
 
 
 
 

 

 

Проект фінансується в рамках ініціативи ЄС 
EU4Business та реалізується ЄБРР 

 
ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ 

РОЗРОБКА ТА РЕАЛІЗАЦІЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ СЕКТОРАЛЬНОЇ ПРОГРАМИ 
ЕКСПОРТНОЇ ОСВІТИ 

______________________________________________________________________________ 
 
 

1. ОПИС ПРОЕКТУ 
 
Назва проекту: Розвиток потенціалу МСП та місцевих консультантів для залучення до 
діяльності з підтримки експорту – Національна секторальна програма експортної освіти. 
 
Місце реалізації: Україна 

• м. Київ (пріоритетно, але інше базове місто для локації проекту також 
допускається). 

• Регіональна складова (не обов’язково, допускається проведення 1-3 модулів в 
інших містах). 

 
Учасники: 75 – за період усієї освітньої Програми / 25 - за 1 програму (3 модулі). 
 
Тривалість: травень 2019 – квітень 2020. 
 
Відповідальна особа: Олександр Кутерещин, Консультант з експортної освіти, Проект 
«Консолідація експортного потенціалу МСБ та спрощення доступу до зовнішніх ринків» 
(Проект фінансується в рамках ініціативи ЄС EU4Business та реалізується ЄБРР). 
 
Оплата: Проект передбачає оплату за реалізацію завдання за конкурентною ставкою. Це 
буде включати витрати, пов'язані з виконанням обсягів завдань згідно Технічного 
завдання, зокрема (перелік невичерпний): розробку та комплексну реалізацію 
Національної секторальної програми експортної освіти (далі - Програма), 50% від вартості 
Програми буде покрито Проектом, інші 50% - безпосередній внесок кожного учасника. 
 
Всі інші витрати, такі як: навчальні матеріали, послуги викладачів та запрошених спікерів, 
друковані та брендовані роздаткові матеріали (мінімум: блокноти, ручки, бейджі тощо), 
кава-брейки та ланчі для учасників, маркетингові та комунікаційні активності, є 
зобов'язаннями Виконавця / Підрядника і повинні бути враховані на етапі подання 
тендерної пропозиції.  
 
Завдання Програми: 1) Сприяти місцевим МСП у доступі до експортної освіти, їх участі 
в експортних освітніх заходах, виставках і торгових місіях тощо. 2) Розробити та 
впровадити, використовуючи експортну освітню діяльність, план розбудови потенціалу 
місцевих МСП для залучення до діяльності з підтримки експорту. 3) Розробити та 
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впровадити Національну секторальну програму експортної освіти для експортно-
орієнтованих МСП.  
 
 

2. ОБОВ’ЯЗКИ ТА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ 
 
Для досягнення поставлених завдань, Виконавець повинен: 
 
A. Розробити Національну секторальну програму експортної освіти, враховуючи 
опитування потенційних учасників / експортерів щодо їхніх потреб, проведеного 
Виконавцем у співпраці та за підтримки команди Проекту. 
B. Впровадити Національну секторальну програму експортної освіти.  
 
Обидві активності, втілення яких базується на реалізації тендеру з двох компонентів 
(розробка програми та реалізація програми), повинні відповідати наступним ключовим 
характеристикам та вимогам: 
 
 

№ Ключові 
характеристики / 

вимоги 

Опис 

1 Назва Програми Розвиток потенціалу МСП та місцевих консультантів для залучення до 
діяльності з підтримки експорту – Національна секторальна програма 
експортної освіти 

2 Характеристики 
Програми 

Секторальний поділ, інтенсивна модульна система 

3 Місце реалізації 
Програми 

м. Київ (пріоритетно, але інше базове місто для локації проекту 
також допускається) 
Регіональна складова (допускається проведення 1-3 модулів в інших 
містах) 

4 Тривалість Травень 2019 – квітень 2020 

5 Ключові етапи 
програми * 

• Червень/липень або вересень 2019 – пілотування 1-го із 3-ох 
секторів, 3 дводенні модулі (6 днів загалом) 

• Вересень - грудень 2019 – 2й сектор, 3 дводенні модулі (6 днів 
загалом) 

• Лютий – квітень 2020 – 3й сектор, 3 дводенні модулі (6 днів загалом) 
 
*дати модулів попередні і можуть бути відкориговані залежно від 
рекомендацій Підрядника 
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6 Виконавець / 
Підрядник 

Українська бізнес-школа / університет / інституція, що обирається 
шляхом публічного тендеру 
 

7 Ключові сектори 3 сектори, вибрані на основі експертизи попередніх (2018) / майбутніх 
(2019-2020) торгових місій Проекту «Консолідація експортного 
потенціалу МСП та полегшення доступу до зовнішніх ринків» та/або 
опитування потенційних учасників / експортерів (має бути підготовлено 
Виконавцем)  
 
