елементом посилення його кліматичної дипломатії18.

У період 2011-2015 рр. Рада ЄС кожні два роки приймала висновки 
щодо кліматичної дипломатії, а в 2016-2020 рр. – щорічно. У 2018 році 
Європейський Парламент прийняв власну резолюцію19 щодо кліма-
тичної дипломатії, що значно посилило стратегічні засади такої дипло-
матії. Останні (2021 року) висновки Ради ЄС вже були об’єднані: про 
кліматичну та енергетичну дипломатію20. Власне останні висновки 
Ради ЄС дають можливість охарактеризувати майбутні цілі та інстру-
менти кліматичної (та енергетичної) дипломатії ЄС.

Кліматична дипломатія ЄС окреслилась як самостійний напря-
мок у 2011 році із прийняттям перших висновків Ради ЄС про 
кліматичну дипломатію17 та включала три пріоритети:

підтримка переговорного процесу в рамках РК ЗК ООН;

сприяння низьковуглецевій та стійкій трансформації у третіх 
країнах;

аналіз та зниження ризиків кліматичної вразливості з метою 
підтримки миру та міжнародної безпеки.

EU Leadership in International Climate Policy: Achievements and Challenges, The International Spectator / Sebastian Oberthür 
& Claire Roche Kelly (2008). 43:3, 35-50, DOI: 10.1080/03932720802280594.

EU climate change diplomacy in a post-Covid-19 world / Dennis TÄNZLER, Daria IVLEVA, Tobias HAUSOTTER (2021).

EU Leadership in International Climate Policy: Achievements and Challenges, The International Spectator / Sebastian Oberthür 
& Claire Roche Kelly (2008). 43:3, 35-50, DOI: 10.1080/03932720802280594.

European Parliament resolution of 3 July 2018 on climate diplomacy (2017/2272(INI)).

Council conclusions on Climate and Energy Diplomacy – Delivering on the external dimension of the European Green Deal, ST 
5545/21 (2021).

16

17

18

19

20
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 Frans Timmermans at Parliament Plenary session on the outcome of COP26 in Glasgow // European Commission. – Home. – Press 
corner. – Speech, 24 November 2021.

EU Leadership in International Climate Policy: Achievements and Challenges, The International Spectator / Sebastian Oberthür & 
Claire Roche Kelly (2008). 43:3, 35-50, DOI: 10.1080/03932720802280594.

Council conclusions on Climate Diplomacy (20 January 2020, 5033/20), Council conclusions on Climate and Energy Diplomacy - 
Delivering on the external dimension of the European Green Deal, ST 5545/21 (2021).

21

22

23

Як наслідок, після 2011 року кліматична дипломатія ЄС почала демон-
струвати безпосередні результати, а ЄС ставити перед нею конкретні 
політичні завдання. Вона впроваджувалась у двосторонніх, а не лише 
багатосторонніх форматах, адаптуючи свої методи до потреб та 
інтересів конкретних країн. Прикладом цього може бути доповідь21 

Франса Тіммерманса, Виконавчого віце-президента Єврокомісії з 
питань Європейського зеленого курсу, перед Європейським Парла-
ментом щодо результатів переговорів у Глазго у листопаді 2021 року 
(26 Конференція сторін РК ЗК ООН). У своїй доповіді він спирається на 
конкретні «три завдання», які ставила Європейська Комісія перед 
цими переговорами та досягнутий прогрес щодо них (заохочення 
амбітних національних внесків держав, посилення фінансової допом-
оги до 100 млрд доларів та прийняття Паризької книги правил).

Виділяють три стратегічні мотиви посилення ролі кліматичної дипло-
матії ЄС22:

зміна клімату стала сильним євроінтеграційним фактором, що стало важли-
вим з огляду на провал зусиль з прийняття Конституції ЄС та зростаючі очіку-
вання громадян щодо дій у цій сфері;

декарбонізація стала важливим елементом енергетичної безпеки з 2005 року;

зростаючі глобальні амбіції ЄС на тлі його підтримки мультилатералізму у 
міжнародних відносинах.

В останні роки незмінними вихідними позиціями кліматичної дипло-
матії Рада ЄС визначає такі23:

Зміна клімату (та деградація довкілля в цілому) – це загроза людству, міжнарод-
ній стабільності та безпеці;

Паризька угода – центральний елемент міжнародної системи кліматичного 
врядування;

ЄС заохочуватиме та підтримуватиме низьковуглецевий розвиток третіх країн;

Дії у сфері зміни клімату мають тісний зв’язок з охороною довкілля в цілому, у 
т.ч. біорізноманіття;

Зміна клімату має бути інтегрована у політики щодо оборони та безпеки, 
торгівлі, фінансів;

Енергетичний перехід – невід’ємна частина шляху до кліматичної нейтраль-
ності;

Особливу роль у глобальних зусиллях у сфері зміни клімату має співпраця з 
країнами G7 та G20 (найбільшими емітентами парникових газів).

14
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Енергетична дипломатія ЄС – це окреме явище, що не є предметом цієї аналітичної записки.

An emerging EU energy diplomacy? Discursive shifts, enduring practices / Anna Herranz-Surrallés (2016). Journal 
of European Public Policy, 23:9, 1386-1405, DOI: 10.1080/13501763.2015.1083044.

Ibid.

24

25

26

З цих та інших питань ЄС має конкретні завдання та пріоритети кліма-
тичної дипломатії. Ключовими можна вважати заохочення третіх країн 
до скорочення викидів парникових газів, прийняття ними стратегій 
низьковуглецевого розвитку, амбітне виконання Паризької угоди (та 
приєднання до неї), підтримку кліматичних інвестицій та фінансування 
для країн, що розвиваються.

Сьогодні кліматична та енергетична дипломатія ЄС – це самостійні, а 
останнім часом і тісно пов’язані, напрямки дипломатії зеленого курсу 
ЄС24. Деякі дослідники зазначають, що енергетична дипломатія25 – 
порівняно нове явище, що по-суті розвинулось майже паралельно із 
кліматичною дипломатією. Початково Європейський Союз зосереджу-
вався на «енергетичному врядуванні» і, відповідно, поширенні 
власних ринкових правил за межі ЄС (головним чином, через Енерге-
тичне Співтовариство та Договір до Енергетичної хартії). Проте 
наприкінці 2000-х рр. почала набувати власної форми енергетична 
дипломатія ЄС як самостійне явище26. Це підтверджується і кількістю 
обговорень цього питання в Європейському Парламенті (Рис.2).

Рис.2. Еволюція публічного дискурсу щодо енергетичного врядування
та енергетичної дипломатії в Європейському Парламенті
(Джерело: Herranz-Surrallés, Op.cit).
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Низка питань знаходяться в сфері як кліматичної, так і енергетичної 
дипломатії ЄС. Так, ЄС буде заохочувати міжнародні фінансові установи 
відмовитись від кредитування кліматично недружніх проєктів, зокрема 
у сфері викопного палива. Відмова від інвестицій у викопне паливо – це 
також частина завдань енергетичної дипломатії. Енергетичний перехід 
третіх країн не лише буде заохочуватись ЄС, але він надаватиме 
підтримку справедливому переходу, визначаючи безпекові та 
геополітичні ризики, пов’язані з таким переходом. У цьому контексті ЄС 
застосовуватиме адаптовані до конкретної країни методи та підходи.

Важливим предметом на перетині 
кліматичної та енергетичної дипло-
матії є виклики, що виникають для 
енергетичної безпеки як наслідок 
процесу декарбонізації економіки. 
Основними викликами є доступ до 
критичних сировинних ресурсів та 
технологій, необхідних для енерге-
тичного переходу, та попередження 
нової залежності від таких ресурсів 
чи технологій. У цьому контексті 
«промислова автономність» ЄС є 
одним із стратегічних завдань.

У широкому розумінні, ЄС хоче бути 
«законодавцем моди» нових, кліма-
тично нейтральних національних та 
глобальної економік: стандартом 
законодавчого та технічного регулю-
вання, валютою розрахунків, техно-
логічним лідером, одним із глобаль-
них центрів зелених інвестицій та 
фінансування.

