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«Сприяння адаптації та впровадженню ресурсоефективного та більш 
чистого виробництва шляхом створення і роботи Центру більш чистого 

виробництва в Україні» (SAP ID 104112) 
 

 

Технічне завдання на розробку 
комунікаційної концепції/стратегії 

 
1. Вихідні положення. 
 
Організація ООН з промислового розвитку (ЮНІДО) - міжнародна, спеціалізована міжурядова 
організація, яка підтримує інклюзивний та сталий промисловий розвиток (Inclusive and 
Sustainable Industrial Development (ISID)) в країнах, що розвиваються, і в країнах з перехідною 
економікою. Сфери діяльності організації включають: промислове ресурсо-ефективне та стале 
виробництво, розвиток торгового та виробничого потенціалу. Ресурсо-ефективне та більш чисте 
виробництва (РЕЧВ) є зразком діяльності, спрямованої на мобілізацію підприємств, зокрема, 
малих і середніх підприємств (МСП) у виробничій та пов’язаних з нею галузях з метою 
«озеленення» їх діяльності і більш ефективного використання природних ресурсів (матеріалів, 
енергії і води) і меншого забруднення (стічних вод, відходів та викидів). 
 
Ресурсоефективне та більш чисте виробництво передбачає застосування превентивних заходів 
екологічного управління та загальних продуктивних практик з потрійною метою, а саме: 
поліпшення ефективності використання природних ресурсів (матеріалів, енергії і води); зведення 
до мінімуму утворення відходів та викидів, а також скорочення ризиків від промислових 
операцій для працівників, споживачів і громад. Досвід 1000 підприємств по всьому світу, які 
представляють всі основні виробництва і пов'язані з ними виробничі галузі продемонстрували, 
що запровадження РЕЧВ може принести користь бізнесу, навколишньому середовищу та 
клімату, і, в кінцевому підсумку, загальному розвитку в цілому. 
 
За фінансової підтримки уряду Швейцарії (через його Державний секретаріат з економічних 
питань) і уряду Австрії (через Міністерство закордонних і європейських справ), ЮНІДО реалізує 
проект під назвою: «Сприяння адаптації та впровадженню ресурсоефективного та більш чистого 
виробництва шляхом створення і роботи Центру більш чистого виробництва в Україні» (надалі 
"Проект"). Проект реалізується в рамках спільної глобальної програми РЕЧВ Організацією 
Об'єднаних Націй з навколишнього середовища (ЮНЕП) в країнах, що розвиваються, та в країнах 
з перехідною економікою; програма ґрунтується на досягненнях, досвіді і уроках, отриманих 
обома організаціями в ході створення та підтримки діяльності національних центрів більш 
чистого виробництва (НЦЧВ) у всьому світі, починаючи з 1994 року (www.unido.org/cp). 
 
Поточний проект в Україні був розроблений в 2010-2011 роках на основі досягнень, досвіду і 
уроків, отриманих в ході реалізації пілотної Національної програми чистого виробництва (НПЧВ) 
в Україні,  2007 – 2010 рр., що реалізовувалась за фінансової підтримки уряду Словенії в тісній 
співпраці з Київським політехнічним інститутом (КПІ), провідним технічним університетом країни.  
Технічні оцінки щодо чистого виробництва були проведені в 17 компаніях в Києві, Вінниці та 
Запоріжжі; 33 національні експерти пройшли навчання з проведення технічної оцінки на 
підприємствах,; додатково було проведено заходи з підняття обізнаності та поширення 
інформації. 
 

http://www.unido.org/cp
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Ґрунтуючись на досягненнях пілотної програми, даний проект спрямований на консолідацію 
людського та інституційного потенціалу РЕЧВ в країні (через створення та діяльність Центру більш 
чистого виробництва з мережею в шести регіонах країни) і подальшого поширення та розвитку 
діяльності з адаптації та прийняття моделі РЕЧВ на підприємствах, зокрема, у харчовій галузі, 
агробізнесі, металургійній та хімічній галузях промисловості. П'ятирічний проект офіційно 
затверджений в жовтні 2011 року; практична реалізація проекту розпочалась на початку 2012 
року. Затверджений бюджет проекту становить 3.74 млн. ЕВРО (включаючи витрати на підтримку 
програми). 
 
