
 
 
 
 

  
 

 

 

 
 

 

ГО «Центр економічної стратегії»  

Запит на пропозиції №1/03/10/2018 

 

із надання доступу до онлайн моніторингової системи та на послуги із вимірювання кількісних та 
якісних показників інформаційного/медіа-поля 
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Технічне завдання 

1. Послуги із надання доступу до моніторингової системи у режимі он-лайн.  
Мінімальна кількість ключових слів: 5 
Види медіа для аналізу: ТВ, радіо, друковані, Інтернет, соцмережі (facebook) 
Для друкованих медіа – можливість переглядати та завантажувати скан-копії сторінок 
Для регіональних друкованих медіа – оновлення бази статей не рідше 2 разів на місяць 
Для усіх видів медіа: показники охоплення аудиторії (тираж, переглядів сторінок, слухачів, глядачів) 
Можливість вивантажувати дані із бази у форматі Excel. 
Можливість класифікувати контент за різними типами фільтрів. 
Послуга надається шляхом створення облікового запису та надання доступу для користувача- 
працівника Замовника. 
 

2. Послуги із вимірювання кількісних та якісних показників медіа-поля – аудит інформаційної діяльності 
(репутаційний аудит) 
Частотність – раз на квартал. Аудит надається до 15 числа місяця наступного за досліджуваним 
періодом або в перший робочий день після цієї дати. 
Перший аудит – носить ретроспективний характер та охоплює період із початку 2018 року. 
Під аудитом інформаційної діяльності (репутаційним аудитом) мається на увазі аналіз кількісних та 
якісних показників присутності Центру економічної стратегії та його експертів у медіа-просторі у 
наступних розрізах: 
- Кількість публікацій (згадувань, оригінальних та передруківок), у т.ч. окремо за кожним із 

переліку спікерів, із зазначенням охоплення аудиторії 
- Кількість публікацій за тематичними блоками – 4 блоки: ефективне врядування, макростійкість, 

державна власність, інклюзивне зростання (при виконанні першого ретроспективного аналізу за 
2018 рок використовується наступна розбивка за блоками: стратегія економічного зростання, 
забезпечення макроекономічної стабільності, конкуренція, природні монополії та державна 
власність, реформа державного управління, гривня, банки, інфляція, бюджет, МВФ, економічне 
зростання) 

- Порівняльні кількісні характеристики (кількість публікацій та охоплення аудиторії) за 
тематичними блоками із пулом експертів (мін 15 осіб) 

- Порівняльні кількісні характеристики (кількість публікацій та охоплення аудиторії) із іншими 
українськими аналітичними центрами та громадськими організаціями (мін 10)  

- Показник докладених медіа-зусиль до охоплення аудиторії: кількість публікацій (ТОП-5 джерел за 
кожним із видів медіа - ТВ, радіо, друковані, Інтернет) зі коментарями спікерів Центру економічної 
стратегії – у порівнянні із ТОП-5 джерел за кожним із видів медіа - ТВ, радіо, друковані, Інтернет, 
що мають найбільші показники охоплення аудиторії.  

- Кількісні показники тональності - позитивні/негативні згадування. Виділити ТОП-5 позитивних та 
ТОП-5 негативних тем. 

- Кількісні показники в залежності від видів медіа та рівнів (загальнонаціональні, спеціалізовані, 
без репутації/ «зливні бачки» – назви рівнів можуть бути уточнені Виконавцем) 

 

                Виконавець також надає первинні результати аналізу (базу даних, у форматі таблиць excel). 

 
3. Ключові слова для відбору публікацій: Центр економічної стратегії, Гліб Вишлінський, Дмитро 

Яблоновський, Марія Репко, Оксана Затворницька. Для відбору використовуються всі словоформи, 
скорочення, варіації. 
 

4. Послуги із підготовки тематичних прес-кліпінгів (під запит, протягом дії Договору, шляхом підписання 
додаткової угоди, вартість не включена у поточний розрахунок). 
 

5. Послуги із антикризового інформування (у режимі реального часу) на пошту Замовника (під запит, 
протягом дії Договору, шляхом підписання додаткової угоди, вартість не включена у поточний 
розрахунок). 
 