16
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ІНШІ ПИТАННЯ ДИПЛОМАТІЇ
ЗЕЛЕНОГО КУРСУ ЄС

Розділ І. Дипломатія зеленого курсу ЄС

Окрім того, екологічні та кліматичні питання часто інтегруються в інші 
зовнішні політики ЄС, наприклад з питань безпеки27, оборони28 та 
міжнародного співробітництва в цілому.

Як зазначалось, промислові союзи та альянси – це механізми для 
залучення нових партнерів та створення нових промислових ланцюгів 
та технологій. Ці інструменти дозволяють ефективно налагодити 
співпрацю з тих питань, де ЄС ще знаходиться у пошуку найкращих 
рішень. Такі союзи, альянси та партнерства також мають зовнішній 
вимір із метою залучення ресурсів третіх країн і в цьому полягають 
завдання для дипломатичних дій.

ЄС визнає залежність від доступу до критичних сировинних матеріалів 
(critical raw materials) та важливість такого доступу для економіки країн 
ЄС. Тому, ЄС має спеціальну стратегію із забезпечення доступу до таких 
матеріалів. Остання редакція стратегії відображена у відповідному 
Комюніке Європейської Комісії29. Вона містить перелік конкретних дій 
(заходів) для забезпечення доступу ЄС до критичних сировинних 
матеріалів, зокрема для забезпечення виробництва продукції в енер-
гетичній сфері (електромобілі, накопичувачі електроенергії). Цим 
документом був також оновлений список таких матеріалів, який тепер 
містить 30 матеріалів (у 2020 році було додано боксит, літій, титан та 
стронцій).

Європейський зелений курс охоплює практично всі сфери 
суспільного життя, тому дипломатія зеленого курсу (хоч і має 
зміну клімату як центральний елемент) включає низку інших 
елементів, серед яких можна виділити:

Промислові союзи та альянси;

Доступ до критичних сировинних ресурсів;

Глобальна співпраця з питань охорони біологічного різноманіття;

Водні ресурси;

Циркулярна економіка та інші питання.

Council Conclusions on Security and Defence, 8280/21 (2021).

Climate Change and Defence Roadmap, EEAS (2020)1251.

Critical Raw Materials Resilience: Charting a Path towards greater Security and Sustainability. Communication from the 
commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the 
Regions. – COM (2020) 474 final.

27

28

29
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У сфері біорізноманіття, ЄС має амбітні плани30 щодо посилення 
глобальних зусиль з охорони біорізноманіття, для реалізації яких 
була створена Глобальна коаліція «Об’єднані заради біорізно-
маніття»31. Серед завдань ЄС – підняти на глобальний рівень цілі, 
заявлені у нещодавній стратегії ЄС щодо біорізноманіття32: надати 
природоохоронний статус принаймні 30% суші та 30% моря.

Рада ЄС нещодавно прийняла окремі висновки щодо водних ресурсів 
у зовнішніх зносинах ЄС33, а у 2018 р. – щодо водної дипломатії ЄС34. 
Міжнародна, особливо транскордонна, співпраця з водних питань 
розглядається в контексті забезпечення миру та стабільності, поперед-
ження конфліктів. 

Protecting biodiversity worldwide – towards an international agreement at COP 15 // European Commission. – Home. – 
International.

Global coalition «#UnitedforBiodiversity» // European Commission. Environment. – Home. – Nature and biodiversity. 

Стратегія ЄС з біорізноманіття до 2030 року / Таймлайн Європейського зеленого курсу. – Ресурсно-аналітичний центр 
«Суспільство і довкілля». 

Water in the EU's external action – Council conclusions (19 November 2021), 13440/21.

Water Diplomacy – Council conclusions (19 November 2018).

30

31

32

33

34

У чинній стратегії ЄС Україна зазначена серед країн, з 
якими необхідно мати «стратегічне партнерство». На 
виконання стратегії нещодавно був підписаний мемо-
рандум між Україною та ЄС. Таким чином, ЄС послідов-
но виконує свою стратегію із забезпечення доступу до 
критичних сировинних матеріалів і безпосередню 
роль в цьому відіграють дипломатичні зусилля ЄС.
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ЗОВНІШНЬОПОЛІТИЧНІ
ЕКОЛОГІЧНІ ЦІЛІ
ТА ПРІОРИТЕТИ УКРАЇНИ

Розділ ІI. Зелена дипломатія України

Державна політика у сферах національної безпеки та 
оборони спрямовується на забезпечення, серед іншого, 
зовнішньополітичної, державної, економічної, інформа-
ційної, екологічної безпеки України тощо. Закон України 
«Про національну безпеку України»35 звузив екологічну 
проблематику і розглянув її лише через призму захисту 
довкілля від надзвичайних ситуацій, а проблеми зміни 
клімату взагалі не згадуються у ньому. Водночас еколо-
гічна складова знайшла своє відображення у фунда-
ментальних національних інтересах України, визна-
чених цим законом. Серед яких:

сталий розвиток національної економіки, 
громадянського суспільства і держави для 
забезпечення зростання рівня та якості 
життя населення;

інтеграція України в європейський 
політичний, економічний, безпековий, 
правовий простір, набуття членства в 
Європейському Союзі та в Організації 
Північноатлантичного договору, розвиток 
рівноправних взаємовигідних відносин з 
іншими державами.

Статті 1, 3 Закону України «Про національну безпеку України» від 21.06.2018 № 2469-VIII.35
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Стратегія національної безпеки України БЕЗПЕКА ЛЮДИНИ - БЕЗПЕКА КРАЇНИ. Затверджено Указом Президента України від 
14.09.2020 № 392/2020.

Стратегія зовнішньополітичної діяльності України. Затверджено Указом Президента України від 26.08.2021 № 448/2021.

Стратегія економічної безпеки України на період до 2025 року. Затверджено Указом Президента України від 11.08.2021 № 
347/2021.

Стратегія енергетичної безпеки. Схвалено розпорядженням Кабінету Міністрів України від 04.08.2021 № 907-р.

Стратегія екологічної безпеки та адаптації до зміни клімату на період до 2030 року. Схвалено розпорядженням Кабінету 
Міністрів України від 20.10.2021 № 1363-р.
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Стратегія національної безпеки України розглядає охорону довкілля 
та протидію негативним наслідкам зміни клімату серед основних 
напрямів зовнішньополітичної та внутрішньополітичної діяльності 
держави, визнаючи такі як самостійний безпековий напрям діяль-
ності держави (наприклад, екологічна безпека) чи складову інших 
безпекових напрямів (економічної та енергетичної безпеки). Еколо-
гічна безпека визнається одним із найвищих пріоритетів, для чого 
передбачається створити умови підтримання екологічної рівноваги 
на території України, модернізації комунальної інфраструктури, поси-
лення охорони довкілля, впровадження новітніх систем поводження 
з відходами і скорочення промислових викидів, забезпечення ефек-
тивного використання природних ресурсів, захисту лісів і водойм, 
розвитку заповідного фонду, запобігання виникненню негативних 
наслідків надзвичайних ситуацій природного і техногенного характе-
ру та їх усунення.

Стратегія національної безпеки України стала основою для розро-
блення документів щодо планування у сферах національної безпеки і 
оборони, що визначають шляхи та інструменти її реалізації, таких як: 
Стратегія зовнішньополітичної діяльності37, Стратегія економічної 
безпеки38, Стратегія енергетичної безпеки39, Стратегія екологічної 
безпеки та адаптації до зміни клімату40 тощо. Частина з них окреслила 
напрями зовнішньополітичної діяльності України зокрема і з еколо-
гічних та кліматичних питань. 

СТРАТЕГІЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ

Стратегія національної безпеки України36 деталізувала пріоритети 
національних інтересів та напрями їх забезпечення. Враховуючи еколо-
гічні та кліматичні питання, державна політика здійснюється у напря-
мах:

повної імплементації Угоди про асоціацію (підпункт 6 п. 6 Розділу I);

сталого розвитку національної економіки та її інтеграції в європейський 
економічний простір (підпункт 8 п. 6 Розділу I);

забезпечення екологічної безпеки, створення безпечних умов життєдіяль-
ності людини, зокрема на територіях, що постраждали внаслідок бойових дій, 
розбудова ефективної системи цивільного захисту (підпункт 11 п. 6 Розділу I).
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СТРАТЕГІЯ ЗОВНІШНЬОПОЛІТИЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Стратегія зовнішньополітичної діяльності України визнає стан еколо-
гії, кліматичні зміни та деградацію довкілля, зокрема дефіцит водних 
ресурсів, що загострюється через їх нерівномірний розподіл і дедалі 
більше забруднення, пріоритетними викликами, подолання яких 
виходить за рамки можливостей окремих держав та потребують реагу-
вання на ці загрози шляхом широкої міжнародної співпраці. Україна 
активізує свою участь у міжнародних зусиллях із протидії негативним 
наслідкам зміни клімату.

