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Звіт 

Інституту управлінського консультування КНЕУ 

за 2019 рік 
 

У 2019 році співробітники ІУК здійснювали свою діяльність за напрямами 

наукової, науково-освітньої, науково-організаційної та консалтингової діяльності у 

сферах: 

- управлінського консультування як професійної, підприємницької та науково-

дослідницької діяльності фахівців з економіки та управління, інституціональних засад 

розвитку управлінського консультування; 

- генерування і поширення нових знань у сфері економіки та управління 

підприємством, створення та застосування сучасних управлінських технологій та 

інструментів, що забезпечують розвиток сучасних підприємств. 

У 2019 році  Інститут управлінського консультування КНЕУ виступив 

співорганізатором трьох міжнародних наукових заходів: 

 

1. ІІІ Міжнар. науково-практичної. інтернет-конференції «Інновації в бізнес-

освіті» 21-22 травня 2019 р., м. Київ 

2. Міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції «Стратегія бізнесу: 

футурологічні виклики»  (20-22 листопада 2019 року) 

3. Міжнародний бізнес-форум КНЕУ «Наука-бізнес-освіта: стратегічне 

партнерство» підготовки та проведення фасилітаційної сесії « Професійно-

дорадчі комітети: модель взаємодії університетів та бізнесу» (21 листопада 

2019 р.) 

 

Співробітники ІУК у 2019 році реалізували два консалтингових проекти 

 

1. Розробка стратегії розвитку ТОВ «ТПК» березень - грудень 2019 ( з обсягом 

фінансування 15 тис грн) 

2. Діагностика якості медичних послуг КОКЛ та  розробка проекту 

підвищення медичного сервісу у лікарні 

 

Наукова діяльність 
 

Наукова діяльність ІУК була сфокусована на здійсненні прикладних наукових 

досліджень.   

Тема прикладного наукового дослідження «Розробка та впровадження 

інноваційних управлінських технологій на підприємствах України», науковий 

керівник – директор Інституту управлінського консультування, д.е.н., професор Верба 

В.А. У 2019 році тема виконувалась на засадах самофінансування. 

Метою дослідження є обґрунтування методологічних засад і механізмів 

практичної реалізації управління розвитком українських підприємств, розроблення 

методологічного та прикладного забезпечення ефективного використання 

управлінських технологій розвитку підприємств за умов постіндустріальної 

економіки 
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Виконавці: штатні працівники Інституту управлінського консультування та 

науково-педагогічні працівники за внутрішнім сумісництвом. 

 

 

За результатами досліджень опубліковано наступні роботи. 

Одноосібна монографія:  Кизенко О.О. Сратегічний контролінг. Концепція і 

системна реалізація на підприємстві : монографія / О,О.Кизенко .– Київ : КНЕУ, 

2019.– 234 с. 

Окремі розділи у колективних монографіях:  

Статті в наукових виданнях, в тому числі, які включено до міжнародних 

науково-метричних баз: 

 

 

Тези доповідей на міжнародних науково-практичних конференціях. 
 

Науково-освітня діяльність 

Науково-освітня діяльність ІУК була спрямована на розробку професійних 

компетенцій, навчальних програм з підготовки та програм сертифікації фахівців у 

сфері менеджмент-консалтингу, проведення наукових досліджень студентів за 

напрямом розробки та впровадження управлінських технологій на підприємствах. За 

ініціативою співробітників ІУК розпочато розробку освітньо-професійної програми 

«Менеджмент проектів і консалтинг» за спеціальністю «073 «Менеджмент» 

 

Участь у вітчизняних сертифікаційних програмах  

Співробітники Інституту управлінського консультування провели підготовку 

до сертифікації студентів МП «Менеджмент проектів і консалтинг» за процедурою, 

розробленою Всеукраїнською асоціацією консультантів з управління (IMC-Ukraine), в 

результаті чого випускники магістерської програми «Менеджмент проектів і 

консалтинг», матимуть змогу отримати сертифікат на право підтвердження 

асоціацією професійних компетенцій з менеджмент-консалтингу рівня інтерн-

консультант з управління.  