Метою цього проекту є підвищення ефективності, продуктивності, конкурентоспроможності та 
екологічної безпеки компаній в Україні, особливо малих і середніх підприємств (МСП), через 
запровадження моделі, практики і технологій РЕЧВ. Заходи і досягнення проекту структуровані 
відповідно до 4-х основних очікуваних результатів, відповідно: 
 
1. Надання послуг з РЕЧВ (включаючи Хімічний лізинг): Центр більш чистого виробництва в Україні 
надає послуги з РЕЧВ з доданою вартістю компаніям, державним організаціям та приватному 
бізнесу, що надає можливості для розвитку і сприяє розширенню обсягів реалізації РЕЧВ; 
2. Застосування послуг з РЕЧВ (включаючи Хімічний лізинг) на рівні компанії: концепції, методи, 
практики і технології РЕЧВ реалізуються компаніями та іншими організаціями в Україні та 
доводять їх екологічні, ресурсозберігаючі і економічні вигоди; 
3. Політика і стратегія щодо РЕЧВ: механізми комплексного підходу до реалізації концепцій і 
політичних інструментів РЕЧВ створені на відповідних адміністративних рівнях і включені до 
відповідних національних та регіональних стратегій і регулятивних документів;  
4. Технології та фінансові механізми: цільові компанії проекту здійснюють технології РЕЧВ і 
отримують економічні та екологічні вигоди. 
 
Проект реалізується ЮНІДО через Центр ресурсоефективного та більш чистого виробництва в 
України (ЦРЕЧВ (1), створений в рамках проекту), а також через мережу експертів і швейцарський 
консорціумом міжнародних експертів під керівництвом Консультативної Ради проекту, за участю 
українських державних та ділових кіл, урядів-донорів Швейцарії та Австрії і ЮНІДО. Логічна 
матриця проекту міститься в додатку до ТЗ для цієї проміжної оцінки. 
 

2. Обґрунтування і мета. 
 
На основі наступних рекомендацій проміжної оцінки: 
 
1. Розробити чітку комунікаційну стратегію та адвокаційну діяльність, яка надаватиметься 
Центром РЕЧВ в Україні. 
  

3. Обсяг і фокус комунікаційної діяльності. 

Для досягнення загальної мети проекту та забезпечення поширення його успіху необхідно 
розробити ефективну і добре цілеспрямовану комунікаційну стратегію. Мета комунікаційної 
стратегії: (І) ефективна взаємодіяти із всіма зацікавленими сторонами проекту; (II) демонстрація 
успіху проекту; (III) забезпечення обізнаності зацікавлених сторін проекту для забезпечення їх 
участі і залучення; (IV) у разі необхідності зміни в представленні і сприйнятті. 

Таким чином, протягом усього періоду проекту, всі комунікаційні заходи повинні бути 
спрямовані на (I) ефективну підтримку реалізації проекту через проведення цілеспрямованої і 
визначеної в часі  діяльності; (II) розробку аудіо-візуальних історій успіху для демонстрації 
ефективності використання ресурсів; (III) сприяння розвитку співробітництва і підвищенню 
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обізнаності серед компаній-потенційних клієнтів проекту; і (IV) забезпечення максимальної 
видимості проекту на національному та регіональному рівнях. 

Таким чином, запропонована діяльність включає:  (І) розробку комунікаційної стратегії проекту; 
(II) створення конкретних комунікаційних продуктів проекту; і (III) комунікацію інформації про 
діяльність проекту і його прогрес через створення високоякісних відео матеріалів і професійних 
фотографій. Запропонована діяльність включає: 

Діяльність в межах угоди про надання послуг. 

Комунікаційна 
стратегія 

Комунікаційна стратегія повинна включати в себе (але не обмежуватись): 

І) Керування брендінгом, включаючи виявлення комунікаційних каналів 
та інструментів, а також додаткових зацікавлених сторін; 

II) Основні комунікаційні продукти; 

III) Використання логотипів;  

IV) Посібник з управління знаннями (Knowledge Management guide). 

Комунікаційні 
продукти 

Проектування і розробка всієї комунікаційної продукції українською, 
російською та англійською мовами відповідно до комунікаційної 
стратегії, включаючи (але не обмежуючись): банери, папки, бюлетені та 
інші відповідні комунікаційні інструменти. 

Відеоматеріали 
для веб-сайту 

Створення відео матеріалів високої якості і якісних фотографій: 

i. Попереднє планування розробки комунікаційної продукції; 

ii. Запис, інтерв'ю і наступні зйомки після вибору адекватної локації в 
Україні; 

iii. Редагування відеоматеріалів і доопрацювання корегувань щодо 
звуку та кольору; 

iv. Створення додаткового текстового контенту для відео історій для 
їх подальшого завантаження на веб-сайт разом з високоякісними 
фотографіями. 

