
Дослідження щодо економічного впливу відкритих даних в       
Україні 
 
 

1. Передумови  
 
“Прозорість та підзвітність у державному управлінні та послугах” (TAPAS) є проєктом           
USAID / UK aid, виконавцем якого є Фонд Євразія (далі ФЄ). Проєкт націлений на              
протидію корупції через реформу електронного урядування в Україні та запровадження          
кращих світових практик у сферах електронних закупівель, відкритих даних та          
електронних послуг. Даний тендер є частиною програми створення досліджень щодо          
результатів діяльності проєкту у сфері відкритих даних. 
 

2. Мета завдання  
 
Мета – оцінити частку економіки України, яку складає сфера відкритих даних, її прямий             
та опосередкований економічний вплив за останні 5 років (з моменту прийняття           
Постанови КМУ № 8351). 
  

3. Обсяг робіт  
 

Дослідження повинно охоплювати наступні сфери: 

● Розмір ринку відкритих даних в Україні (загальний, та як частка ВВП).  
● Ринок зайнятості сфери відкритих даних в Україні (розмір та динаміка). 
● Економічний вплив сфери відкритих даних 

○ Прямий та опосередкований 
○ Секторально  

■ Секторально (урядування, інформаційно-комунікаційні технології    
(ICT), охорона здоров’я, будівництво, транспорт, фінанси та інші) 

 

Запропонована методологія: 

Дослідження відбуватиметься під науковим керівництвом незалежного консультанта,       
експерта у сфері оцінки економічного впливу відкритих даних на міжнародному рівні.           
Дослідження буде побудоване на використанні кількісних економетричних методів        
дослідження для: 

 
● Аналізу попередніх досліджень;  

● Оцінки частки відкритих даних у ВВП України; 
● Вирахування поточного розміру сфери відкритих даних України, включно з         

аналізом ринку зайнятості. 

 
 

 

1 https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/835-2015-%D0%BF#Text  

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/835-2015-%D0%BF#Text


 

Очікується, що виконавець надасть свої пропозиції до методології. Фіналізація         
методології дослідження відбуватиметься у співпраці із Замовником дослідження та         
незалежним консультантом. 

Структура дослідження 

Основні елементи дослідження: 

● Резюме/Executive summary; 
● Вступ; 
● Опис методології; 
● Аналіз розміру ринку відкритих даних в Україні (загальний, та як частка ВВП);  
● Аналіз ринку зайнятості сфери відкритих даних в Україні (розмір та динаміка); 
● Аналіз економічного впливу сфери відкритих даних: 

○ Прямий та опосередкований 
○ Секторально (урядування, інформаційно-комунікаційні технології (ICT),     

охорона здоров’я, будівництво, транспорт, енергетика фінанси, сільське       
господарство та інші) 

○ Опис реальних прикладів використання (кейсів) відкритих даних в        
Україні, їх впливу та аналіз їх потенціалу.  

 
 
 

4. Очікувані терміни проведення дослідження 
 

Загальний строк на виконання завдань - до 90 календарних днів. 
Орієнтовний термін проведення дослідження: 15 лютого - 15 травня 2021 року. 
 

5. Географія досліджень  
 
Україна 
 

6. Критерії відбору та вимоги до виконавця робіт, та порядок визначення          
переможців конкурсного відбору 

 
Відбір надавача послуг буде здійснений на конкурсній основі. 
Рішення щодо переможця прийматиме тендерна комісія, яка складається зі         
спеціалістів ФЄ та представників Набувача на основі оцінки пропозиції по відношенню           
до інших заявок/пропозицій та базуючись на принципі «ціна-якість». 

Перевага надаватиметься дослідницькій установі або установі, у складі команди якої          
наявні експерти-дослідники, що будуть залучені до даного проєкту (установа має          
надати інформацію щодо орієнтовної команди ключових дослідників по даному проєкту          
і резюме кожного з них), з: 
 

● досвідом проведення досліджень з використанням кількісних методів       
дослідження експертами-дослідниками від 3 років; 

● досвідом у проведенні економічних досліджень та досліджень ринку        
національного рівня; 

● рівень знання англійської на рівні upper-intermediate; 
● досвідом в сфері відкритих даних. 



 
7. Відхилення конкурсних пропозицій 

 
Умови відхилення включають, але не обмежуються наступним: 

● учасник не відповідає кваліфікаційним вимогам, установленим у
тендерній документації; 

● учасник надав неправдиві відомості та інформацію стосовно вимог тендерної 
документації; 

● учасник своїми діями намагається вплинути на визначення Замовником 
переможця торгів; 

● тендерна пропозиція не відповідає умовам конкурсної документації; 
● інші порушення, до яких відноситься змова та пов’язаність осіб. 

 
 
 

8. Результати  
 
За результатами дослідження проєкт очікує отримати наступні матеріали: 

a. Документ дослідження, за структурою, зазначеною у відповідному розділі        
даного технічного завдання 

b. Додатки (зокрема, перелік проведених інтерв’ю, аудіо записи і транскрипти         
інтерв’ю, файли економічного аналізу щодо кожного з кількісних елементів         
дослідження, список опрацьованих досліджень, програм тощо) 

c. Щотижневі письмові звіти щодо прогресу проекту та за запитом незалежного          
консультанта 

 
 


