


Мета проекту – розробка програмного 
засобу для підвищення ефективності 
роботи начальника відділу кадрів



Постійне  збільшення  обсягу  інформації  у  сфері 
управління кадрами
Неефективний  розподіл  функцій  між  окремими 
виконавцями
Застосування застарілих методів діловодства

Ø Надлишкові витрати часу та ресурсів на аналіз та обробку 
інформації у відділі кадрів

Ø Складності  комунікацій  між  різними  департаментами 
підприємств



Зменшення адміністративних та операційних витрат

Вдосконалення управління потоком заявок на роботу

Автоматизація процесу стимулювання кращих працівників

Покращення управління програмами підвищення кваліфікації 
працівників

Гармонізація соціальних програм, для проведення яких розраховуються 
витрати підприємства



2015 рік

Біля 2,3 тис. 
компаній;

Річний валовий 
дохід  до 2 млрд. $

2016 рік

Річний валовий дохід до 
2,9 млрд. $

Очікувані результати до 2020 
року:

Збільшення експорту IT-послуг 
до 6 млрд. $;

Збільшення ніші на світовому 
ринку;

Вихід галузі на друге місце за 
рівнем експорту;

Сегмент ринку ІТ для «PersonnelSoft»  - ринок ПЗ

Цільова аудиторія  -  організації, підприємства, установи  з кількістю працівників 
від 250 та виручкою менше 50 млн. євро 



У  автоматизованій  системі  управління 
персоналом   «Парус-Персонал»  відсутній 
функціонал  оцінювання  працівників,  аналізу 
затрат на персонал, планування заходів

«1С: Зарплата та управління персоналом 
для України» не  дає  можливості   
оптимізувати  та  автоматизувати  процеси, 
пов’язані з охороною праці, плануванням та 
управлінням кадровим резервом

«Персонал» компанії  «Браво»  орієнтована  на 
використання  в  організаціях,  у  яких  немає 
самостійної служби керування персоналом



Забезпечення якісного розв’язання завдань за рахунок адаптивності та 
розширюваності програми 

Модифікація програми в процесі її експлуатації, забезпечить їй тривалий життєвий 
цикл

Повний цикл обробки документів з автоматичним рознесенням інформації при  
реєстрації

Можливість використання різних кадрових формулювань в одному наказі

Забезпечення автоматичного формування документів в Microsoft Word як у 
регламентованому виді, так і за власною формою

Наявність великої кількості готових звітів, створених для Microsoft Word  і Microsoft 
Excel



Демо-версія Повна версія Оренда в хмарі

Безкоштовно
Термін використання – 1 

місяць

3000 грн/ 1 робоче 
місце за рік 

250 грн/ місяць
Вартість додаткових 
підключень (робочих 
місць) у місяць 165 грн

Мінімальний функціонал Інформаційно-
технологічний супровід

Можливе 
підключення обміну 
між «наземною» і 

«хмарною» базами за 
індивідуальним 
замовленням

+ ціна  на послуги доопрацювань залежить від 
обсягу роботи і конкретних завдань та 
витраченого часу фахівців



Просування засобами SMM 

Проведення переговорів та 
презентацій програмного 
продукту «PersonnelSoft»  

      з потенційними клієнтами

Стартові клієнти – ВНЗ України

Заключення партнерських відносин з 
Торгово-промисловою палатою 
України

Участь на виставках програмного 
забезпечення



 В якості СУБД для розробки системи було обрано Microsoft SQL 
Server, зважаючи на його широку функціональність та відносну 
простоту в роботі, а також враховуючи те, що автор уже має певний 
досвід роботи із даною СУБД. 

Для розробки інтерфейсної частини було обрано середовище 
і мову програмування Embarcadero RAD Studio Delphi XE7, оскільки 
дана мова надає широкий і простий інструментарій для роботи із 
базами даних, зручні інструменти для формування звітів та зважаючи 
на велику кількість сторонніх компонентів, що можуть значно 
спростити окремі етапи розробки

PersonnelSoftPersonnelSoft



Макоєдова В.О. Роскладка А.А.

Developer Business Development
o Бакалавр зі спеціальності «Економічна кібернетика» (з 
відзнакою)
o 1,5 роки роботи над АСУ в Центрі тестування та моніторингу 
знань КНТЕУ,  з яких 1 рік 2міс. на посаді техніка та 4 міс. 
провідного інженера-програміста
o Закінчила курс від OpenSAP Design the Future of Your CRM  
(з результатом 93%)

o Доктор економічних наук, професор
o Завідувач кафедри економічної кібернетики 
Київського  національного  торговельно-
економічного університету
o Член  науково-методичної  комісії  з 
економіки Міністерства освіти і науки України



Поточний стан проекту: прототип ПЗ
 

Бюджет: 25000 $ 

10/1/2017 11/30/2017 1/30/2018 4/1/2018 6/1/2018 8/1/2018 10/1/2018 12/1/2018

Проведення попередніх 
переговорів з потенційними 

клієнтами 

Розробка MVP 

Патентування ПЗ

Початок просування 

Доопрацювання та випуск кінцевої 
версії ПЗ

Перші продажі продукту 

14600$

400$

4000$

6000$



Контакти
Тел: +38(098) 778 86 48

E-mail: ValiaMakoiedova@gmail.com 
FB: facebook.com/valiamakoiedova


