
ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ 

Тендер на експертні послуги з підготовки аналітичної роботи з дослідження 

машинобудівної галузі в Україні 

Назва аналітичного роботи: Машинобудівна галузь в Україні: потенціал та можливості для 

розширення експорту на період до 2021 року 

Мова аналітичної роботи: українська 

Мова резюме аналітичної роботи: англійська 

Тривалість надання послуг: 16 тижнів з моменту підписання договору 

 

Очікуваний результат:  

Підготовлено аналітичний звіт українською мовою та резюме звіту англійською мовою. 

 

Вимоги до постачальника: 

 знання основних принципів та методів побудови дослідження; 

 наявність  досвіду виконання досліджень секторів українського  машинобудування, 

зокрема існуючих ланцюгів доданої вартості та шляхів їх інтеграції в глобальні ланцюги (не 

менше 5-ти досліджень) від 5 років; 

 наявність досвіду з підготовки рекомендацій щодо підтримки експорту та експортного 

консалтингу (не менше 3-х робіт) від 5 років  ; 

 досвід проведення польових досліджень українських підприємств 

 наявність експертів відповідної кваліфікації, зокрема, залучення галузевих експертів з 

досвідом роботи в різних секторах машинобудування 

 

Учасник тендеру повинен надати: 

 цінову пропозицію (обсяг 1 сторінка); 

 графік підготовки дослідження; 

 резюме запропонованих експертів (включно з  описом галузевого досвіду); 

 підтвердження досвіду виконання аналогічних аналітичних робіт; 

 підтвердження наявності працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні 

знання та досвід; 

 копії реєстраційних документів (копія ВИТЯГУ з Єдиного державного реєстру 

юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців із зазначенням видів діяльності, копія свідоцтва 

платника єдиного податку або ВИТЯГ з реєстру платників єдиного податку (за наявності). 

 

Попередній план аналітичного дослідження: 

1. Міжнародна торгівля продуктами машинобудівної промисловості у 2010-2017 роках 



1.1. Міжнародна торгівля продуктами машинобудівної промисловості: загальні обсяги, сектори 

і розбивка по регіонах 

Останні зміни у світовій торгівлі продукцією машинобудування, зокрема в  регіональному та 

галузевому розрізах, що пов’язані зі  специфікою українського машинобудування. Аналіз 

тенденцій розвитку перспективних галузей українського експорту 

1.2. Фактори, що визначають тенденції світової торгівлі продукцією машинобудування 

2. Експортний потенціал українського машинобудування 

2.1. Виробництво машинобудівної продукції в Україні у 2010-2017 роках: регіональна та 

галузева структура 

Поглиблений аналіз статистичної інформації та опис галузевої структури машинобудівного 

сектора в регіонах України2.2. Існуючі кластери та регіональна спеціалізація машинобудування 

в Україні 

Опис регіональної спеціалізації, кластерів та механізму співробітництва в машинобудуванні в 

регіонах України. Опис регіональних ланцюгів доданої вартості в секторі (у випадку 

наявності). 

2.3. Український експорт продукції машинобудування в 2010-2017 роках 

2.3.1. Загальний обсяг експорту, частка експорту у виробництві 

2.3.2. Розподіл експорту за рівнем технологічності та доданою вартістю 

2.3.3. Регіональна структура експорту, основні ринки збуту 

2.4. Зайнятість у машинобудуванні в 2010-2017 роках 

2.5. Інноваційна діяльність в машинобудуванні 

2.6. Участь України в глобальних ланцюгах доданої вартості у машининобудуванні 

Опис інтеграції українських компаній у глобальні ланцюги доданої вартості: 

• які сировина/напівфабрикати/комплектуючі імпортуються в Україну 

• яка вартість додається 

• загальна вартість напівфабрикатів, вироблених в секторі машинобудування, що є складовими 

глобальних ланцюгів вартості, структура експорту за групами продуктів 

• прогалини у вітчизняних ланцюгах створення доданої вартості у секторі машинобудування 

3. Пріоритетний перелік заходів стимулювання експорту продукції машининобудування 

4. Прогноз впливу заходів зі стимулювання експорту на зростання експорту у галузі 

Прогноз має враховувати: 



• Конкурентні переваги та можливості української продукції машинобудування  на зовнішніх 

ринках 

• Основні перешкоди для експорту продукції машинобудування 

• Інтерв'ю з галузевими підприємствами та галузевими експертами для оцінки очікуваного 

впливу певних заходів на зростання експорту 

5. Оцінка впливу зростання експорту машинобудівної продукції на економіку України 

Вплив повинен вимірюватися з використанням макроекономічної моделі української економіки. 