цілі зовнішньополітичної діяльності, серед яких технологічна та еколо-
гічна трансформація України;

вектори зовнішньополітичної діяльності, що ґрунтуються на стратегіч-
ному партнерстві у напрямах європейської інтеграції, розбудові 
двосторонніх відносин та багатосторонньому співробітництву у 
глобальному та регіональному вимірах. Так, багатостороннє співробіт-
ництво у глобальному вимірі здійснюватиметься з метою реалізації 
Цілей сталого розвитку України на період до 2030 року, зокрема у сфері 
захисту довкілля. У цій же сфері реалізовуватиметься співробітництво 
з ОЕСР;

механізми та формати зовнішньополітичної діяльності. Стратегія 
визначає конкретні механізми співпраці з низкою держав. Вони прямо 
не стосуються довкілля, довкілля не визначено серед стратегіч-
них/пріоритетних напрямів такої співпраці, але екологічні питання 
будуть зачепленими через співпрацю у сфері енергетики, сільського 
господарства, інфраструктури та торгівлі. Водночас, пріоритетами 
подальшого співробітництва зі Сполученими Штатами Америки, 
Японією визначені протидія глобальним змінам клімату, подолання 
негативних наслідків зміни клімату та сприяння декарбонізації 
економіки;

основи здійснення економічної дипломатії та публічної дипломатії. 
Беззаперечною позитивною стороною Стратегії зовнішньополітичної 
діяльності України є окреслення розуміння таких дипломатій, проте й 
очевидним її недоліком є залишення поза увагою таких видів дипло-
матії, як енергетична, екологічна, кліматична та ін. Попри це, Стратегія 
визначає точки перетину таких різних видів дипломатії. Наприклад, у 
рамках економічної дипломатії забезпечення сталого розвитку 
економіки і зростання добробуту громадян України передбачено 
розширення участі у міжнародній взаємодії щодо боротьби зі зміною 
клімату. Одним з основних завдань економічної дипломатії залишати-
меться сприяння залученню міжнародної допомоги для нейтралізації 
загрози забруднення і деградації довкілля на тимчасово окупованих 
територіях України.

Стратегія зовнішньополітичної діяльності України визначає 
загальні рамки такої діяльності, які є застосовними і до екологіч-
них та кліматичних питань. Нею окреслені:
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Стратегічним напрямом зовнішньополітичної діяльності 
України, що також є таким і для екологічної та кліматичної 
дипломатії, є європейська інтеграція. На цьому шляху перед-
бачено завдання щодо повного використання потенціалу 
політичної асоціації та економічної інтеграції України з ЄС на 
основі Угоди про асоціацію (зокрема шляхом оновлення 
окремих її положень), розвиток секторальної інтеграції Украї-
ни з ЄС, посилення стратегічного значення ініціативи ЄС 
«Східне партнерство» з урахуванням інтеграційних прагнень 
держав-учасниць (зокрема шляхом розвитку взаємодії у 
рамках «Асоційованого тріо» – тристороннього формату поси-
леної співпраці України, Грузії та Республіки Молдова з питань 
європейської інтеграції).

Євроінтеграційне співробітництво з ЄС та 
іншими договірними сторонами також 
продовжиться в рамках Договору про 
заснування Енергетичного Співтовариства 
шляхом подальшої імплементації відповід-
ного законодавства ЄС з метою стимулю-
вання регіональної інтеграції та торгівлі, 
вирішення проблем зміни клімату, запро-
вадження енергозберігаючих технологій. 
Новим амбітним напрямом євроінтеграцій-
ної співпраці з питань зміни клімату та 
охорони довкілля є реалізація Європейсь-
кого зеленого курсу. Україна уже висловила 
бажання стати важливою складовою 
галузевих політик цього курсу ЄС41, а такий 
її намір визначений також у низці секто-
ральних безпекових стратегій України. 

 Наприклад, Верховна Рада України у своїй Заяві щодо пріоритетних питань інтеграції України до Європейського Союзу, схваленою 
Постановою ВРУ від 08.10.2021 № 1806-IX:

– закликала Європейський Парламент та парламенти держав-членів Європейського Союзу запровадити додаткові заходи для 
подальшої галузевої співпраці та надання підтримки Україні на шляху втілення принципів Європейського зеленого курсу в Україні, а 
також координації дій сторін з урахуванням оновленого національно визначеного внеску України до Паризької угоди;

– привітала регулярний діалог між Урядом України та Європейською Комісією щодо модальностей раннього залучення української 
сторони до реалізації політик у рамках Європейського зеленого курсу, а також наголошує на необхідності врахування позиції України 
під час ухвалення рішення щодо застосування механізму коригування вуглецю на кордоні;

– заявила, що доступ до фінансових ресурсів у рамках реалізації Європейського зеленого курсу має бути каталізатором зменшення 
розриву в темпах економічного розвитку між Україною і державами-членами Європейського Союзу та закликала Європейську Комісію 
до активної співпраці з Урядом України у рамках реалізації економічного та інвестиційного плану для Східного партнерства та спільної 
координації міжнародних інвестицій у зелену трансформацію України.

41
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СТРАТЕГІЯ ЕНЕРГЕТИЧНОЇ БЕЗПЕКИ

Стратегія енергетичної безпеки серед викликів визначає 
спроможність України виконувати міжнародні зобов’я-
зання та адаптуватися до амбітних ініціатив ЄС, зокрема 
ініціативи Європейський зелений курс. Стратегію розро-
блено з метою забезпечення збалансованості економіч-
ного, соціального та екологічного вимірів сталого 
розвитку України та забезпечення захищеності націо-
нальних інтересів у сфері забезпечення доступу до надій-
них, стійких, доступних і сучасних джерел енергії для всіх 
споживачів технічно надійним, безпечним, економічно 
ефективним та екологічно прийнятним способом. Її цілі 
та завдання відображають функціонування енергетично-
го сектору з врахуванням екологічних та кліматичних 
загроз. 

Серед іншого, її стратегічними цілями є стійкість 
функціонування енергетичного сектору (що також 
передбачає адаптацію енергетичного сектору до 
негативного впливу змін клімату); енергетична 
ефективність використання енергоресурсів та 
енергоефективність національної економіки; 
екологічно прийнятний вплив енергетики на 
довкілля; розвиток науково-технічного, інновацій-
ного та освітнього потенціалу України для потреб 
енергетичного сектору (зокрема розвиток та 
трансфер технологій, що допомагають вирішити 
сучасні глобальні екологічні виклики, які голов-
ним чином зумовлені зміною клімату та впливом 
енергетики на довкілля).
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Стратегічний курс у сфері економічної безпеки передба-
чено втілити шляхом реалізації низки завдань, які 
прямо чи опосередковано пов’язані з екологічними та 
кліматичними питаннями. Наприклад:

у сфері виробничої безпеки передбачено підвищення рівня 
ресурсоефективності економіки, зниження енерго- та ресур-
соємності шляхом впровадження національних стандартів, 
гармонізованих з європейськими енергетичними та еколо-
гічними стандартами; удосконалення законодавства з 
питань управління відходами, спрямованого на запровад-
ження в Україні нової ієрархії управління відходами та 
розширення відповідальності виробника, впровадження 
технологій перероблення побутових та промислових 
відходів; впровадження принципів циркулярного екологіч-
но безпечного виробництва; 

у сфері зовнішньоекономічної безпеки заплановано прове-
дення зовнішньої політики, спрямованої на зменшення 
кількості товарів, на які поширюватиметься дія нових вугле-
цевих податків, а також мінімізацію навантаження ставок 
вуглецевих податків на ці товари;

у сфері макроекономічної безпеки передбачено здійснення 
структурних змін в економіці та промисловості шляхом 
стимулювання розвитку циркулярної економіки та діджи-
талізації.

