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ВирішеННя ВкАЗАНих ПрОблеМ МОжлиВе ЗА уМОВи: 
●	 Виявлення особистих і ділових якостей персоналу, що впливають на досягнення необхідних для 

підприємства результатів;
●	 Визначення найбільш і найменш придатних рольових позицій, виявлення відсутніх ролей у робочих 

групах, командах; згуртування колективу;
●	Організації ефективного підбору та розстановки персоналу, формування кадрового резерву;
●	 Уникнення плинності кадрів та своєчасного визначення та попередження кризових процесів у 

колективі;
●	Підвищення ефективності корпоративних програм навчання та розвитку персоналу, визначення 

оптимальних типів сприйняття інформації та спілкування з клієнтами;
●	 Виявлення найбільш дієвих форм та рівнів заохочення, оптимізації мотиваційної сфери;
●	Формування оптимальних робочих груп для ефективного вирішення конкретних задач.

ПрОгрАМНий кОМПлекС «СтиМул» дОПОМАгАє у ВирішеННі цих ПрОблеМ і 
ЗАбеЗПечує:

1. Формування 3 видів звітів, які надаються на паперовому або електронному носіях:
◙	 Звіт для керівника підприємства по 
окремому працівнику. Звіт включає основні 
особистісні характеристики, особливості 
відношення до праці, рекомендовані ролі 
у вказаній групі, особливості мотиваційної 
політики щодо анкетованого. Вибір 
оптимальної політики мотивації працівника з 
врахуванням індивідуальних особливостей;
◙	 Звіт для керівника підприємства по групі з 
різним ступенем деталізації. Звіти включають 
основні особистісні характеристики 
працівників групи, рекомендовані ролі для 
працівників у вказаній групі, інформацію про 
взаємовідносини у групі з врахуванням типу 
взаємодії (позитивні, нейтральні, негативні), 
особливості мотивації працівників тощо;
◙	 Звіт для анкетованого з переліком 
основних особистісних характеристик 
та рекомендаціями щодо поведінки та 
діяльності. 

2. Можливість проведення кадровою 
службою аналізу та підбору даних окремих 
працівників за бажаними критеріями 

Незаперечним є факт впливу на ефективність діяльності 
підприємства відношення кожного працівника до 
праці, яку він виконує, умов роботи у колективі, 

способів стимулювання та заохочення. разом з тим, трудовий 
колектив не є звичайним механічним об’єднанням людей, що 
спільно працюють, а об’єднанням на основі складної системи 
виробничих, технічних, соціальних зв’язків між працівниками. 
Відносини у трудовому колективі, моральний клімат є ще одним 
з визначальних чинників ефективності діяльності. 

ПрОПОЗиція 
Мета: Підвищення економічної ефективності 

діяльності і рейтингу підприємства шляхом 
удосконалення управління персоналом.
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для ефективного та об’єктивного вирішення 
різноманітних кадрових задач, наприклад, 
формування окремих робочих груп чи 
визначення джерел конфліктності.

ПереВАги ЗАСтОСуВАННя 
ПрОгрАМНОгО кОМПлекСу 
«СтиМул» для ПідПриєМСтВА:

●	 Вибір кандидата на визначену посаду 
на основі об’єктивних характеристик 
відношення до праці, формування 
кадрового резерву; 

●	Покращення відношення працівників 
до виконуваної  роботи шляхом підбору 
для них найбільш оптимальних, з 
огляду на психологічні та професійні 
можливості, робочих місць;

●	Оптимізація складу колективу з 
врахуванням рольових позицій у 
команді, професійних функцій;

●	 Забезпечення перевірки психологічної 
сумісності претендента на посаду 
перед зарахуванням у конкретний 
діючий трудовий колектив з врахуванням 
відповідних наслідків; гармонізація 
мікроклімату в колективі;

●	 Зменшення витрат від некоректної 
розстановки кадрів і непродуктивних витрат 
на перенавчання;

●	 Удосконалення внутрішніх масових 
комунікацій, що сприяє підвищенню 
корпоративної культури, покращенню 
засвоєння навчальних програм, 
ефективному обміні інформацією за 
рахунок визначення типів інформаційного 
сприйняття; 

●	 Вибір оптимальної політики мотивації з 
врахуванням індивідуальних особливостей 
працівників та можливостей підприємства; 

●	 Зниження плинності кадрів, яке, в свою 
чергу, сприяє зростанню конкуренції 
за кожне робоче місце і, відповідно, 
підвищенню в працівників мотивації до 
росту власного професіоналізму.

