
Обґрунтування  

технічних та якісних характеристик предмета закупівлі,  

розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі 

 

 

1. Найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код замовника в 

Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та 

громадських формувань, його категорія: 

Управління справами Апарату Верховної Ради України; 

вул. М. Грушевського, 5, м. Київ, 01008; 

код ЄДРПОУ – 20064120; 

категорія замовника – юридична особа, яка забезпечує потреби держави. 

 

2. Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним 

словником (у разі поділу на лоти такі відомості повинні зазначатися стосовно 

кожного лота) та назви відповідних класифікаторів і частин предмета закупівлі 

(лотів) (за наявності):  код ДК 021:2015 - 72330000-2 Послуги зі стандартизації 

та класифікації контенту та даних (Послуга стандартизації та класифікації 

контенту та даних на основі онлайн-системи медіа-моніторингу та аналізу 

«SEMANTRUM» або еквівалента) 

3. Процедура закупівлі: відкриті торги 
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4. Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі: 

Інформаційне управління Апарату Верховної Ради України впродовж останніх 

трьох років використовує для моніторингу інформаційного поля Верховної Ради 

України комп’ютерну систему «SEMANTRUM» (авторське право на 

комп’ютерну програму «SEMANTRUM» реєстраційний номер 4673 від 

09.10.2019 належить ТОВ «СОЦІОНЕТ»). Технічні та якісні характеристики 

системи «SEMANTRUM» щодо пошуку, класифікації, фільтрації, аналізу та 

графічної візуалізації даних відповідають технологічній специфікації (див. 

Додаток 1) та максимально якісно забезпечують наявні потреби моніторингу 

повного спектру інформаційних джерел. За час використання в системі створені 

пошукові запити і накопичені значні обсяги інформації, пов’язані діяльністю 

Верховної Ради України. Це дозволяє здійснювати аналітичні дослідження з 

глибокою ретроспективою – до 3 років. За допомогою системи «SEMANTRUM» 

Інформаційним управлінням готуються щоденні і тижневі аналітичні огляди 

інформаційного поля Верховної Ради України, щоденні аналітичні моніторинги 

висвітлення інтернет-ЗМІ, телебаченням і соціальними мережами діяльності 

Голови Верховної Ради України, здійснюється моніторинг та аналіз 

інформаційного поля під час робочих поїздок Голови Верховної Ради України, 

Першого Заступника Голови Верховної Ради України, Заступниці Голови 

Верховної Ради України. З використанням системи «SEMANTRUM» також 

здійснюються спеціальні оперативні моніторинги інформаційного поля за 

визначеними керівництвом Парламенту і Апарату темами. Крім того, система 
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«SEMANTRUM» використовується у цілодобовому режимі для оперативного 

інформування керівництва Парламенту і Апарату щодо надзвичайних подій в 

України та світі (алерти), а також для здійснення оперативного моніторингу 

інформаційного поля з метою протидії загрозам в умовах інформаційної війни з 

країною агресором. 

Використання системи «SEMANTRUM» дає можливість прогнозувати 

реагування суспільства на заходи політики на основі аналізу даних попередніх 

активностей, будувати «карти ризиків» і планувати антикризові комунікації, а 

також вимірювати ефективність комунікаційних кампаній по окремим політикам 

та загалом по діяльності Верховної Ради України. 

Водночас, обов’язковою умовою ефективності моніторингу та аналізу 

сукупностей кількісних та якісних показників інформаційного поля Верховної 

Ради України у різні періоди часу є використання єдиної системи їх визначення. 

Зміна системи призводить до втрати можливості ретроспективного аналізу та 

дозволяє лише поточний моніторинг медіа-активності. Це зумовлює 

пріоритетність подальшого використання системи «SEMANTRUM». 

5. Обґрунтування розміру бюджетного призначення:  

 В результаті вивчення цінових пропозицій з відкритих джерел щодо 

надання послуги зі стандартизації та класифікації контенту та даних на основі 

онлайн-системи медіа-моніторингу та аналізу «SEMANTRUM» у визначеному 

обсязі, функціоналі та якості прогнозований розмір бюджетного призначення 

становить 336 000 грн (триста тридцять шість тисяч гривень) 

 6. Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі: 

 Досліджено цінові пропозиції з відкритих джерел щодо надання послуги зі 

стандартизації та класифікації контенту та даних на основі онлайн-системи 

медіа-моніторингу та аналізу «SEMANTRUM» в обсязі пакету «Професійний» з 

додатковими опціями: «необмежена кількість доступів до акаунту системи», 

«індивідуальна інтерактивна візуалізація», «стартова ретроспективи за 

ключовими словами глибиною не менше 3-х років та кількістю публікацій не 

менше 17,5 млн», «накопичувальна ретроспектива глибиною 5 років», 

«можливість встановлення власних правил автоматичного визначення 

тональності». Очікувана вартість предмета закупівлі з урахуванням можливої 

знижки становить 28 000 грн (двадцять вісім тисяч гривень) на місяць, або 

336 000 грн (триста тридцять шість тисяч гривень) на рік. 

 