СТРАТЕГІЯ ЕКОНОМІЧНОЇ
БЕЗПЕКИ

Стратегія економічної безпеки України 
на період до 2025 року серед основних 
викликів і загроз у сфері виробничої 
безпеки визнає погіршення екологічної 
ситуації та зміну клімату, наслідки яких 
можуть найближчим часом спричини-
ти економічний спад в аграрному 
секторі та пов’язаних з ним видах пере-
робної промисловості, неефективне 
управління відходами, їх перероблен-
ням та утилізацією, повільне впровад-
ження маловідходних технологій. 
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СПЕЦІАЛІЗОВАНІ (ЕКОЛОГІЧНІ) СТРАТЕГІЇ

20 жовтня 2021 року схвалено Стратегію екологічної безпеки та 
адаптації до зміни клімату на період до 2030 року. Як зазначено, 
Стратегія прийнята на виконання низки міжнародних документів – 
Рамкової конвенції ООН про зміну клімату, Конвенції Організації Об’єд-
наних Націй про боротьбу з опустелюванням у тих країнах, що потер-
пають від серйозної посухи та/або опустелювання, особливо в Африці, 
Угоди про асоціацію, Паризької угоди. Проте залишилося відкритим 
питання щодо ролі, механізмів та форматів екологічної та кліматичної 
дипломатії України, спрямованих на виконання вказаних міжнародних 
угод. Встановлюючи стратегічні цілі та завдання, Стратегія не розгля-
нула компонент екологічної та кліматичної дипломатії України, як і 
просування співпраці на глобальному, регіональному чи двосторонніх 
рівнях із зазначених цілей та завдань. Відсутність належної міжнарод-
ної співпраці, її неефективність не розглядаються як одна із загроз в 
екологічній та кліматичній сфері.

Схожа ситуація простежується і в Основних засадах (страте-
гії) державної екологічної політики України на період до 2030 
року.42 Одним із принципів, згідно з якими здійснюються 
основні засади державної екологічної політики, є міжнарод-
на співпраця та євроінтеграція. Серед основних інструментів 
реалізації державної екологічної політики визначено:

законодавство України у сфері довкілля, яке адаптоване до 
законодавства Європейського Союзу, – спрямоване на досягнен-
ня національних пріоритетів та забезпечення його наближення 
до відповідних директив Європейського Союзу впровадження 
багатосторонніх екологічних угод (конвенцій, протоколів тощо), 
стороною яких є Україна;

міжнародне співробітництво у сфері охорони довкілля та забезпе-
чення екологічної безпеки,  що забезпечить виконання міжна-
родних зобов’язань відповідно до багатосторонніх та двосторон-
ніх міжнародних договорів України, розширення співробітництва 
з питань запобігання транскордонному забрудненню довкілля.

Основні засади (стратегія) державної екологічної політики України на період до 2030 року. Затверджено Законом 
України від 28.02.2019 № 2697-VIII.
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Наприклад, серед останніх прийнятих – Морська природоохоронна стратегія України. Схвалено розпорядженням Кабінету 
Міністрів України від 11.10.2021 № 1240-р.
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Проте зазначені положення не усувають необхідність окрес-
лення рамок, принципів, цілей, завдань, форматів та 
механізмів здійснення екологічної та кліматичної дипломатії 
України у зовнішньополітичній діяльності держави.

Серед завдань, спрямованих на забезпечення інтеграції еколо-
гічної політики у процес прийняття рішень щодо соціально-е-
кономічного розвитку України, Основні засади (стратегія) 
державної екологічної політики України на період до 2030 року 
передбачають розвиток галузевих стратегій щодо покращення 
якості повітря, покращення якості води та управління водними 
ресурсами, включаючи морське середовище, управління 
відходами та ресурсами, повернення у господарський обіг 
ресурсоцінних матеріалів тощо. Частина із запланованих 
стратегій уже прийнята43, частина потребує актуалізації та 
перегляду з огляду на реалізацію екологічної та кліматичної 
дипломатії України. Прикладом може слугувати робота над 
розробленням проєкту і прийняттям Національної стратегії 
збереження біорізноманіття України до 2030 року. Серед 
стратегічних напрямів збереження та відновлення біорізно-
маніття в Україні визначаються мета, принципи реалізації та 
головні завдання національної стратегії у контексті сталого 
розвитку, змін клімату та розвитку Європейського «зеленого» 
курсу України, конкретизуються напрями реалізації міжнарод-
них зобов’язань України з питань біорізноманіття.
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НАЦІОНАЛЬНА ЕКОНОМІЧНА СТРАТЕГІЯ

Окремі питання, що стосуються екологічної та кліматичної дипло-
матії, знайшли своє відображення і в галузевих (секторальних) 
політиках України, зокрема в Національній економічній стратегії 
на період до 2030 року44. Стратегія, встановлюючи місію та мету 
зростання економічного розвитку, пов’язує такий з урахуванням 
Цілей сталого розвитку та необхідності досягнення кліматичної 
нейтральності не пізніше 2060 року. Стратегія серед ключових 
орієнтирів економічної політики визначає європейську та євроат-
лантичну інтеграцію, декарбонізацію економіки (підвищення 
енергоефективності, розвиток відновлюваних джерел енергії, 
розвиток циркулярної економіки та синхронізацію з ініціативою 
«Європейський зелений курс»). Окрім того, документ окреслює 
ряд неприпустимих кроків, заборонених напрямів руху, що є 
критичними перепонами для розвитку економіки («червоні лінії»), 
а саме – невиконання Угоди про асоціацію, погіршення стану 
довкілля.

Національна економічна стратегія на період до 2030 року. Затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 
03.03.2021 № 179.
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Національна економічна стратегія на період до 2030 року, 
встановлюючи низку стратегічних цілей, визначає декілька 
завдань, які торкатимуться питань впровадження екологічної 
та кліматичної дипломатії. Зокрема:

поглиблення відносин з ЄС і НАТО шляхом формування індивідуаль-
ного підходу в застосуванні до України механізму коригування 
вуглецю на кордоні (Carbon Border Adjustment Measure, CBAM) як до 
держави, що взяла на себе зобов’язання стосовно політичної асоціа-
ції та економічної інтеграції з ЄС в рамках Угоди про асоціацію; 
узгодження з усіма стейкхолдерами параметрів перегляду Додатків 
ХХХ і ХХХІ до Угоди про асоціацію між Україною та ЄС (охорона 
довкілля і клімат);

у сфері державної політики в агропромисловому секторі щодо 
захисту довкілля та управління природними ресурсами у сільському 
господарстві передбачено наближення національного законодав-
ства, стандартів та практик до загальноєвропейських принципів 
ведення політики сталого сільського господарства та належних 
сільськогосподарських практик, поступове узгодження державної 
аграрної політики із Європейським зеленим курсом у сільському 
господарстві; 
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У рамках стратегічного курсу в сфері 
якості життя Національна економічна 
стратегія на період до 2030 року окремо 
визначила стратегічну ціль щодо забез-
печення безпечного довкілля для 
населення та шляхи її досягнення. 
Завдання охоплюють питання покра-
щення державного управління, моніто-
рингу та контролю (зокрема розроблен-
ня позиції України щодо участі в Євро-
пейському зеленому курсі та адаптації 
державної політики відповідно до 
такого курсу), збереження природних 
ресурсів та раціонального природоко-
ристування, реалізації принципів стало-
го розвитку та поступового переходу до 
«зеленої економіки».

з питань забезпечення розвитку сталого виробництва – заохо-
чення сталого сільськогосподарського виробництва, захисту 
довкілля і тварин, поширення застосування методів органічно-
го виробництва і використання біотехнологій, «кліматично 
розумного» сільського та лісового господарства із скороченням 
викидів парникових газів та адаптацією до зміни клімату, стало-
го управління природними ресурсами та збереження і примно-
ження біорізноманіття;

щодо досягнення чистої генерації енергії – впровадження ініціа-
тив із декарбонізації економіки (підвищення енергоефектив-
ності, розвиток відновлюваних джерел енергії, розвиток цирку-
лярної економіки та синхронізація з Європейським зеленим 
курсом).
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ГЛОБАЛЬНИЙ ВИМІР: ДИПЛОМАТІЯ УКРАЇНИ ТА 
КЛІМАТИЧНІ ПРОЦЕСИ

Останнім часом спостерігається суттєве пожвавлення діяльності Украї-
ни у сфері зміни клімату. Це зумовлено підвищенням зацікавленості 
провідних держав-лідерів у досягненні глобальних кліматичних цілей, 
зокрема Європейського Союзу та США, перспективами залучення 
нових фінансових механізмів у вирішенні кліматичної проблематики та 
переходу держав на низьковуглецевий розвиток.