Попередні сектори*: 
• Харчова і переробна промисловість 
• Легка промисловість 
• Деревообробка та виробництво меблів   
 
*перелік секторів є попереднім і може коригуватися, виходячи із 
вищезгаданого аналізу та рекомендацій Підрядника 

8 Цільова аудиторія • Топ-менеджмент МСП: власники та менеджери компаній 
Підприємства повинні бути готовими до експорту (тест на 
експортну готовність) або вже експортувати та планувати 
відкриття нових ринків 
Обмеження: не більше двох учасників від кожного МСП: власник 
та менеджер з експорту (за потреби) 

9 Критерії для 
учасників  

Критерії відбору підприємств для участі в Програмі: 
• Існуючий / потенційний експортер у відповідному секторі 
• Підприємство, офіційно зареєстроване в Україні 
• Компанія представляє малий та середній бізнес (від 10 до 250 
працівників) 

• Щонайменше 51% акцій компанії належать громадянам України 
(згідно Статуту) 

• Учасник гарантує покриття 50% від вартості участі в Програмі, 
інші 50% від вартості Програми покривається Проектом 

• Гарна репутація МСП 
• Вільне володіння англійською мовою є перевагою 

10 Рівень освітньої 
програми 

Вище середнього / Прогресивний 

11 Система навчання* • Модульна програма навчання (включаючи онлайн- та офлайн-
інструменти) 

• 3 інтенсивні модулі (п’ятниця-субота чи субота-неділя)*, 
тривалістю 2 дні кожен (6 днів загалом) для кожного сектора 

• Орієнтовно 2-3-тижневий інтервал між кожним із трьох модулів 
 
9 модулів загалом, 3 модулі для кожного із секторів 
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*деталі освітньої системи можуть бути скориговані відповідно до 
рекомендацій Підрядника 

12 Кількість учасників 25 - кожен модуль (20 - мінімум) 
60-75 - загалом за підсумками Програми 

13 Попередній контент* *Концепція змісту первинна і попередня, остаточна і детальна повинна 
бути запропонована, виходячи із пропозицій Підрядника та 
вищезгаданого опитування потенційних учасників / експортерів (в разі 
необхідності)  
0,5-1 модуль – потенційно базовий і подібний за наповненням для усіх 
секторів, решта 2-2,5 модулі – орієнтовані на кожен із профільних 
секторів 
 
Попередній контент:   

• Стратегічний блок: як побудувати стратегію для товарів, які 
компанія вже виробляє та тих, які ще невизначені 

• Готовність до експорту 
• Переговори 
• Продажі та маркетинг 
• Ціноутворення 
• Електронна комерція 
• Як максимізувати ефективність участі в торгових місіях і 
виставках тощо 

• Як працювати з професійними бізнес-консультантами 
• Тенденції ринку (для визначених секторів та ринків) 
• Зони вільної торгівлі (ЗВТ) тощо 
 

2й, 3й модулі – орієнтовані на кожен профільний сектор 
14 Мова Програми Українська або українсько-англійська 

15 Вартість / Внесок за 
участь 

50% - внесок кожного учасника, інші 50% від вартості Програми буде 
покрито Проектом 

16 Основні програмні 
вимоги до Виконавця/ 
Підрядника 

• Здатність зацікавити та залучити 25 учасників (мінімум 20) на 
кожен модуль Програми є відповідальністю Виконавця 

• Усі учасники, які бажають взяти участь у Програмі, повинні 
підписати угоду безпосередньо з Виконавцем 

• 50% внесок за участь у Програмі сплачується безпосередньо кожним 
учасником, інші 50% від вартості Програми буде покрито 
Проектом 

• Забезпечити усіх учасників Програми попередньо погодженими 
друкованими навчальними матеріалами із затвердженою 
візуалізацією (мінімально: блокноти, ручки, бейджі тощо) 
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• Усі матеріали та документи, які будуть передані учасникам, повинні 
відповідати потребам цільової аудиторії Проекту та узгодженим 
стандартам, які визначені командою Проекту 

• Забезпечити всіх учасників Програми кава-брейками та ланчами 
• Забезпечити якісну фотозйомку та відео (опційно) кожної стадії 
реалізації Програми 

• Здійснити до етапу розробки Програми, моніторинг змісту раніше 
проведених тренінгів ЄБРР (інформацію буде надано додатково), щоб 
уникнути дублювання 

• Використовувати всі можливі засоби та канали комунікації для 
розповсюдження інформації про Програму та її можливості для 
залучення необхідної кількості учасників 

