
Наглядова Рада акціонерного товариства «Харківський науково-

дослідний та проектно-конструкторський інститут «Енергопроект» (далі АТ 

ХІ «Енергопроект») 61003, місто Харків, Московський проспект, 10/12, 

запрошує до співпраці з можливістю працевлаштування на керівні посади 

активних та ініціативних осіб, які мають вищу технічну, економічну або 

юридичну освіту та значний досвід управлінської діяльності підприємствами, 

установами та організаціями в галузі інженерії.  

Основним видом діяльності товариства є діяльність у сфері інжинірингу, 

геології та геодезії, надання послуг технічного консультування в цих сферах. 

Якщо ви:  

 Здатні ініціювати та управляти змінами.  

 Вмієте приймати ефективні рішення.  

 Володієте глибокими практичними знаннями економіки 

підприємства, досвідом стратегічного планування та операційного 

управління.  

 Орієнтуєтеся в законодавстві України, а також розумієте процеси 

корпоративного управління.  

 Маєте бездоганну ділову репутацію, готові дотримуватися високих 

етичних стандартів та бути чесними, відкритими і прозорими у 

діяльності, не притягалися до кримінальної відповідальності, не є 

підозрюваним або обвинуваченим.  

Якщо у вас успішний досвід:  

 оптимізації фінансово-господарської діяльності.  

 проведення переговорів з державними органами та представниками 

приватного сектору економіки, досвід переговорів з регулюючими 

органами та/або контрагентами та/або інвесторами з ЄС.  

 роботи з кредитними та фінансовими установами, зовнішніми 

інвесторами або запозиченнями.  

 співпраці та партнерської взаємодії як з органами державної влади та 

місцевого самоврядування, так із приватним бізнесом, ефективної 

комунікації та публічних виступів.  

 проектної діяльності для будівництва нових або реконструкції 

існуючих об’єктів енергетичного комплексу, зокрема атомних і 

теплових електростанцій. 

І у вас є реалістичні ідеї/концепції щодо розвитку АТ ХІ 

«Енергопроект» в цілому чи окремих напрямків діяльності товариства 

щодо:  



⁃ короткострокового чи довгострокового плану розвитку та реформування 

товариства, в тому числі реалізації заходів з покращення показників фінансово-

господарської діяльності товариства;  

⁃ підвищення його конкурентоспроможності, можливі ризики;  

⁃ можливостей залучення довгострокових інвестицій з метою розвитку 

товариства;  

⁃ збільшення обсягів відрахування коштів до бюджетів;  

⁃ запровадження новітніх стандартів управління науковоємкими 

процесами;  

⁃ впровадження ефективних систем обліку та звітності для отримання 

швидких та достовірних результатів діяльності, ефективного керування 

ризиками.  

Просимо направляти ваші пропозиції у електронному вигляді в обсязі, що 

не перевищують 5 сторінок друкованого тексту в стандарті Microsoft Word або 

10 слайдів презентації Microsoft PowerPoint на електронну адресу 

v.ostrovska@spfu.gov.ua до 19 грудня 2022 року.  

До пропозиції просимо додавати:  

1. Коротке резюме.  

2. Мотиваційний лист з вказанням форми та рівня співпраці, в т.ч. 

можливість працевлаштування з повною чи частковою зайнятістю.  

Переписка щодо ваших запитань і пояснень проводиться виключно 

через електронну адресу: v.ostrovska@spfu.gov.ua 
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