Кліматичні питання є об’єктом складної міжнародної системи взаємодії 
та співпраці (Рис. 3). Ефективна участь у таких процесах є викликом не 
лише для України, але для кожної держави.

ЕКОЛОГІЧНА ТА КЛІМАТИЧНА
ДИПЛОМАТІЯ УКРАЇНИ:
ТЕНДЕНЦІЇ ПРАКТИЧНОЇ
РЕАЛІЗАЦІЇ

Understanding Climate Diplomacy: Building Diplomatic Capacity and Systems to Avoid Dangerous Climate Change, Nick 
Mabey, Liz Gallagher and Camilla. – Born, E3G (2013). 

45

цілі зовнішньополітичної діяльності, серед яких технологічна та еколо-
гічна трансформація України;

вектори зовнішньополітичної діяльності, що ґрунтуються на стратегіч-
ному партнерстві у напрямах європейської інтеграції, розбудові 
двосторонніх відносин та багатосторонньому співробітництву у 
глобальному та регіональному вимірах. Так, багатостороннє співробіт-
ництво у глобальному вимірі здійснюватиметься з метою реалізації 
Цілей сталого розвитку України на період до 2030 року, зокрема у сфері 
захисту довкілля. У цій же сфері реалізовуватиметься співробітництво 
з ОЕСР;

механізми та формати зовнішньополітичної діяльності. Стратегія 
визначає конкретні механізми співпраці з низкою держав. Вони прямо 
не стосуються довкілля, довкілля не визначено серед стратегіч-
них/пріоритетних напрямів такої співпраці, але екологічні питання 
будуть зачепленими через співпрацю у сфері енергетики, сільського 
господарства, інфраструктури та торгівлі. Водночас, пріоритетами 
подальшого співробітництва зі Сполученими Штатами Америки, 
Японією визначені протидія глобальним змінам клімату, подолання 
негативних наслідків зміни клімату та сприяння декарбонізації 
економіки;

основи здійснення економічної дипломатії та публічної дипломатії. 
Беззаперечною позитивною стороною Стратегії зовнішньополітичної 
діяльності України є окреслення розуміння таких дипломатій, проте й 
очевидним її недоліком є залишення поза увагою таких видів дипло-
матії, як енергетична, екологічна, кліматична та ін. Попри це, Стратегія 
визначає точки перетину таких різних видів дипломатії. Наприклад, у 
рамках економічної дипломатії забезпечення сталого розвитку 
економіки і зростання добробуту громадян України передбачено 
розширення участі у міжнародній взаємодії щодо боротьби зі зміною 
клімату. Одним з основних завдань економічної дипломатії залишати-
меться сприяння залученню міжнародної допомоги для нейтралізації 
загрози забруднення і деградації довкілля на тимчасово окупованих 
територіях України.
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Захист Україною інтересів з кліматичних питань відбувався як на 
багатосторонньому (у рамках ООН щодо виконання зобов’язань за 
Рамковою конвенцією ООН про зміну клімату, Паризькою угодою), так 
і двосторонньому (у рамках співпраці з окремими державами) рівнях. 
Одним із визначальних етапів стала участь України у 26-ій Конференції 
сторін Рамкової конвенції ООН зі зміни клімату (СоР-26 у Глазго),  під 
час якої кліматична дипломатія України проявлялась у різних форма-
тах – від організації власних заходів із презентації національної кліма-
тичної політики, участі в різних подіях до проведення переговорів з 
окремих питань, приєднання до міжнародних ініціатив.

У рамках СоР-26 Україна приєдналась до низки важливих міжнародних 
ініціатив та декларацій, серед іншого, до Альянсу з припинення викори-
стання вугілля при виробництві електричної енергії (Power Past Coal 
Alliance); Глобальної ініціатива зі скорочення викидів метану (Global 
Methane Pledge); Декларації лідерів Глазго про стале лісо- та землекори-
стування48.49 Проведено переговори щодо приєднання України до міжна-
родної ініціативи «Лідерська група для індустріального переходу».50

У Глазго українська делегація провела два заходи з презентації 
національної кліматичної політики:

панель «Україна 2030 – шлях до зеленої трансформації». Подія 
відбулася 1 листопада 2021 року у рамках Саміту світових лідерів. 
Під час заходу представники влади та бізнесу обговорили кліма-
тичні цілі України, фінансування енергетичного переходу та 
можливості декарбонізації економіки. Як зазначалося такий 
формат співпраці влади та бізнесу з дискусії про кліматичні цілі та 
фінансування енергетичного переходу відбувся вперше46;

публічний захід «Дорожня карта НВВ2 України – шлях декарбоні-
зації економіки та підвищення її кліматичної стійкості»47. Захід 
відбувся 6 листопада 2021 року, на якому представники Міндовкіл-
ля, Міненерго, Верховної Ради України, ЄБРР, Федерального 
міністерства навколишнього середовища, охорони природи та 
ядерної безпеки Німеччини, а також коаліції NDC Partnership 
обговорили можливі шляхи досягнення цілей НВВ2 та декарбоні-
зації економіки України. 

Українська кліматична політика зробила величезний крок вперед за останній рік // Міністерство захисту довкілля та 
природних ресурсів України. Офіційний портал. – Головна. – Новини, 16.11.2021.

«Дорожня карта НВВ2 України – шлях декарбонізації економіки та підвищення її кліматичної стійкості».

Україна приєдналася до Декларації про збереження та відновлення лісів // Міністерство захисту довкілля та природних 
ресурсів України. Офіційний портал. – Головна. – Новини, 04.11.2021.

Підсумки Глазго: успішне доопрацювання Паризької Угоди та посилений курс на 1,5 градуси // Міністерство захисту 
довкілля та природних ресурсів України. Офіційний портал. – Головна. – Новини, 16.11.2021.

Україна розглядає можливості приєднання до ініціативи LeadIT // Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів 
України. Офіційний портал. – Головна. – Новини, 09.11.2021.
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5 листопада 2021 року ВРУ схвалила Звернення до низки міжнародних 
інституцій та організацій, урядів та парламентів іноземних держав на 
підтримку глобальних цілей з питань зміни клімату52. У своєму 
зверненні парламент заявив про підтримку глобальних цілей з питань 
зміни клімату, спрямованих на те, щоб до 2030 року зробити чисті 
технології та рішення сталого розвитку найбільш доступними, недоро-
гими та привабливими в кожному секторі, що викидає парникові гази. 
Серед іншого, ВРУ підняла питання територіальної цілісності України і 
недопущення прийняття рішень, що ставили б під сумнів зміну статусу 
Криму у рамках Рамкової конвенції ООН зі зміни клімату. Окрім того, 
ВРУ окреслила напрями подальшої роботи у кліматичній сфері щодо 
прийняття стратегічних документів – забезпечення підготовки плану 
заходів з реалізації оновленого національно визначеного внеску до 
Паризької угоди, розроблення та внесення на розгляд Верховної Ради 
України проєкту Закону України про стратегію низьковуглецевого 
розвитку України на період до 2050 року, затвердження Державної 
стратегії управління лісами України до 2035 року, розроблення 
Концепції залучення фінансових ресурсів для реалізації оновленого 
національно визначеного внеску до Паризької угоди.

Україна посилить свою участь у глобальній боротьбі зі зміною клімату – Президент на Міжнародному саміті кліматичних 
амбіцій // Президент України. Офіційне інтернет-представництво. – Головна. – Новини. – Останні новини, 13.12.2020.

Звернення Верховної Ради України до Конференції Організації Об’єднаних Націй зі зміни клімату, яка включатиме 
проведення 26-ї сесії Конференції Сторін Рамкової конвенції Організації Об’єднаних Націй про зміну клімату, 16-ї сесії 
Конференції Сторін, яка є нарадою Сторін Кіотського протоколу, та 3-ї сесії Конференції Сторін, яка є нарадою Сторін 
Паризької угоди, Генеральної Асамблеї ООН, Європейського Союзу, Ради Європи, парламентських асамблей, Європейсько-
го парламенту, Міжпарламентського союзу, інших регіональних і міжнародних організацій, урядів та парламентів 
іноземних держав, на підтримку глобальних цілей з питань зміни клімату. Схвалено Постановою ВРУ від 05.11.2021 № 
1870-IX.

