
 

 

 

 

 

 

 

ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ АВТОМОБІЛЬНО-ДОРОЖНІЙ 

УНІВЕРСИТЕТ 

 

ОПИС РОБОТИ ЦЕНТРУ КЛІМАТИЧНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ  

 

Концепція роботи Центрів кліматичного менеджменту (ЦКМ) буде 

розроблена з урахуванням досвіду ЄС. Центри будуть створені в кожному 

університетському партнері  на основі досвіду власника робочої групи  та 

зареєстровані відповідно до вимог законодавства кожної країни. 

Адміністрація УКМ буде складатися з працівників університетів, інші 

університети країни можуть брати участь у діяльності Центру як асоційовані 

партнери. Центри діятимуть у рамках законодавства країн-учасниць та на 

основі європейського досвіду. 

ЦКМ окреслить роль кліматом кліматичного менеджменту у реалізації 

низьковуглецевих стратегій у кожній державі та сприятиме діяльності у 

галузі запобігання змінам клімату, адаптації та пом'якшення наслідків. ЦКМ 

будуть тісно співпрацювати з Міністерством екології, місцевою владою, 

основними джерелами викидів парникових газів на регіональному та 

національному рівнях, неурядовими екологічними організаціями та іншими 

зацікавленими сторонами. 

Крім того, діяльність ЦКМ буде спрямована на прикладний розвиток 

дизайнерських та підприємницьких компетенцій серед студентів, які 

навчаються за модулем «Кліматичний менеджмент». Кліматичні стартапи 

будуть створені у ЦКМ, які допоможуть реалізувати кліматичні стартапи за 

принципом "повного циклу". Презентація кліматичних еко- та бізнес-

проектів, а також стартапів студентів, які навчаються за навчальним модулем 

"Кліматичний менеджмент", буде організована наприкінці 2-го семестру 

навчання, а результати будуть використані для підготовки магістерського 

ступеня дисертація. 

ЦКМ братимуть участь у розробці кліматичних програм на місцевому, 

регіональному та національному рівнях та організовуватимуть заходи з 

пропаганди ідей у галузі запобігання змінам клімату, адаптації та 

пом'якшення наслідків на різних рівнях, у тому числі серед потенційних 

студентів. 

Буде підготовлено положення про роботу ЦКМ, розроблено план їх 

діяльності для досягнення цілей.  

ЦКМ буде розроблена «Дорожня карта» взаємодії промислового, 

транспортного та енергетичного секторів з органами влади щодо реалізації 



програми кліматичного менеджменту на регіональному рівні, сприятиме 

розвитку та зміцненню інституційної спроможності університетів-партнерів. 

ЦКМ будуть співпрацювати з низкою зацікавлених сторін з різних 

секторів. 

Передбачається, що університети-партнери будуть одними з основних 

зацікавлених сторін у реалізації реформи у галузі пом'якшення наслідків 

попередження, адаптації та пом'якшення клімату на національному рівні. 

Буде вітатися участь інших зацікавлених сторін у роботі ЦКМ. 

Спільно з Міністерством екології ЦКМ братимуть участь у розробці 

підзаконних актів з питань декарбонізації та регулювання клімату. У 

співпраці з Міністерством освіти ЦКМ розповсюджуватимуть інформацію 

про магістерську програму з кліматичного менеджменту, усі матеріали 

програми будуть доступні для університетів країни, можна організовувати 

тренінги для викладачів, надавати рекомендації щодо реалізації програми 

(модуля) «Кліматичний менеджмент». 

Спільно з місцевою владою ЦКМ братимуть участь у розробці 

кліматичних програм на регіональному та місцевому рівнях. 

У співпраці з екологічними громадськими організаціями та 

суспільством загалом ЦКМ братимуть участь у спільних заходах з 

пропаганди соціальних ідей у галузі клімату шляхом організації спільних 

заходів та розповсюдження інформації через електронні та друковані ЗМІ. 

Співпраця ЦКМ з провідними енергетичними компаніями, 

промисловими підприємствами та транспортними компаніями, екологічним 

аудитом та консалтинговими компаніями передбачається на основі надання 

консультаційних послуг, а також розробки планів декарбонізації 

підприємств. 

План дій визначатиме діяльність ЦКМ у досягненні його місії та цілей. 

Будуть організовані заходи різного рівня.  