• Затвердити та використовувати під час всіх навчальних заходів та 
комунікаційних активностей Програми обов'язкові візуальні та 
текстові елементи Проекту, згадуючи також про ЄБРР та ЄС, 
зокрема, у наступному формулюванні: «Проект фінансується в 
рамках ініціативи ЄС EU4Business та реалізується ЄБРР» 

• Після реалізації Програми усі права інтелектуальної власності 
(навчальний план, освітні матеріали, презентації тощо) повинні 
бути передані бенефіціару (Громадська спілка «Фонд підтримки 
реформ в Україні») 

• Забезпечити захист даних та дотримання закодавства щодо 
авторських прав, а при необхідності - отримати дозвіл на 
використання авторських прав; забезпечити вчасну підготовку та 
подання усієї документації 

17 Основні вимоги до 
контенту, який 
запропонує 
Виконавець / 
Підрядник 

• Провести, у співпраці з командою Проекту, попереднє опитування 
потенційних учасників / експортерів щодо їхніх потреб 

• Забезпечити практичне навчання (воркшопи, домашні завдання 
тощо), орієнтоване на профільний сектор 

• Використовувати у навчальному процесі тренди та креативу 
складову 

• Крім основних викладачів/тренерів Виконавця (бізнес-школи / 
університету / інституції), забезпечити участь у Програмі 
фактичних експортерів та лідерів думок, у якості гостьових 
спікерів (не менше 1-2 на 1 модуль; список усіх викладачів / 
гостьових спікерів повинен буде обговорений та затверджений з 
командою Проекту), включаючи представників ЄБРР та ЄС, 
проектних експертів торгових місії ЄБРР та учасників місій, що 
досягли результатів 

• Можливість цільової участі міжнародних викладачів / експертів / 
консультантів для окремих модулів (частин модулів), що охоплюють 
конкретні теми / ринки, є плюсом 
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• Інтегрувати (наскільки можливо) у контентну частину Програми 
ринки, які заплановані для торгових місій проекту ЄБРР у 2019-2020 
рр. (Німеччина, Ізраїль, Грузія, Швеція/Данія та ін.) 

• Передбачити, за необхідності, можливість проведення окремих 
модулів (1-3 модулі загалом) в регіонах, включаючи відвідування 
МСП-експортерів (опційно, остаточне рішення буде базуватися на 
пропозиціях Виконавця) 

• Забезпечити видачу Сертифікатів / Дипломів для учасників Програми 
(лише для тих, що взяли участь у не менш як 75% курсу) 

• Оцінка відгуків учасників щодо Програми та навчання має бути 
визначена завдяки відповідним формам зворотного зв'язку 

 
3. КВАЛІФІКАЦІЯ ВИКОНАВЦЯ / ПІДРЯДНИКА 
 

• Компанія є бізнес-школою / університетом або профільною інституцією, що 
спеціалізується на наданні освітніх послуг на українському та/або міжнародному 
ринку. 

• Досвід надання професійних освітніх послуг складає більше 5 років. 
• Підтверджений досвід успішних випадків реалізації навчальних бізнес-програм і 
посилань на учасників / компанії, що брали у них участь. Досвід і успішно 
реалізовані програми з міжнародної торгівлі / експорту, виходу на зовнішні ринки і 
стратегії компаній тощо є плюсом.  

• Здатність зацікавити та залучити мінімум 20 учасників (таргетована очікувана 
кількість - 25) на кожен модуль Програми. 

• Наявність у Виконавця мережі верифікованих партнерів: експертів, викладачів, 
консультантів, експортерів, потенційних учасників тощо в різних галузях, яких 
можна залучити на різних етапах реалізації Програми. 

• Наявність широких ділових контактів у приватному секторі. 
• Наявність прикладів звітів успішно реалізованих бізнес-навчальних програм, 
відповідно до конкретних запитів їх клієнтів. 

• Ділова репутація: прозорість, офіційний сайт, рекомендації. 
• Спроможність отримувати платежі від НГО, що знаходяться в Україні, укладати 
прямі угоди з учасниками Програми, приймати безпосередні платежі від них. 

• Готовність до передачі прав інтелектуальної власності на Програму обраному 
бенефіціару. 
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4. АПЛІКАНТИ, ЯКІ ВІДПОВІДАЮТЬ ЦИМ КРИТЕРІЯМ, ПОВИННІ 
НАДІСЛАТИ ПАКЕТНУ ПРОПОЗИЦІЮ, ЯКА ВКЛЮЧАЄ: 
 

• Презентацію бізнес-школи / університету / інституції, включаючи інформацію про 
компанію, її історію, контактні дані, організаційну структуру, поточних викладачів 
(експертів, гостьових спікерів), що також включає відповідний досвід профільної 
бізнес-освіти.  

