
член Всеукраїнського 

громадського об’єднання 

«Всеукраїнська асоціація 

консультантів з управління» 

(CMC-Ukraine) 

член Черкаського обласного 

об’єднання організацій 

роботодавців, що входить у 

Федерацію роботодавців України 
член Черкаської Торгово-

Промислової Палати  

КА «Персонал» підтверджує кваліфікацію для реалізації  консалтингових  проектів  

для малого та середнього бізнесу при підтримці ЄБРР за напрямками:  

HR-послуги, Маркетингові дослідження (з 2010 р.) 



Дякуємо нашим клієнтам за співпрацю в 2019 році! 



43 

57 

Нові клієнти 

Клієнти, з якими вже працювали 



Структура клієнтів КА «Персонал» в розрізі галузей 
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Структура портфелю послуг КА «Персонал» в 2019 році 
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56% 

22% 

22% Консалтингові проекти 

організаційного розвитку 

компаній 

Маркетингові проекти (Аналіз 

ринку праці, Підвищення 

ефективності бізнес-сторінки в 

Facebook) 

Рекрутингові проекти по пошуку 

ефективних способів набору 

персоналу 

Проекти КА «Персонал» реалізовані в 2019 році 



Проекти КА «Персонал» реалізовані в 2019 році 

Рекрутингові проекти по пошуку ефективних способів 

залучення спеціалістів  

для компаній «Юнібіт» та «Фрея Трейд» 

Корпоративний супровід АН Юго-Запад  

«Покращення ефективності бізнес-сторінки «Приморская 

недвижимость»  в Facebook» 

Діагностика потенціалу розвитку та стратегічна сесія 

ТОВ Агрофірми «Поле» 

Комплексна діагностика якості організаційного розвитку компанії «Ito» 

та управлінські сесії 

Корпоративний супровід  АН Valion (м. Харків): 

Якісний сервіс - як конкурентна перевага 

Кадровий аудит для компанії  «Будова 7»  (м. Черкаси)  

Маркетингове дослідження «Аналіз ринку праці промислового та 

будівельного сектору м. Києва та Київської області» 
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В 2019 році проведено 50 відкритих навчальних заходів 

(+72,4%) 
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Кількість учасників, осіб 

В 2019 році учасниками тренінгів та сесій від КА «Персонал» 

стали 609 осіб 

(+ 145,6%) 



Всеукраїнський проект АФНУ авторський майстер-клас Ірини Кіркіної  

«Лідерський потенціал ріелторської професії в Україні» 

  

м. Дніпро  (70 учасників) м. Чернівці (52 учасники) 

м. Чернігів 

(95 учасників) 
м. Вінниця 

(50 учасників) 

м. Київ 

(50 учасників) 



Риэлт-FEST - щорічний тренінговий фестиваль для фахівців з нерухомості 

всеукраїнський проект проведений в 10 містах України, який системно селекціонує та поширює 

 передовий професійний досвід на ринку нерухомості (2008-2019 рр.). 

 

організовано 35 бізнес-турів  

в найкращі агентства нерухомості  

Києва, Умані, Черкас, Запоріжжя, 

Сум, Чернігова, Вінниці, Львова, 

Харкова 

проведено 147 майстер-класів, 

панельних дискусій, переговорних 

поєдинків, краш-тестів від 

практикуючих спеціалістів 

взяли участь 

5884 спеціалістів 



XI Риэлт-FEST-2019 відбувся в місті Харків!  

В усіх заходах XI Риэлт-FEST протягом 3 днів взяли участь  610 учасників з 21 міста України 

 Гість клієнтської сесії - засновник Архітектурного та Дизайн Бюро ARTE development,  

переможець конкурсу European Awards’18 Дмитро Фоменко. 

 Проведено 16 майстер-класів, панельну дискусію та клієнтську сесію (взяли участь 307 осіб). 

 На Святковій вечері були присутні 77 осіб. 

 Організовано 8 бізнес-турів, в яких взяли участь 149 осіб. 

 На Ріелторські поєдинки завітало 88 фахівців з нерухомості.  

 Організовано 4 екскурсійні тури 



2019 рік: ми продовжуємо активно навчатись 

1.Тренінг «Івент-маркетинг або як створити, упакувати і продати подію»  

   (маркетолог М. Саєнко та офіс-адміністратор Т. Рябчич). 

1. Український освітній форум ріелторів (М. Саєнко). 

2. Форум по створенню та запуску освітніх проектів «EdPlatforma» (директор І. Кіркіна). 

3. Семінар на тему «PR, Маркетинг, Комунікації» (М. Саєнко, І. Кіркіна). 

4. Тренінг «Тренінги та вміння їх проводити» (М. Саєнко). 

5. Marketing Games: Бізнес-сніданок #4 (М. Саєнко). 

6. Майстер-класи «Вишуканість ділового етикету», «Перевірки Держпраці: актуальна 

практика HR-менеджера» (М. Саєнко, Т. Рябчич, консультант HR-проектів Ю. Кузнець).  

7. Курс «Менеджер з персоналу» (3 модулі) (Ю. Кузнець). 

8. Корпоративні сесії (2), присвячені аналізу та плануванню діяльності (команда КА 

«Персонал»). 

9. Презентація дослідження Academy DTEK та hh.ua|grc «Формула поколінь» (М. Саєнко). 

