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Глобальна кліматична конференція країн-учасниць Конвенції ООН про зміни клімату – 

це подія світового масштабу, яка проходила в Парижі з 30 листопада по 12 грудня 2015 р. У 

заході взяли участь 195 держав з усіх континентів. З промовами виступили півтори сотні 

глав держави та урядів, а загальна кількість учасників сягнула сорока тисяч.  

В острівних країнах складний екологічний стан. На їхню думку, втрати ВВП при 

цунамі склали до 90%. В цьому складність їх розвитку. Тому такі країни звертаються із 

закликом до тих, які викидають найбільше парникових газів, зменшувати навантаження на 

атмосферу, бо через потепління першими зазнають лиха острів’яни. Світ не може далі 

розвиватися, лише експлуатуючи природні ресурси маленької планети і забруднюючи 

навколишнє природнє середовище. Шар біосфери над землею – всього 10-1 км від її 
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поверхні. Проведіть в уяві від свого дому лінію такої довжини, і стане зрозумілим, наскільки, 

це мало.  А цей шар зберігає життя на всій земній кулі.  

Другий фактор – тероризм, який почав загрожувати всьому людству. Дане питання 

розглядалось із залученням лідерів США, президента Б. Обами, та КНР - Сі Цзіньпіна, що 

відкрило шлях до остаточного ухвалення Кліматичної угоди.  

У Парижі досягнуто домовленості про три надважливі для всього світу речі:  

− зміна глобальної політики розвитку; 

− доступ до зеленого кліматичного фонду;  

− ознайомлення з технологіями. 

У світовому масштабі це означає, що, по-перше, ера вуглеводнів – нафти, газу і 

особливо вугілля – відходить у минуле. Світ буде все більше переходити на відновлювальні 

джерела енергії: сонячну, вітрову, гідро, термальну. Тобто, не так по-хижацькому 

експлуатуватимуться земні надра, а їхній енергетичний ресурс буде використовуватися як 

глобальна зброя у боротьбі за сфери домінування. У світі гармонізуватимуться моделі 

виробництва і споживання, тому довкілля зазнаватиме набагато меншої шкоди, а 

унікальність планети з її різними нагородами, розмаїттям культур, красою природи тощо 

дістане реальний шанс зберегтись і для майбутніх поколінь. 

По-друге, розвинені країни зобов’язалися допомагати фінансово малим острівним 

державам та країнам, що розвиваються. Для цього вже до 2020 року буде сформований 

кліматичний зелений фонд у розмірі 100 млрд. доларів щорічно, забезпечення доступу 

України до цього фонду як країни з перехідною економікою. І цю позицію вдалося відстояти, 

хоч і величезними зусиллями. Особливо хотів би відзначити професіоналізм невеликої групи 

наших експертів – всього 15 чоловік (для прикладу у Туреччини їх було 100, у США та Китаї 

– по 200). До речі, половина цих експертів працювали, як мовиться на голому ентузіазмі. 

Взагалі сьогодні потрібно фінансувати науку, освіту, нові  технологічні розробки, вкладати 

інвестиції в людський капітал. В умовах відсутності середнього класу саме вчені стають 

провідниками нації.  

І третя позиція: розвинені країни будуть передавати тим, що розвиваються, зелені 

технології. Це робиться для того, щоб вони могли вирішувати свої соціально-економічні 

проблеми, не шкодячи довкіллю. 

Українці нічим не поступаються перед західними людьми, ментальність у нас 

європейська. Бо українська національна ідея – воля. Вся система має бути спрямована на те, 

щоб права людини безумовно забезпечувались, а громадянське суспільство контролювало 

владу, поправляло її.  

 

Стаття підготовлена на основі інтерв’ю  

за погодженням з д.е.н., проф. Шевчуком В. Я. 
 