51
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Іншим важливим фактором кліматичної дипломатії України в частині 
участі у СоР-26 стало її представництво із залученням широкого кола 
зацікавлених сторін (зокрема участь Віце-прем’єрки з питань 
європейської та євроатлантичної інтеграції, представників профіль-
них міністерств тощо), проведення інформаційної кампанії як перед, 
так і після Конференції сторін, що сприяло донесенню меседжів як на 
міжнародному, так і національному рівні.

Важливим проявом кліматичної дипломатії України є підняття 
проблематики зміни клімату на високий національний політичний та 
представницький рівень. Зокрема участь Президента України у 
Міжнародному саміті кліматичних амбіцій (Climate Ambition Summit), 
який відбувся 12 грудня 2020 року в онлайн-форматі51. У рамках 
цього заходу Президент України окреслив напрями кліматичної 
політики (щодо узгодження політики та законодавства України з 
Європейським зеленим курсом), вуглецевої нейтральності України та 
максимальним скороченням часу з досягнення цієї цілі.
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ЕКОЛОГІЧНА ДИПЛОМАТІЯ УКРАЇНИ
ТА РЕГІОНАЛЬНА СПІВПРАЦЯ

Україна впроваджує різні формати та механізми екологічної дипломатії 
щодо просування її інтересів на європейському рівні. Базовим інстру-
ментом такого просування є Угода про асоціацію, яка визначає не 
лише необхідність адаптації національного законодавства України до 
права ЄС, але й окреслює галузеві напрями співпраці, зокрема і з 
питань охорони довкілля. Угода визначає механізми та суб’єкти 
політичного діалогу та діалогу з питань політики (наприклад, на найви-
щому рівні між сторонами діалог відбувається на рівні самітів, на рівні 
міністрів – у рамках діяльності Ради асоціації), використання якого є 
прийнятним і для просування екологічної дипломатії України як само-
стійного явища, так і в поєднанні з іншими видами дипломатії. Прикла-
дом можуть слугувати засідання робочої групи Діалогу високого рівня 
щодо Європейського зеленого курсу, в рамках якого піднімаються й 
екологічні питання та інтереси України53.

Європейський зелений курс і зелений перехід України. Про що домовилися учасники робочої групи Діалогу високого 
рівня між Україною та Євросоюзом // Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України. Офіційний портал. 
– Головна. – Новини, 23.09.2021.

53

У цьому контексті варто зазначити, що Україна наразі 
практично не використовує формат «тріо асоціації» для 
цілей екологічної дипломатії, хоч цей формат має 
значний потенціал для просування лідерства України в 
регіоні, захисту екологічних інтересів, розвитку субрегіо-
нальної співпраці з екологічних питань.

Угода про асоціацію не є виключним інструментом, за 
допомогою якого можливе впровадження екологічної 
дипломатії на європейському рівні, хоча він впливає на 
формування рамок та напрямів співпраці в європейсько-
му регіоні, така співпраця може стосуватися участі Украї-
ни в регіональних європейських ініціативах, підтримці 
ініціатив Європейського Союзу, які мають суто екологіч-
ний характер або комплексний чи міжсекторальний 
характер, що охоплює й екологічні питання.
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Одним із напрямів реалізації екологічної та кліматичної дипломатії 
України є проведення безпосередніх переговорів з представниками 
інституцій ЄС щодо реформування національної екологічної політи-
ки та законодавства України, підтримки партнерств тощо. Система-
тичні переговори проводяться на міністерському56, урядовому57 та 
парламентських рівнях58 із використанням як традиційних, так і 
електронних форм зв’язку.

Україна очолить стратегію ЄС для Дунайського регіону на 2022 рік // УКРІНФОРМ. Мультимедійна платформа іномовлення 
України. – 27.10.2021.

Програма головування України у Стратегії Європейського Союзу для Дунайського регіону у період з листопада 2021 року по 
листопад 2022 року. Схвалено розпорядженням Кабінету Міністрів України від 22.09.2021 № 1150-р.

Наприклад, на рівні Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України та Комісару ЄС з питань довкілля, морської 
політики та рибальства (Європейська Комісія є надійним партнером України на шляху до зеленого переходу та наближення 
національного законодавства до норм ЄС // Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України. Офіційний портал. – 
Головна. – Новини, 24.06.2021.)

Наприклад, Прем’єр-міністр України та Віце-президент Єврокомісії підписали Меморандум про стратегічне партнерство у 
сировинній галузі // Урядовий портал. Єдиний веб-портал органів виконавчої влади України. – Головна. – Новини, 13.07.2021.

Наприклад, троє депутатів Європейського Парламенту надіслали лист до Голови ВРУ щодо підтримки необхідності просування 
Україною реформ екологічного законодавства як передумови долучення до Європейського зеленого курсу // Twitter Web App, 
13.07.2021.

54

55

56

57

58

З 27 жовтня 2021 року Україна офіційно очолила Стратегію Євро-
пейського Союзу для Дунайського регіону на 2022 рік. Фактично 
Україна стала першою державою, яка хоча і не є державою-чле-
ном ЄС, але координуватиме діяльність 14 країн басейну річки 
Дунай та реалізацію стратегічних ініціатив ЄС у регіоні, братиме 
участь у формуванні регіональної політики Євросоюзу на рівні 
держав-членів54. З цією метою Україна затвердила Програму 
головування та План заходів з її реалізації55. Основними тематич-
ними пріоритетами головування України у Стратегії Європейсько-
го Союзу для Дунайського регіону є сталий розвиток Дунайського 
регіону шляхом декарбонізації та трансформації економіки, 
розвитку людського капіталу та ринків праці. Україна реалізовува-
тиме ці пріоритети з урахуванням нового європейського порядку 
денного щодо цифрової трансформації та ініціативи «Європейсь-
кий зелений курс». Як зазначено у програмі, значна увага приділя-
тиметься питанням здійснення заходів, передбачених у рамках 
Європейського зеленого курсу, оскільки зазначена ініціатива 
стосується не стільки кліматичної політики, скільки концепції 
модернізації економіки та економічного зростання для забезпе-
чення життя людини у гармонії з планетою та її ресурсами. На 
період свого головування Україна забезпечуватиме проведення 
засідань національних координаторів та координаторів пріори-
тетних напрямів, а також виконання комплексу завдань, зокрема 
шляхом проведення ряду тематичних та публічних заходів (міжна-
родних конференцій, семінарів, воркшопів тощо). Основною 
подією головування буде XI Форум країн-учасниць Стратегії Євро-
пейського Союзу для Дунайського регіону, який проходитиме під 
гаслом «Відновлення. Розвиток. Єдність» та під час якого проводи-
тимуться зустрічі на рівні міністрів.
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Роман Абрамовський та Віргініюс Сінкявичюс обговорили взаємодію України та ЄС у сфері захисту довкілля // Міністерство захисту 
довкілля та природних ресурсів України. Офіційний портал. – Головна. – Новини, 16.09.2021.

Україна стала співініціатором створення морських природоохоронних районів в Антарктиці // Міністерство захисту довкілля та 
природних ресурсів України. Офіційний портал. – Головна. – Новини, 29.09.2021.