дослідження проводяться шляхом анкетування. 
анкети можна заповнювати зручним для 

користувача способом: у електронному вигляді 
або на паперовому носії.  За допомогою 
Програмного комплексу «стимул» відбувається 
автоматизована обробка анкет та формування 
відповідних звітів.

Програмний комплекс «стимул» 
розроблено у Науково-дослідному інституті 

інфокомунікацій Одеської національної академії 
зв’язку ім.О.с.Попова з врахуванням вітчизняних 
напрацювань і досвіду передових західних підходів. 

ПереВАги ЗАСтОСуВАННя 
ПрОгрАМНОгО кОМПлекСу «СтиМул» 
для клієНтіВ:

◙	Підвищення якості обслуговування, 
повернення клієнта до даного місця 
обслуговування;

◙	Зменшення впливу людського 
фактору при спілкуванні з клієнтами 
(психологічна стійкість, компетентність 
тощо);

◙	Застосування ефективних стратегій 
спілкування з клієнтами сприяє 
встановленню партнерських відносин 
і, відповідно, зростанню рівня наданих 
послуг;

◙	довіра при спілкуванні з іншою 
людиною зростає при врахуванні 
інформації про те, як співрозмовник 
сприймає інформацію (візуал, аудіал, 
кінестетик, дискрет) і застосуванні 
комфортних для нього способів 
спілкування;

◙	Підвищення довіри шляхом 
налагодження ефективного контакту 
між підприємством та клієнтом. 

НаУкОВО-дОслідНий іНститУт іНФОкОМУНікацій ОНаЗ ім. О.с. ПОПОВа 



Ми ПрОПОНуєМО:
1. АНкетуВАННя ПерСОНАлу ЗАМОВНикА:

◙	Проведення анкетування персоналу з наданням 
результатів (мультитестний аналіз особистості в різних 
системах шкал «стиМУл»), що включають рекомендації 
в межах предмету консультування (деталізований 
аналітичний звіт до 5 сторінок на особу в електронному 
форматі (на паперовому носії за бажанням Замовника).

◙	Надання розширеного звіту для керівника (кластерний 
аналіз групи в різних системах шкал «стиМУл») з 
деталізацією результатів по окремому анкетованому та 
врахуванням міжособистісної взаємодії, рекомендованих 
рольових позицій, професійних функцій тощо у різних 
об’ємах (залежно від групи) в електронному форматі 
(на паперовому носії за бажанням Замовника)

2. ОблАдНАННя рОбОчОгО МіСця кАдрОВОї Служби 
ЗАМОВНикА:

◙	Програмним комплексом «стимул», адаптованим 
у відповідності до специфіки підприємства для 
забезпечення всіх етапів анкетування від введення даних 
до отримання результатів. 

3. НАВчАльНі курСи для ПерСОНАлу ЗАМОВНикА (ВАртіСть, 
кількіСть гОдиН – дО ОбгОВОреННя):

◙	Для керівного складу підприємства з метою набуття 
та розширення загальної теоретичної й практичної 
інформаційної бази, що входить до Пк «стимул».

◙	Для кадрових служб підприємства з метою набуття 
навиків ефективної інтерпретації та аналізу результатів Пк 
«стимул». 

◙	Для окремих груп працівників підприємства, що 
безпосередньо взаємодіють з клієнтами за спеціально 
розробленою методикою з метою вивчення основ та 
засобів комунікативної діяльності, а також практичного 
втілення отриманих знань та умінь для подальшого їх 
використання у професійній діяльності та повсякденному 
житті. 
Результатом навчання є отримання теоретичних та 
практичних базових положень щодо комунікативних 
бар’єрів та способів їх запобіганню; набуття навиків з 
визначення та ефективного застосування особливостей 
репрезентативних систем сприймання інформації (як 
власних, так і співрозмовників). 
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