
Ми допомагаємо компаніям 
знаходити, оцінювати та розвивати 
високопотенційних працівників .
Ми допомагаємо людям розкривати 
свій потенціал.

We assist companies to identify, assess and grow their talents. 
We help individuals discover their potential and develop it.

Управління вашими талантами



Послуги

SWP+360
Зворотній зв’язок “360 градусів” 

SWP+Testing
Психометричне тестування 

SWP+Educate
Тренінги для HR та керівників 

SWP+Horizon
Аутплейсмент послуги/ Супровід 
працівників, що попали під скорочення 

SWP+Cases
Розробка кейсів для проведення 
Центрів Оцінки 

SWP+Mapping
Ідентифікація потенційних кандидатів 
на ринку/зовнішній кадровий резерв

SWP+Talents

SWP+Grads
Підбір талановитих випускників 

SWP+Search 
ПІдбір керівників вищої та 
середньої управлінської ланки  

Центри Оцінки та Розвитку 
для кадрового резерву   

SWP+HR Profi 
Спеціалізований підбір 
HR  професіоналів   

SWP+Person
Особистнісні опитувальники   



Міжнародні партнери  

swpua.comManaging your talents

A&DC європейська компанія-лідер в сфері 
оцінки персоналу, яка пропонує понад 200 
готових кейсів для проведення Центрів 
Оцінки і Розвитку та інноваційну системи 
для проведення он-лайн оцінки “Віртуальний 
Центр Оцінки”.

swp має акредитацію для 
використання кейсів, 
розроблених  a&dc 

Ми використовуємо професійні інструменти 
для надання якісних послуг. 

Psytech International міжнародна 
компанія-розробник психометричних тестів, 
які використовуються на 5 континентах, 
доступні на 20 мовах. 

swp надає в Україні наступні розроблені Psytech 
інструменти і системи: 

  Особистісний опитувальник (15FQ +)
  Тест здібностей (вербальні, нумеричні, та на логічне 

мислення)
  Особистісний ціннісно-мотиваційний опитувальник
  Платформу для проведення оцінки «360 градусів»



Цінності та підходи 

Ентузіазм 
і 

самовіддача 

Високі 
професійні 
стандарти 

Взаємо-
відносини Гнучкість Повага

Бажаючи досягти 
найкращого 

результату , ми 
з ентузіазмом і 

високим ступенем 
залучення 

підходимо до 
вирішення завдань, 

поставлених 
нашими клієнтами.

Ми дотримуємося 
високих 

професійних 
стандартів в роботі. 
Ми використовуємо 

високоякісні 
інструменти та 

техніки, щоб 
забезпечити для 
клієнта найкращі 

результати. 

Ми встановлюємо і 
підтримуємо широку 
мережу контактів з 
нашими клієнтами, 

кандидатами і 
партнерами. Завдяки 

індивідуальному 
підходу, ми 

вибудовуємо з 
ними довгострокові 

відносини.

Ми пропонуємо 
рішення, адаптовані 
до вимог кожного 

клієнта. Ми 
виявляємо гнучкість 

і готовність 
підлаштуватися 

під вимоги та 
очікування кожного 

клієнта.

Ми ставимося 
до інших так , як 
ми б хотіли, щоб 

ставилися до нас: з 
повагою, чесністю, 

відповідно до високих 
стандартів особистої і 

професійної етики. 
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Керівник

10-річний досвід роботи в HR 
консультуванні, експертиза в: 

 Організації та проведенні Центрів 
Оцінки та Розвитку, управлінні 
комплексними проектами з управління 
талантами в Україні та СНД регіоні

 Розробці кастомізованих кейсів для 
проведення Центрів Оцінки  

 Веденні масштабних проектів по підбору 
талановитих випускників

 Наданні комплексних аутплейсмент 
послуг і кар’єрному консультуванні

 Виконанні проектів з пошуку керівників 
вищої та середньої управлінської ланки, 
проведенні проектів зі створення зовнішнього 
кадрового резерву

 Проведенні тренінгів для HRів та лінійних 
керівників з навичок проведення інтерв’ю та 
методології оцінки

 Проведенні проектів по оцінці 
методом 360 градусів, психологічного 
тестування

 Сертифікований експерт оцінки (Hud-
son), коуч (Еріксоновській університет), 
Тренер (СTС), кандидат психологічних наук

Уляна Мороховська  

Керуючий Партнер 

350+

 професіоналів , 
які пройшли Центр 
Оцінки і Розвитку

3300+ 

проведених 
інтерв’ю

110 0 0+

годин HR-
консалтингу

550+

годин кар’єрного 
консультування

68
випускників в 
1 день Центру 

Оцінки

700+

оцінених 
випускників

swpua.comManaging your talents



Наші клієнти 
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Кожна людина - геній . Але якщо ви 
будете оцінювати рибу по її здатності 
лазити по деревах, вона все життя 
проживе з вірою в свою дурість 

Альберт Ейнштейн

Бізнес Центр Регус  
Вежа А, пл. Спортивна 1А, 17-й поверх 

e-mail
u.morokhovska@swpua.com
phone
+38 (044) 227-61-16
mobile
+38 (067) 691-57-10