Україна та Республіка Молдова домовилися про спільні дії для досягнення «доброго» екологічного стану вод річкового басейну 
Дністра // Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України. Офіційний портал. – Головна. – Новини, 01.11.2021.
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Інтегрування співпраці України та ЄС також реалізується через 
підтримку та просування відповідних ініціатив між зацікавлени-
ми сторонами. Так, у вересні 2021 р. відбулася зустріч Міністра 
захисту довкілля та природних ресурсів України та Комісара ЄС з 
питань довкілля, морської політики та рибальства, на якій 
обговорювалося питання створення нових морських заповідних 
територій в Антарктиці та долучення України як співініціатора до 
цього процесу. Під час зустрічі обговорювалися питання збере-
ження та відновлення лісових ресурсів та біорізноманіття в 
Україні, сторони обмінялися думками щодо приєднання України 
до Європейського зеленого курсу59. 29 вересня 2021 р. під час 
віртуальної зустрічі високого рівня зі збереження морських 
живих ресурсів Антарктики Україна підтримала ініціативу щодо 
створення морських природоохоронних районів у Східній Антар-
ктиці, морі Веддела та уздовж Антарктичного півострова та 
приєдналася як співініціатор створюваних районів.60

Одним із форматів просування екологічної дипломатії в європейсь-
кому регіоні, який використовує Україна, – це проведення двосто-
ронніх зустрічей, переговорів як з державами-членами ЄС, так і 
державами, які ними не є. Так, у рамках Третього засідання Комісії зі 
сталого використання і охорони річки Дністер (28-29 жовтня 2021 
р., м. Кишинів (Республіка Молдова)) досягнуто спільних домовле-
ностей у сфері сталого використання і охорони річки Дністер. Серед 
іншого, сторони домовилися у короткі строки напрацювати текст 
спільного звернення глав Урядів України та Республіки Молдова до 
Голови Європейської Комісії щодо сприяння реалізації заходів з 
поліпшення екологічного стану басейну Дністра.61

Окремо слід охарактеризувати роботу України на таких регіональ-
них майданчиках як співпраця щодо охорони Чорного моря (голов-
ним чином – у рамках Бухарестської конвенції про захист Чорного 
моря від забруднення) та процеси в рамках регіональних міжна-
родних договорів у сфері охорони довкілля (головним чином – в 
рамках Ради Європи та Європейської економічної комісії ООН). 
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ДИПЛОМАТІЯ УКРАЇНИ ЩОДО ЄВРОПЕЙСЬ-
КОГО ЗЕЛЕНОГО КУРСУ

Україна заявила про своє прагнення «стати частиною» Євро-
пейського зеленого курсу відразу після його проголошення у 
грудні 2019 року та зайняла проактивну позицію: від заяв 
посадових осіб на найвищому рівні до створення інституцій-
них рамок такої участі. 20 лютого 2020 року відбулось 
установче засідання Міжвідомчої робочої групи з питань 
подолання наслідків змін клімату під головуванням 
Віце-прем’єр-міністра з європейської та євроатлантичної 
інтеграції України Дмитра Кулеби, який зазначив, що «…для 
нашої держави важливо не просто чекати на рекомендації 
Брюсселя, як це зазвичай відбувалося у минулому, а показа-
ти нову якість взаємодії з ЄС, взяти активну участь вже на 
етапі розробки політики»62. 

У рамках чорноморської співпраці Україна проводила активну 
роботу, зокрема щодо збору та аналізу даних про забруднення 
морського середовища, залучала міжнародну технічну допомогу. 
Дипломатична робота в рамках інших міжнародних договорів – 
Бернської конвенції, Оргуської конвенції, Конвенції Еспо та інших – 
відзначається пасивною участю у відповідних процесах, без просу-
вання власних інтересів, окрім залучення проєктів міжнародної 
технічної допомоги та, у виняткових питаннях, захисту економічних 
інтересів (передусім щодо каналу Дунай – Чорне море). 

Ці майданчики є хорошим простором для просування суб-регіонально-
го лідерства України, зокрема з використанням формату «тріо асоціа-
ції». Водночас, наразі не спостерігається жодних зусиль у цьому 
напрямку з боку наших делегацій. Так, нещодавнє голосування в ході 
сьомої сесії Наради сторін Оргуської конвенції (перше голосування в 
історії конвенції) щодо рішення у справі Білорусі (переслідування еколо-
гічних активістів) могло бути використано для координації спільної 
позиції Грузії, Молдови та України. Проте в результаті, цим шансом було 
знехтувано, а кожна з цих країн зайняла іншу позицію (Молдова – 
утрималась, Грузія підтримала рішення, а Україна взагалі не взяла 
участь у голосуванні). Зрештою, залучення міжнародної технічної допо-
моги мабуть було і залишається головним завданням нашої дипломатії 
на цих майданчиках. Власне екологічних завдань, які б просувала 
Україна в рамках регіональної співпраці, навряд чи можна виділити.

Дмитро Кулеба офіційно направить ЄС пропозиції України щодо участі в Європейській зеленій угоді // Урядовий 
портал. Єдиний веб-портал органів виконавчої влади України. – Головна. – Новини, 20.02.2020.
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Питання участі України в Європейському зеленому курсі було 
предметом обговорення та заяв під час зустрічей між Україною 
та ЄС на найвищому рівні, зокрема 22-й63 та 23-й64 саміти
Україна – ЄС та Ради асоціації між Україною та ЄС65. Обговорення 
актуальних питань ЄЗК також відбувається у форматі Діалогу 
високого рівня, започаткованого у лютому 2021 року, між 
Прем’єр-міністром України Денисом Шмигалем і Виконавчим 
віце-президентом Європейської Комісії з питань Європейського 
зеленого курсу Франсом Тіммермансом.66 На першому засіданні 
у Брюсселі в травні 2021 року обговорювалися заходи для поси-
лення співпраці за напрямками, що становлять спільний 
інтерес, зокрема такими як архітектура кліматичного урядуван-
ня й оновлення Національно-визначеного внеску, фінансування 
зеленого переходу, механізм прикордонного вуглецевого кори-
гування, Фонд енергоефективності, водневі технології, справед-
лива трансформація вугільних регіонів, Європейські промислові 
альянси і Державна стратегія управління лісами України. На 
другому засіданні йшлося про подальші питання зеленого пере-
ходу, управління довкіллям і відповідного фінансування. Особ-
ливу увагу приділили екологічним проблемам у контексті інших 
тем «потрійної планетарної кризи» зміни клімату, забруднення і 
втрати біорізноманіття. 

Проактивна позиція України підтверджується також розробкою та 
направленням європейській стороні спеціального позиційного 
документа. У позиційному документі Україна пропонує ЄС розпочати 
діалог щодо можливих варіантів залучення української сторони до 
розробки та реалізації політик у рамках ЄЗК з врахуванням готовності 
України долучитись до досягнення цілі щодо кліматично нейтральної 
Європи. Документ пропонує двостороннім органам асоціації розроби-
ти Дорожню карту участі України у ЄЗК та включає мінімальний 
перелік секторальних напрямів співпраці, який може бути предметом 
спільного інтересу обох сторін.

Спільна заява за підсумками 22-го Саміту Україна – ЄС // Президент України. Офіційне інтернет-представництво. – Головна. 
– Новини. – Останні новини, 06.10.2020.

Спільна заява за підсумками 23-го Саміту Україна – ЄС // Президент України. Офіційне інтернет-представництво. – Головна. 
– Новини. – Останні новини, 12.10.2021.

Спільна заява за результатами 7-го засідання Ради асоціації між Україною та ЄС // Урядовий портал. Єдиний веб-портал 
органів виконавчої влади України. – Головна. – Новини, 12.02.2021.

Відбулося друге засідання робочої групи Діалогу високого рівня щодо Європейського зеленого курсу і зеленого переходу 
України // Урядовий портал. Єдиний веб-портал органів виконавчої влади України. – Головна. – Новини, 23.09.2021.
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Варто зазначити, що процеси провадження екологічної та кліматичної 
дипломатії України та дипломатії зеленого курсу ЄС є взаємопов’язани-
ми. Недовиконання чи неналежне виконання домашнього завдання з 
певних ключових екологічних питань, відсутність проактивності в їх 
просуванні може стати перепоною на шляху залучення України до 
євроінтеграційних процесів. Окрім консолідуючої цілі Європейського 
зеленого курсу щодо вуглецевої нейтральності європейського конти-
ненту, одним з ключових його питань є збереження, захист та відтво-
рення біорізноманіття, що проходить практично по всіх політиках 
курсу. Тому Україні варто посилити національну екологічну дипло-
матію з питань глобальної системи біорізноманіття на період після 
2020 року, враховуючи її недостатню активність у просуванні екологіч-
ної дипломатії у першій частині 15-ої Конференції ООН з питань біоріз-
номаніття, що віртуально відбулася 11-15 жовтня 2021 року, включаю-
чи он-лайн сегмент високого рівня, та можливості надолужити згаяне у 
другій частині конференції, що відбудеться в офф-лайн режимі 25 
квітня - 8 травня 2022 року.70 

Європейський зелений курс: можливості та загрози для України. Аналітичний документ. – Ресурсно-аналітичний центр 
«Суспільство і довкілля», 2020. 

