
 
 

Додаток 1 
 

ЗАТВЕРДЖЕНО 
Наказ № 1-02/06/22 

від 02 червня 2022 р.  

 

ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ 

на проведення аналітичного дослідження щодо комплексного (тотального) протистояння російській 

федерації у середньо- та довгостроковому періодах  

 

1. Основне завдання. 

ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ “ЛАБОРАТОРІЯ ЗАКОНОДАВЧИХ ІНІЦІАТИВ” (далі – ЛЗІ або Замовник) 

має намір замовити послуги проведення аналітичного дослідження щодо комплексного (тотального) 

протистояння російській федерації у середньо- та довгостроковому періодах у зв’язку з її агресивною 

зовнішньою політикою та військовим вторгненням на територію України (орієнтовна назва  

дослідження – “Трансформація російської державності” – може бути скоригована). 

Проведення дослідження, зокрема, але не виключно, передбачає: 

1) вивчення напрямів (сфер) та шляхів тотального протистояння рф; 

2) виявлення слабких місць рф, мінімальний вплив на які може мати якомога більший ефект 

(безпекова, дипломатична, інформаційно-культурна та економічна сфери тощо); 

3) вивчення протестного потенціалу різних суб'єктів рф та окремих груп наслення, а також 

узагальнення досвіду протидії рф в кіберпросторі після повномасштабного вторгнення в Україну. 

Виконання завдання передбачає: 

▪ опрацювання проекту та фіналізацію методології дослідження; 

▪ збір інформації, підготовку даних для дослідження згідно його методології; 

▪ проведення аналізу згідно методології, формування висновків та пропозицій. Під час роботи 

очікується використання якісних (контент-аналіз, моніторинг нормативно-правового поля рф, 

інтерв'ю з фахівцями, методи OSINT) та кількісних методів (сучасні способи та інструменти 

аналізу даних, з використанням таких мов програмування як Python та R); 

▪ підготовку тексту звіту про результати дослідження та графічних матеріалів (орієнтовний 

обсяг – до 100 сторінок формату А4); 

▪ підготовку інформаційно-аналітичних матеріалів на основі результатів аналітичного 

дослідження, зокрема для адвокатування його результатів серед зацікавлених сторін; 

▪ виконання інших завдань, пов’язаних з викладеними вище, або похідних від них. 

Результатом дослідження має стати звіт за такою орієнтовною структурою (що може бути 

вдосконалена/модифікована, виходячи із потреб якнайкращого досягнення мети дослідження): 

 

Вступ. 

 

Методологія та обмеження дослідження. 

 

Розділ I. Суспільно-політичний блок: 

▪ радикалізація суспільства та посилення відцентрових рухів; 

▪ суспільне незадоволення груп та регіонів; 

▪ протести та радикалізація; 

▪ спроможність росії як держави; 

Висновки розділу. 

 

Розділ ІІ. Кіберпростір, як спосіб впливу на слабкі місця інформаційної, воєнної, інфраструктурної, 

екологічної та соціальної безпеки рф: 

▪ що таке кібервійна? (типи атак, простір, затратність, цілі, історія); 

▪ основні моменти російсько-української кібервійни (до і після 24.02.2022); 

Висновки розділу. 

 

Розділ ІII. Інформаційно-культурний блок: 



▪ слабкі місця рф у сфері інформації та культури; 

▪ інформаційно-культурний наступ; 

▪ основні наративи та перебіг ІПСО від 24-го лютого; 

▪ дискредитація російської м'якої сили ; 

▪ дискредитація РПЦ в Україні і в світі; 

Висновки розділу. 

  

Розділ IV. Дипломатичний блок: 

▪ слабкі місця рф на дипломатичній арені;  

▪ дипломатичний наступ; 

▪ встановлення військових союзів; 

Висновки розділу. 

 

Розділ V. Економічний блок: 

▪ економіка як ціль асиметричної та гібридної війни; 

▪ зламати ланцюги – економічна протидія рф; 

▪ можливі наслідки ризиків протидії; 

▪ структурні ризики; 

▪ кібербезпекові ризики; 

▪ санкційні ризики; 

▪ ризики робочої сили; 

Висновки розділу. 

 

Висновки: 

▪ слабкі сторони рф; 

▪ можливості асиметричних ударів; 

▪ загальні рекомендації для асиметричних ударів; 

▪ рекомендації для інституцій. 

 

Для реалізації основного завдання планується відібрати чотирьох надавачів(-ок) послуг – експертів(-

ок), які найкраще відповідають вимогам, визначеним у розділі 4 Технічного завдання, та критеріям, 

визначеним тендерною документацією. 