Можливий варіан – використання  моделі «витрати-випуск». 

Групи продуктів, які досліджуються 

Розділ у 

КВЕД-

2010 

Опис розділу 

Група 

КВЕД-

2010 

Назва групи 

26 

Виробництво 

комп'ютерів, 

електронної та 

оптичної 

продукції 

261 Виробництво електронних компонентів і плат 

262 
Виробництво комп'ютерів і периферійного 

устатковання 

263 Виробництво обладнання зв’язку 

264 

Виробництво електронної апаратури побутового 

призначення для приймання, записування та 

відтворювання звуку й зображення 

265 

Виробництво інструментів і обладнання для 

вимірювання, дослідження та навігації; виробництво 

годинників 

266 
Виробництво радіологічного, електромедичного й 

електротерапевтичного устатковання 

267 
Виробництво оптичних приладів і фотографічного 

устатковання 

268 Виробництво магнітних і оптичних носіїв даних 

27 

Виробництво 

електричного 

устатковання 

271 

Виробництво електродвигунів, генераторів, 

трансформаторів, електророзподільчої та 

контрольної апаратури 

272 Виробництво батарей і акумуляторів 

273 
Виробництво проводів, кабелів і електромонтажних 

пристроїв 



274 
Виробництво електричного освітлювального 

устатковання 

275 Виробництво побутових приладів 

279 Виробництво іншого електричного устатковання 

28 

Виробництво 

машин і 

устатковання, н. 

в. і. у. 

281 
Виробництво машин і устатковання загального 

призначення 

282 
Виробництво інших машин і устатковання 

загального призначення 

283 
Виробництво машин і устатковання для сільського 

та лісового господарства 

284 Виробництво металообробних машин і верстатів 

289 
Виробництво інших машин і устатковання 

спеціального призначення 

29 

Виробництво 

автотранспортних 

засобів, причепів 

і напівпричепів 

291 Виробництво автотранспортних засобів 

292 
Виробництво кузовів для автотранспортних засобів, 

причепів і напівпричепів 

293 
Виробництво вузлів, деталей і приладдя для 

автотранспортних засобів 

30 

Виробництво 

інших 

транспортних 

засобів 

301 Будування суден і човнів 

302 
Виробництво залізничних локомотивів і рухомого 

складу 

303 
Виробництво повітряних і космічних літальних 

апаратів, супутнього устатковання 

309 Виробництво транспортних засобів, н. в. і. у. 

 

 

 

 

 

 

 



 

КРИТЕРІЇ ОЦІНКИ ЦІНОВИХ ПРОПОЗИЦІЙ, ЯКІ БУДУТЬ ВІДПОВІДАТИ 

ВИМОГАМ, ТА ЇХНІ ВАГОВІ КОЕФІЦІЄНТИ: 

 

КРИТЕРІЙ ОЦІНКИ   
ВАГОВИЙ 

КОЕФІЦІЄНТ % 

ДОКУМЕНТИ, ЯКІ 

ПІДТВЕРДЖУЮТЬ 

ВІДПОВІДНІСТЬ КРИТЕРІЮ 

Вартість (грн./без ПДВ)
 

70 
Цінова пропозиція 

Профільний експертний 

досвід 15 

Резюме команди експертів-

аналітиків 

Досвід в рамках  схожого 

проекту 

 15  

Копії попередніх договорів / 

актів виконаних робіт в рамках 

схожих проектів, посилання на 

попередні аналітичні роботи 

 