Вплив механізму вуглецевого коригування імпорту (CBAM) на торгівлю України з ЄС. Аналітичний документ / Хабатюк О., 
Андрусевич А. – Ресурсно-аналітичний центр «Суспільство і довкілля», 2021. – 53 с.

Картування стратегічних цілей України та ЄС у контексті Європейського зеленого курсу: вектори розвитку та флагманські 
ініціативи. Аналітичний документ. – Ресурсно-аналітичний центр «Суспільство і довкілля», квітень 2021. – 54 с.

Update on the preparations for the UN Biodiversity Conference: China to host a two-part Summit on Nature // Convention on 
Biological Diversity. Official web-page.
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В Україні постійно проводяться дискусії щодо долучення до ЄЗК, а 
також можливостей та викликів у зв’язку з впровадженням ЄС тих чи 
інших інструментів.67 Зокрема, найбільше обговорень відбувається 
щодо впливу механізму вуглецевого коригування імпорту (CBAM) на 
українських бізнес.68 Та все ж лише політичного рівня та дискусій для 
того, щоб скористатись можливостями ЄЗК на практиці, замало. 
Ефективне використання можливостей, перш за все, тісно пов’язане 
зі станом та готовністю України до трансформації у конкретній сфері, 
а безумовним пріоритетом є наближення українського законодав-
ства до вимог законодавства ЄС в усіх сферах, передбачених Угодою 
про асоціацію.69

У 2021 році можна відзначити зміну дискурсу щодо питань ЄЗК: від 
загальних заяв щодо долучення до більше конкретних прагматич-
них підходів щодо співпраці з ЄС чи державами-членами щодо того 
чи іншого питання. У цьому контексті перш за все варто виділити 
участь у зелених альянсах, співпрацю щодо виробництва та поста-
чання водню, переговори щодо пом’якшення застосування до Украї-
ни CBAM. 
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ВИСНОВКИ ТА РЕКОМЕНДАЦІЇ 

Українське законодавство та стратегічні документи не оперують 
термінами «екологічна дипломатія», «зелена дипломатія», «дипломатія 
в екологічній сфері» чи «кліматична дипломатія». Цілі, завдання, 
пріоритетні напрями та форми дипломатії в екологічній та кліматичній 
сферах також чітко не визначені. 

Одним із недоліків стратегічних документів України є відсутність 
комплексного бачення завдань екологічної та кліматичної дипломатії, 
розпорошеність окремих питань цих політик, що може призвести до 
неузгодженості дипломатичних зусиль України у різних сферах, як і 
внутрішньої неузгодженості таких політик.

В останні роки екологічні та кліматичні питання набули ваги з безпеко-
вої точки зору та усе частіше вони стають об’єктом уваги національних 
безпекових стратегій в Україні, а також секторальних стратегій. Акцент 
на екологічні та кліматичні питання у зовнішньополітичних відноси-
нах України посилився у зв’язку з прийняттям і впровадженням Євро-
пейського зеленого курсу та бажанням України бути залученою до цієї 
ініціативи Європейського Союзу.

Рівень активності України у просуванні своїх екологічних та кліматич-
них інтересів на міжнародному рівні відрізняється – від проактивної 
позиції та дій (наприклад, у сфері зміни клімату, долучення до Європей-
ського зеленого курсу) до мінімальних кроків чи відвертої стагнації в 
окремих напрямах.

Україна є об’єктом зовнішньополітичних зусиль, кліматичної та еколо-
гічної дипломатії інших країн. Так, дії ЄС та інших країн у сфері зміни 
клімату потребують вже сьогодні координованих дій з боку української 
влади у рамках СОТ, відносин з ЄС, залучення інвестицій та кредитів, 
співпраці з міжнародними фінансовими установами.71 В цих умовах, 
захист національних інтересів та забезпечення взаємовигідного 
міжнародного співробітництва потребує системного підходу. Лише 
чітка та сильна екологічна та кліматична дипломатія України може 
забезпечити належне реагування на таке мозаїчне та складне явище 
як міжнародний кліматичний режим. 
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РЕКОМЕНДАЦІЇ:

№1: Ефективна екологічна (включаючи кліматичну) дипломатія

Сформувати концепцію екологічної дипломатії. Це означає сфор-
мувати екологічну дипломатію в Україні як необхідний інструмент 
забезпечення національної безпеки, особливу роль у якій має відігра-
вати кліматична дипломатія. Для просування своїх екологічних та 
кліматичних інтересів повинні використовуватись усі можливі політич-
ні та дипломатичні канали. 

Цілісне бачення екологічної дипломатії. До формування екологіч-
ної дипломатії в Україні необхідно застосовувати цілісний підхід, що 
включатиме інституційну, програмну, експертну, інформаційну 
складові і, вочевидь, провідну роль Міністерства закордонних справ у 
тісній робочій співпраці з низкою інших центральних органів виконав-
чої влади. Це також може означати перерозподіл функціональної 
відповідальності в рамках виконання міжнародних договорів у цій 
сфері (наразі практично усі «ведуться» Міндовкілля) чи забезпечення 
взаємної підтримки та ефективної координації на ключових напрямках 
міжнародних переговорів. Передбачити механізми взаємодії з парла-
ментською дипломатією.

Стратегічний та прагматичний підхід. Для ефективного функціону-
вання екологічної дипломатії України необхідно звернути увагу на 
стратегічне та поточне планування у цих сферах. Зокрема, особливу 
увагу варто приділити таким питанням:

визначення основних цілей, форматів (форм), механізмів здійс-
нення екологічної та кліматичної дипломатії;

оцінка потрібних та наявних ресурсів для реалізації завдань 
екологічної дипломатії, застосування оптимальних з точку зору 
витрат-вигод механізмів;

місце екологічної та кліматичної дипломатії у національній 
дипломатії України та її взаємодія з іншими напрямами, особливо 
з енергетичних та безпекових питань;

необхідність визначення короткострокових та довгострокових 
пріоритетів екологічної та кліматичної дипломатії;

розглянути доцільність ухвалення окремого рішення щодо засад 
та цілей екологічної та кліматичної дипломатії, чи її включення в 
існуючі стратегічні документи.

Зрозуміти зовнішнє середовище. Важливим елементом є вивчення 
досвіду інших країн та використання інструментів дипломатії зеленого 
курсу за прикладом ЄС. Вироблення власних позицій, цілей та завдань 
має враховувати чітке розуміння позицій інших держав, їх мотивів та 
намірів. 
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№2. Зосередитись на пріоритетних питаннях.

Ефективні партнерства. Створити ефективні партнерства з 
країнами, з якими Україна має спільні екологічні та кліматичні 
інтереси, а також використовувати вже наявні партнерства, які 
хоча і не мають екологічного характеру, проте можуть застосову-
ватись для просування тих чи інших зелених питань. Використо-
вувати можливості для лідерства в міжнародних процесах, угодах 
та суб-регіонах (зокрема, тріо асоціації). 

Забезпечити інституційний потенціал. Особливу увагу 
звернути на посилення інституційної спроможності Міністерства 
закордонних справ займатись зеленими питаннями. Спеціально 
створені міжвідомчі робочі групи з того чи іншого питання 
можуть посилити спроможність до вироблення спільної позиції 
та її просування на міжнародному рівні (наприклад, робоча група 
щодо Європейського зеленого курсу). 

Цифрова дипломатія. Активна діджиталізація внутрішнього та 
зовнішнього середовища створює нові можливості для цифрової 
зеленої дипломатії. Такі можливості сьогодні включають он-лайн 
участь в обговореннях та зустрічах (що значно економить ресурси) 
до прямого просування екологічних меседжів цифровими майдан-
чиками.

Екологічні (кліматичні) посли. Підсиленню інституційного та 
інформаційного потенціалу щодо просування зелених питань 
Україною може сприяти запровадження так званих кліматичних 
спецпредставників (послів) або послів з особливих екологічних 
доручень.72 73 

Бути відкритим. Посиленню зеленої дипломатії України також 
сприятиме її розбудова на принципах відкритості та гласності, 
зокрема, оприлюднення офіційної позиції щодо тієї чи іншої міжна-
родної ініціативи чи міжнародних переговорів, залучення до 
процесу громадськості та активна взаємодія з ними під час виро-
блення позиції.
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