Проєкт енергетичної безпеки

ЕКСПЕРТИ З ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКИ
ЗМІСТ ПРОЄКТУ ЕНЕРГЕТИЧНОЇ БЕЗПЕКИ

Проєкт енергетичної безпеки (далі – Проєкт) – п'ятирічний проєкт, який фінансується
Агентством США з міжнародного розвитку1 і реалізується компанією «Тетра Тек» (Tetra
Tech, Inc.). Компанія має штаб-квартиру у США, в штаті Каліфорнія, і є провідним
постачальником послуг в галузі водопостачання, навколишнього середовища,
інфраструктури, управління ресурсами, енергетики і міжнародного розвитку2.
Проєкт покликаний допомогти Україні підвищити рівень енергетичної безпеки,
вдосконалити нормативно-правове середовища в енергетичній галузі та підвищити
надійність енергопостачання, що сприятиме загальному економічному розвитку країни і
зміцнить її демократичний устрій. Проєкт співпрацює із Урядом України з метою
розвитку конкурентних енергетичних ринків, забезпечуючи, таким чином, інвестування в
енергетичну галузь за умов провідної ролі приватного сектору і, відтак, надійне, стійке і
безпечне постачання енергії для усіх українців за доступною вартістю.
ОПИС ПОСАДИ

Компанія «Тетра Тек» оголошує конкурс на зайняття посад Експерта з
електроенергетики і Старшого експерта з електроенергетики для підтримки
реформування ринку електричної енергії в Україні, у тому числі гармонізації правил
ринку і відповідної нормативної бази ЄС. Старший експерт з електроенергетики та
Експерт з електроенергетики звітуватимуть Головному менеджеру з регуляторних
питань ринку електроенергії. Пропонується постійна робота у штаті Проєкту у м. Києві.
ОСНОВНІ ОБОВ’ЯЗКИ

• Координація співпраці між регулятором і міністерством у процесі реалізації реформи
ринку електричної енергії.
• Аналіз тенденцій розвитку ринку електричної енергії на основі фактів, регулярні звіти
за результатами моніторингу ринку і підготовка рекомендацій щодо підтримки
розвитку ринку на конкурентній основі.
• Підтримка подальшої розробки і реалізації нормативної бази, що регулюватиме
транскордонну торгівлю електричною енергією у відповідності до вимог Зводу законів
і нормативних актів ЄС (Acquis Communautaire), тобто усього відповідного
законодавства, окремих нормативних актів і судових рішень, які складають
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Цей документ став можливим завдяки підтримці американського народу через Агентство США з міжнародного розвитку
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відображає позицію USAID або Уряду Сполучених Штатів.
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законодавчу і нормативну базу ЄС у відповідній галузі, з метою забезпечення повної
інтеграції (приєднання) українського ринку електричної енергії до ринку ЄС.
• Підтримка діяльності Проєкту у галузях забезпечення фінансових розрахунків та
урівноваження ринку електричної енергії із врахуванням довгострокової мети щодо
створення розрахунково-клірингової організації на цьому ринку.
• Підтримка розробки ефективного механізму ринкового нагляду і моніторингу.
• Консультативна підтримка і розробка рекомендацій щодо удосконалення структури
ринку і реалізації політики підтримки ринку електричної енергії.
• Технічна підтримка організації конференцій і семінарів у галузі електропостачання.
• Підтримка процесу управління заходами Проєкту, спрямованими на створення
механізмів конкурентного ринку (зокрема ринку на добу наперед, внутрішньодобового
ринку, балансуючого ринку у режимі реального часу, механізмів двосторонньої
торгівлі, механізмів зміни постачальника тощо).
• Підтримка впровадження системи тарифів, що відповідатимуть рівню витрат, на
основі наявного найкращого досвіду у галузі.
• Технічна підтримка таких компонентів реалізації Проєкту, як стратегічне планування і
розвиток потенціалу.
• Розбудова і підтримка міцного партнерства та ефективної координації між учасниками
процесу (зокрема Агентством США з міжнародного розвитку, іншими міжнародними
донорами, державними установами, неурядовими організаціями та іншими
партнерами).
КВАЛІФІКАЦІЯ

• Вища освіта у галузі електромашинобудування, економіки, бізнесу або іншій дотичній
галузі, прийнятній для компанії «Тетра Тек».
• Не менше 5 років (10 років для кандидатів на посаду Старшого експерта з
електроенергетики) досвіду роботи у секторі електропостачання. Досвід участі у
реформуванні ринку електричної енергії є перевагою.
• Досвід на роздрібному ринку електричної енергії, зокрема у галузях комерційного
обліку електричної енергії, розробки нормативної бази для роздрібного ринку і
створення механізмів зміни постачальника.
• Підтверджений досвід кількісного аналізу і звітування за результатами дослідження
тенденцій і стратегій на ринку електричної енергії.
• Досвід на оптовому ринку електричної енергії (зокрема ринку «на добу наперед»,
внутрішньодобового ринку, балансуючому ринку і ринку двосторонніх договорів), у
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тому числі у галузі створення розрахункових механізмів, систем моніторингу ринку і
структури транскордонної торгівлі у відповідності до нормативної бази ЄС.
• Глибоке розуміння динаміки і механізмів ціноутворення у різних сегментах ринку
електричної енергії, а також процесів інтеграції (приєднання) ринку України до
європейського ринку у відповідності до нормативної бази ЄС.
• Досвід роботи у подібних проєктах із розвитку ринку електричної енергії та участі у
міжнародній (регіональній) співпраці у регуляторній сфері з метою створення
конкурентного ринку електричної енергії є бажаним. Досвід роботи із представниками
ЄС і східноєвропейських країн є перевагою.
• Досвід роботи в Україні є вкрай бажаним.
• Вільне володіння українською мовою (усною і письмовою).
англійською мовою або російською мовою є перевагою.

Вільне володіння

• Вільне володіння прикладними комп’ютерними програмам (Microsoft Word, Outlook,
Excel, PowerPoint, Project, Visio тощо).
Запрошуємо зацікавлених кандидатів подавати резюме (CV) і супроводжувальний лист
англійською мовою, зазначивши назву посади у темі повідомлення, на адресу:
UESPjobs@tetratech.com.
Граничний термін подання відсутній. Компанія «Тетра Тек» запропонує
працевлаштування відповідно кваліфікованими кандидатам після їх визначення.
Повідомлення у відповідь отримають лише кандидати, відібрані для інтерв’ю. Зверніть
увагу, що інформація телефоном не надається.
Для отримання додаткової інформації про Проєкт запрошуємо відвідати сайт Проєкту:
https://energysecurityua.org
Підписуйтесь на сторінки ПЕБ у соціальних мережах:
Facebook: https://www.facebook.com/usaidesp
LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/energysecurityua
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