• Короткий опис клієнтів, реалізованих проектів, освітніх програм та тренінгів, 
особливо пов'язаних з міжнародною торгівлею / експортом, виходом на зовнішні 
ринки тощо.  

• Концепцію розробки та впровадження Програми, в основі якої дані, зазначені в п.2. 
«Обов’язки та Відповідальність» / Ключові характеристики та вимоги цього 
Документу, в підсумку, для успішного досягнення цілей Проекту (включаючи 
пропозиції та інші коментарі, перелік очікуваних спікерів / викладачів / експертів / 
гостьових спікерів-практиків, інші важливі елементи тощо). Також апліканти 
можуть запропонувати інші елементи для успішнішої і ефективнішої реалізації 
Програми. 

• Бюджет. 
 
 
5. КЛЮЧОВІ ЕТАПИ РЕАЛІЗАЦІЇ ЗАВДАНЬ 
 

№ ЗАВДАННЯ ДЕДЛАЙН 
1 Опитування експортерів / потенційних учасників 10 червня 2019 р. 
2 Розробка Програми Виконавцем / Підрядником, презентація 24 червня, 2019 р.* 

(почергова розробка 
секторальних компонентів 
Програми також допускається, 
терміни можуть бути 
скориговані) 

3 Остаточне погодження Програми  
(включаючи врахування зворотнього зв’язку, коментарів та 
зауважень) 

30 червня 2019 р. 

4 Відкриття реєстрації для учасників Після 20 травня 2019 р. 
(орієнтовно)* - I секторальна 
Програма 
8 липня 2019 р. (орієнтовно) – II 
секторальна Програма 
15 жовтня 2019 р. (орієнтовно) – 
III секторальна Програма  

5 Початок Програми Термін для впровадження: 
Червень-липень або вересень 2019 
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р.* - пілотне впровадження I 
секторальної Програми, 3 модулі 
(6 днів загалом) 
Вересень – грудень 2019 р.* – II 
секторальна Програма, 3 модулі 
(6 днів загалом) 
Лютий - квітень 2020 р.* – III 
секторальна Програма, 3 модулі 
(6 днів загалом) 

6 Попередній звіт (короткий) Протягом 15 днів з моменту 
завершення кожної секторальної 
Програми 

7 Узагальнення та збір усіх навчальних матеріалів 
(презентації, кейси тощо) 

Протягом 1 місяця після 
завершення кожного з трьох 
компонентів Програми 

8 Права інтелектуальної власності передані бенефіціару 30 квітня 2020 р. 
9 Підсумковий звіт по Проекту 10 травня 2020 р. 

 
*Дати орієнтовні та можуть бути скориговані залежно від рекомендацій Виконавця / 
Підрядника. 
 
6. ТАЙМІНГ 
 

№ ЕТАП ДАТА 
1 Запрошення до участі в тендері 22 квітня – 13 травня 2019 р. 
2 Кінцева дата подачі матеріалів учасниками 13 травня 2019 р. 
3 Презентація аплікантами, які відповідають заявленим 

кваліфікаціям, критеріям та подали усі необхідні документи, 
концепції розробки та впровадження Програми 
Відбір тендерним комітетом (складається з представника 
ЄБРР, ГС «Фонд підтримки реформ в Україні», Проекту 
«Консолідація експортного потенціалу МСБ та спрощення 
доступу до зовнішніх ринків») 

14 – 16 травня 2019 р. 

4 Результати та оголошення переможця До 16 травня 2019 р. (включно) 
 
7. ОРГАНІЗАЦІЙНІ ЕЛЕМЕНТИ 
 

• Підрядник / Виконавець буде здійснювати реалізацію Програми під координацією 
проектного менеджера, зокрема, консультанта з експортної освіти.  

• Консультант з експортної освіти надасть Підряднику / Виконавцю усю наявну і 
необхідну інформацію і матеріали для реалізації завдань Програми.  
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11. ІНСТРУКЦІЇ ДЛЯ ПОДАЧІ ТЕНДЕРНОЇ ПРОПОЗИЦІЇ 
 
Будь-який запит на роз’яснення повинен бути поданий на адресу електронної пошти 
okutereshchyn@fsr.org.ua не пізніше 13 травня 2019 р. 
 
Зворотній зв’язок буде надано аплікантам (під час спільної інформаційної сесії або у 
письмовій формі, з поширенням роз’яснень для усіх аплікантів) до 14 травня 2019 р., про 
результати тендеру – до 16 травня 2019 р. (включно).  
 
Тендерні пропозиції з усіма необхідними документами прохання надіслати на адресу 
електронної пошти okutereshchyn@fsr.org.ua (зазначивши у темі листа «Пропозиція щодо 
Освітньої програми») не пізніше 17.00 (GMT+3) 13 травня 2019 р.  