 
 
  

6. Послуги надаються шляхом надсилання електронною поштою документів на адресу Замовника та 
надання доступу до он-лайн моніторингової системи працівнику Замовника. 

Очікувані продукти 

Он-лайн база. Щоквартальне дослідження. База даних із первинною інформацією. 

Замовник надає ключові слова та вихідні дані для роботи Виконавця. Виконавець оперативно оновлює 
ключові слова у разі потреби (наприклад, при зміні спікерів організації). 

Вимоги до організації (компанії, ФОП) 

 
Організації (компанії, ФОП), що подають пропозиції, повинні дотримуватися таких вимог та мати відповідні 
компетенції:   

- Організації (компанії) повинні бути зареєстрованими у відповідності до законів України на момент 
оголошення переможця конкурсу. Загальний досвід роботи на ринку надання послуг із моніторингу та 
аналітики медіа-простору – від 3 років. 

- Фізичні особи-підприємці (ФОП) допускаються до участі в конкурсі. 
- Мати документально підтверджений досвід (понад 3 роки) роботи із надання аналогічних послуг для 

замовників зі фінансового сектору (ТОП-10 банків, інвестиційні компанії), громадських або аналітичних 
організацій, політичних партій або державних органів економічного спрямування (МЕРТ, МФУ, НБУ). 

- Мати відповідно кваліфікованих для проведення медіа-аналізу працівників та надати за запитом 
документи, що підтверджують цю кваліфікацію. 

- Мати можливість надати/продемонструвати аналогічні продукти із попереднього досвіду, які були 
підготовлені для замовників зі фінансового сектору (ТОП-10 банків, інвестиційні компанії), громадських 
або аналітичних організацій, політичних партій або державних органів економічного спрямування 
(МЕРТ, МФУ, НБУ). 

Документи, що вимагаються 

1. Лист зацікавленості учасника конкурсу повинен містити наступне: 

1.1. Назву організації (компанії, ФОП). 
1.2. Тип організації (компанії). 
1.3. Адресу. 
1.4. Телефон. 
1.5. Факс. 
1.6. Електрону пошту. 
1.7. Адресу Інтернет сайту  
1.8. П.І.Б. керівника організації (компанії, ФОП) 
1.9. Індивідуальний податковий номер платника податку (організація (компанія), ФОП). 
1.10. Банківські реквізити рахунку організації (компанії, ФОП). 
1.11. Інші документи:  

1.11.1.1. Копію реєстраційного свідоцтва Державного реєстру. 
1.11.1.2. Копія паспорту та копія Свідоцтва про сплату єдиного податку (для ФОП) 

2. Цінова пропозиція повинна містити такий документ: 

2.1. Бюджет (кошторис) – у розбивці по кожному із продуктів та на весь період надання послуг (01 
листопада 2018 року –  01 листопада 2020 року) 

3. Опис пропозиції має містити таку інформацію:  

3.1. Опис продукту «Послуги із надання доступу до моніторингової системи у режимі он-лайн». 
3.2. Опис продукту «Послуги із вимірювання кількісних та якісних показників медіа-поля – аудит 

інформаційної діяльності (репутаційний аудит)». 
3.3. Підтверджену інформацію про досвід надання аналогічних послуг. 
3.4. Підтверджена інформація про кадрове забезпечення. 



 
 
  

Подання конкурсної пропозиції 

Організації (компанії, ФОП), які мають намір подати конкурсні пропозиції, надають пропозиції українською 
мовою. Пропозиції подаються у електронному форматі із використанням програмного забезпечення, 
сумісного з програмою MS Word. 

Усі пропозиції складаються з трьох окремих документів: 

• Лист зацікавленості. 

• Опис пропозиції. 

• Цінова пропозиція. 

Лист зацікавленості має бути підписаним представником організації. 

Усі документи надсилаються на електронну адресу office@ces.org.ua до уваги Тетяни Кравчук, адміністратора 
проектів Замовника. 

Будь-ласка, зазначте в темі електронного листа: «ЗНП№01/03/10/2018 Моніторинг медіа. 

Усі пропозиції необхідно подати не пізніше 18:00, 19 жовтня 2018 року. Заявки подані пізніше не будуть 
розглянуті. 

Учасники несуть усю відповідальність за дотримання вимог щодо подання пропозицій. 
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