 

1. Результати і загальний графік. 

Результати та загальний графік діляться на два етапи, які включають, по-перше, презентацію 
запропонованої комунікаційної стратегії для конкурсного відбору; по-друге, реалізацію 
представленої концепції, після підписання відповідної угоди на надання послуг. 

  

Діяльність 
Результати 

Термін 
виконання 

Комунікаційна 
стратегія 

 Презентація (не обмежується) наступними елементами: 

 конкретна стратегія/ керування брендінгом з 
визначенням спеціальних комунікаційних каналів 
і засобів; 

 виявлення додаткових відповідних цільових груп; 
 визначення основної комунікаційної продукції; 
 принципи використання логотипу; 

3 тижні після 
оголошення 
конкурсу 
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 Посібник з управління знаннями. 

 

В ході другого етапу, на основі презентацій з компанією буде укладена угода; від компанії 
очікується досягнення наступних результатів: 

Діяльність 
Результати 

Термін 
виконання 

Комунікаційна 
продукція 

Розробка дизайну наявної комунікаційної продукції, 
включаючи редагування і макетування: 

 Банер і ролл-ап; 
 Папка і бюлетені. 

2 тижні після 
укладання 
угоди 

Відеоматеріали 

Попередній план виробництва, в тому числі: 

 Сценарій; 
 Розкадрування. 

4 тижні після 
укладання 
угоди 

Виробництво: 

 Відеозапис; 
 Інтерв'ю; 
 Зйомки якісних фотографій.  

6 тижні після 
укладання 
угоди 

Пост-продакшн: 

 Редагування відеоматеріалів, у тому числі звуку і 
кольору; 

 Переклад і транскрипція відео матеріалів; 
 Додатковий текстовий контент для відео історій. 

10 тижнів 
після 
укладання 
угоди 

 
Діяльність в рамках угоди на надання послуг повинна бути завершена не пізніше, ніж 

через 10 тижнів після укладення угоди. Загальний графік діяльності, яка буде надаватись за 

цією угодою на надання послуг, наведено у Додатку 1 цього документу.  

2. Терміни та результати. 
 
Попередні результати і проект звіту повинні бути представлені керівництву Центру не пізніше, 
ніж через два з половиною місяці після підписання договору. Остаточний звіт має бути 
завершено з урахуванням коментарів і питань ЮНІДО, керівництва Центру РЕЧВ, Державного 
секретаріату Швейцарії з економічних питань (SECO) і членів Керівного Комітету не пізніше, ніж 
до кінця 2015 року. 
 

  

Додаток 2: Кваліфікаційні вимоги та критерії оцінки. 

Наступні критерії оцінки будуть застосовані до пропозицій, отриманих в результаті конкурсу. У 
разі консорціуму / асоційованої групи організацій, ці критерії застосовуються до сукупності всіх 
членів консорціуму. Підрядник повинен відповідати наступним мінімальним кваліфікаційним 
критеріям: 
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Оцінюватись будуть лише ті пропозиції, які відповідають вище приведеним кваліфікаційним 
критеріям. 

Критерій Опис 

1 Якість пропозиції: розуміння вимог. 
 

 1.1 Технічна обґрунтованість пропозиції, включаючи опис запропонованого 
підходу до загальної комунікаційної стратегії та створення комунікаційних 
продуктів, а також відеоматеріалів високої якості. 

 1.2 Підтверджений досвід у розробці комунікаційної стратегії та маркетингу 
продукції (дизайн, верстка, контент, редагування і т.ін.). 

2 Професійний досвід та досвід менеджменту:  
 

 2.1 Підтверджений досвід роботи у сфері комунікаційної діяльності, надання 
повного комплексу послуг з маркетингу і зв’язків з громадськістю 
(мінімум 5 років). 

 2.2 Великий досвід в розвитку бренду і стратегічного маркетингу (мінімум 5 
років). 

 2.3 Спеціалізація і багаторічний досвід запропонованого складу фахівців (CV 
дизайнерів, експертів з комунікації і відео-продукції). 

 2.4 Практичний досвід в галузі друку і графічного дизайну для різних 
комунікаційних продуктів, а також виробництва відеоматеріалів та 
фотографій. 

 2.5 Здатність підготувати високоякісний контент англійською, українською та 
російської мовами. 

 2.6 Здатність працювати з широким колом клієнтів, таких як приватні 
компанії та / або міжнародні організації. 