Перелік послуг не є вичерпним та може доповнюватися додатковими похідними завданнями для 

реалізації основного завдання за домовленістю між Замовником та надавачем(-кою) послуг (далі – 

Сторони), зокрема шляхом укладення відповідних договорів. 

Розподіл та постановка конкретних завдань у рамках виконання завдання основного, у частині змісту, 

термінів та умов надання послуг тощо, здійснюватиметься керівником Аналітичного напряму ЛЗІ, 

зокрема шляхом оформлення та надання відповідному(-ій) надавачеві(-ці) послуг деталізованих 

технічних завдань. 

 

2. Очікувані обсяг та строк надання послуг. 

У період з червня по грудень 2022 р. включно залучені експерт(к)и надаватимуть послуги, 

передбачені у розділі 1 “Основне завдання”. 

Очікуваний початок надання послуг – червень 2022 р. 

Загальний обсяг надання послуг – до 1100 людино-годин упродовж періоду. Обсяг завдань серед 

експертів(-ок) може бути розподілений неоднаково. 

 

3. Умови співпраці. 

Надавач(-ка) послуг працює незалежно і не є суб’єктом відносин “роботодавець-працівник”, 

партнером(-кою), спільним підприємством чи агентом(-кою) ЛЗІ. Надавач(-ка) послуг самостійно несе 

відповідальність за декларування прибутків, несплату або несвоєчасну сплату та сплату податків і 

зборів відповідно до положень податкового законодавства України. 

 

4. Вимоги до надавача(-ки) послуг. 

Надавач(-ка) послуг повинен(-на): 



▪ мати право на здійснення діяльності, передбаченої цим Технічним завданням (КВЕД: 72.20 / 72.30); 

▪ відмінно володіти українською та англійською мовами. Володіння німецькою та/або французькою 

мовами є перевагою; 

▪ мати досвід роботи у громадському секторі або проектах міжнародної технічної допомоги, або 

надання послуг для організацій громадянського суспільства чи проектів міжнародної технічної 

допомоги, не менше двох років; 

▪ мати досвід проведення аналітичних досліджень, робіт суспільно-політичної спрямованості. Досвід 

дослідження суспільно-політичних явищ в рф є перевагою; 

▪ мати повну вищу освіту (диплом бакалавра, спеціаліста або магістра) соціогуманітарного 

спрямування (політологія, соціологія, державне управління, міжнародні відносини, право 

(пріоритетні), однак можуть розглядатися й інші спеціальності; 

▪ розуміти та поділяти демократичні цінності, поважати права людини, сповідувати принципи рівності 

та недискримінації, відповідального ставлення до навколишнього середовища, суверенітету та 

територіальної цілісності України. 

Потенційний(-а) надавач(ка) послуг повинен(-на), разом із заявкою на участь у тендері, подати 

документи та резюме, що підтверджують його/її відповідність вказаним вище вимогам. 

 

5. Інші умови. 

Учасник(-ця) тендеру бере до уваги та погоджується з тим, що Замовник залишає за собою право 

вимагати від учасників(-ць) тендеру додаткові документи та/або інформацію, що підтверджують 

відповідність окремих положень поданих ними документів вимогам та умовам Оголошення про 

проведення тендеру. 

Учасник(-ця) тендеру, надсилаючи документи для участі у ньому за цим Оголошенням про проведення 

тендеру, підтверджує своє розуміння та згоду з тим, що Замовник може відхилити його/її тендерну 

пропозицію у випадку, якщо пропозиції інших учасників(-ць) тендеру міститимуть більш вигідні умови, 

та що Замовник не обмежений у прийнятті будь-якої іншої пропозиції з більш вигідними для нього 

умовами. 

Надіславши Заявку на участь у тендері, потенційні надавачі(-ки) послуг засвідчують, що вони не є 

юридичними особами, зареєстрованими на території Автономної Республіки Крим, м. Севастополя, 

окремих районів Донецької та Луганської областей та інших районів, визначених законодавством 

України тимчасово окупованими територіями України (далі – тимчасово окуповані території України), 

або юридичними особами, створеними внаслідок намагань рф поширити своє законодавство на 

тимчасово окуповані території України, особами, які здійснюють свою діяльність з тимчасово 

окупованих територій України або особами, які на момент подання комерційної пропозиції проживають 

на вказаних територіях. 

Заявки мають бути підготовлені українською мовою та надіслані не пізніше 18 год. 00 хв. 10 червня 

2022 р. включно, на електронну поштову скриньку oe@parliament.org.ua (з поміткою “Тендер 

аналітика протистояння рф”). 

mailto:oe@parliament.org.ua