10. Конференція з нерухомості Dom.ria (М. Саєнко, Ю. Кузнець, Т. Рябчич).  

11. HR HUB 1000+ за підтримки Corporate University та ICPM Consulting Center (Ю. Кузнець). 

12. Клуб професійних консультацій «Кадровичок» (Т. Рябчич). 



•  "Зустріч з персоною – Іриною Кіркіною", організатор СMC – Ukraine. 

• ХХІІІ Міжнародній конференції АФНУ: Ірина Кіркіна модератор та спікер. 

• Черкаський міський центр зайнятості: зустріч Ірини Кіркіної з представниками малого, 

середнього та великого бізнесу.  

• Міжнародна конференціія для власників бізнесу та консультантів з управління «Розвиток 

бізнесу та консалтинг»: КА «Персонал» - партнер та співорганізатор.  

• ІV Конференція жінок-підприємниць за підтримки ЄБРР «Переваги та больові точки 

бізнесу по-жіночому»: Ірина Кіркіна – спікер. 

• Стратегічна сесія влади та бізнесу за підтримки Федерації роботодавців України та 

Черкаського обласного об'єднання роботодавців: учасник Ірина Кіркіна. 

• Круглий стіл «Відкриття ринку землі в Україні - вплив на економіку держави: ризики та 

виклики», в рамках VIII Національного форуму «Нерухомість України»: учасник Ірина 

Кіркіна. 

• Передноворічна зустріч членів Черкаської ТПП: представник  Ірина Кіркіна. 

• Конференція консультантів програми підтримки малого та середнього бізнесу в Україні 

при ЄБРР: учасник Ірина Кіркіна. 

Громадська діяльність КА «Персонал» 



20 цікавих фактів 

 20-річної історії успіху КА «Персонал»  

1. Наша місія: Допомагати компаніям та людям ставати успішними! 

2.  КА «Персонал» – підтверджує свою  акредитацію консультанта Програми підтримки 

МСБ в Україні за напрямами: HR-послуги та Маркетингові дослідження з 2010 року. 

3. За 20 років ми провели 561 тренінг, в яких взяли участь 8305 осіб з 40 міст України. 

4.  Наша служба рекрутингу агентства працевлаштувала по всій Україні більше 1526 

спеціалістів. 

5.  На базі КА «Персонал» пройшли практичне стажування 17 HR-фахівців. 

6. Ми допомогли створити 3 корпоративних університети та 6 навчальних центрів. 

7. КА «Персонал» успішно реалізували 7 проектів програми підтримки МСБ під егідою 

ЄБРР. 

8. Нам довірили перший в Україні бізнес-коучинговий проект за підтримки ЄБРР (2017 р.). 

9. В 2013 році ми отримали нагороду сертифікат Honorable mention в номінації «Кращий 

консалтинговий проект року» міжнародного конкурсу-премії імені Габріеля Аль-Салем 

«За видатні досягнення в консалтингу» та преміальну участь в тренінгу Ван дер Піля 

«Бізнес-модель». 

10. Ми використовуємо власні авторські методики з оцінки потенціалу компанії, діагностики 

мотивації персоналу та рекрутингу.  

11. КА «Персонал» - активний учасник громадських організацій: Всеукраїнської асоціації з 

управління IMC-Ukraine (2013 р.), Черкаської торгово-промислової палати (2006 р.) та 

Черкаського об'єднання роботодавців (2012 р.) 



12.  Директор КА «Персонал» виступила експертом/спікером/модератором у більш ніж 63 

заходах професійного спрямування національного та міжнародного рівня. 

13. Авторський тренінг Ірини Кіркіної "Тренінги та вміння їх проводити" пройшли більше 

ніж 426 учасників (56 випусків). 

14. Ми цінуємо високий рівень довіри наших клієнтів і пишаємося тривалими відносинами. 

Корпоративний рекорд консалтингового супроводу - 12 років. 

15.  КА «Персонал» - власник торгових марок: КА "Персонал" (2003р.), Риэлт-FEST (2012р.). 

16.  КА «Персонал» - організатор всеукраїнського заходу на ринку нерухомості Риэлт-FEST з 

2009 р.:за 11 років проведено Риэлт-FEST в 10 містах України, його відвідали 5884 

учасники, організовано 35 бізнес-турів, проведено 147 майстер-класів від практикуючих 

експертів. 

17. Наша праця неодноразово була відзначена подяками від Черкаської міської ради, 

Федерації роботодавців, Асоціації фахівців з нерухомості України, Спілки фахівців з 

нерухомості України. 

18. Ми проводимо активну просвітницьку та профорієнтаційну роботу з молоддю 

Черкащини на волонтерських засадах: зустрічі з студентами, відкриті лекції, дні 

відкритих дверей. 

19. Працівники КА «Персонал» постійно підвищують свою кваліфікацію на ексклюзивних 

тренінгах від ЄБРР, MBA та інших конференціях та курсах. 

20. Всі 20 років ми працюємо зберігаючи принципи екологічності, конфіденційності та 

клієнтоорієнтованості.  

20 цікавих фактів 

 20-річної історії успіху КА «Персонал»  



І відпочивати  

встигаємо 



Ми створюємо те, в що віримо   

Команда КА «Персонал» бажає Вам 

 щасливого 2020 року! 