Участь у розробці стандартів компетенцій підготовки фахівців 

бакалаврського та магістерського рівня підготовки, та  програмою PhD 
За консультаційної підтримки Інституту управлінського консультування був 

доповнений перелік фахових компетентностей фахівця за освітньо-професійною 

програмою «Економіка підприємства» магістерського рівня спеціальності «051 - 

Економіка», що було включено до навчальних програм та іншого методичного 

забезпечення дисциплін. 

Організація освітнього проекту «Практикум від професіоналів» 

З метою активізації співпраці з бізнес-партнерами університету, підвищення 

рівня практичної підготовки студентів старших курсів, знайомства студентів і 

викладачів із сучасними тенденціями розвитку глобальної та національних економік, 

найкращим досвідом підприємств різних галузей, інноваційними технологіями 
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управління, що сприяють розвитку бізнесу, було організовано проведення гостьових 

лекцій та майстер-класів в рамках проекту «Практикум від професіоналів»: 

 12 лютого  - Віктор Рожнатовський, керівник проектного офісу DF Group 

 5 березня -  Вадим Шепелев, бізнес-консультант; 

 19 березня -Юрій Гусєв, радник Міністра Інфраструктури України; 

 4  квітня – Юлія Копилова, співзасновниця проекту «Mystery Play»  

 25 квітня – Ельвіра Файзуліна, сертифікований консультант з управління, вице 

презедент ІМС-Ukraine; 

 9 вересня – Тетяна Міхнова, Генеральний директор МЦ «Свята Параскева»;  

 30 вересня – Алена Ницько, Директор з маркетингу мережи кінотеатрів 

«Сінема Сіті»; 

 17 жовтня  - Андрій Турчін, заст головного лікаря Кієвської обласної клінічної 

лікарні; 

 12 грудня -  Людмила Мельнік, бізнес-тренер, консультант з управління.  

 

Співорганізатор Міжнародного бізнес-форуму "Наука - бізнес - освіта: 

стратегічне партнерство".  ІУК традиційно виступив співорганізатором VП 

Міжнародного бізнес-форуму "Наука - бізнес - освіта: стратегічне партнерство" 

(м.Київ, 21 листопада2019) Співробітники ІУК є організаторами та відповідальними 

за проведення фасилітаційної сесії « Професійно-дорадчі комітети: модель взаємодії 

університетів та бізнесу» 

ІУК виступав як співорганізатор проведення всеукраїнської науково-

практичних конференцій -  31 травня біла проведена міжнародна практична 

конференція «Розвиток бізнесу та консалтинг» В партнерстві з  Всеукраїнською 

Асоціацією Консультантів з Управління (CMC-Ukraine) . 

ІУК виступив ініціатором і розробив формат співпраці між спеціалістами 

підприємства та викладачами у проведенні бінарних контактних занять на 

магістерському рівні підготовки.  

Після успішної реалізації пілотного проекту у 2016 році продовжується 

співпраця із Прендзєвською Оленою в напряму викладання дисципліни «Економічне 

обґрунтування управлінських рішень», що забезпечує високий рівень практичної 

підготовки студентів.  

У 2019 році продовжується спільна робота із Вадимом Шепельовим, 

сертифікованим бізнес-консультантом, бізнес-тренером, членом ІМС-Ukraine щодо 

вдосконалення курсу «Управління розвитком компанії» та підсилення його 

практичної складової.   

 

Організація наукової роботи студентів 

В 2019 р. Був підписаний Договір про співпрацю з компанією Diamond FMS BV 

в межах якого впроваджено використання програмного продукту "Diamond FMS" при 

викладанні тренінг-курсу «Аналіз і прогноз діяльності фірми» на магістерському рівні 

підготовки (керівник проекту - доцент Кизенко О.О.). В межах співробітництва 

надавалася консультаційна підтримка щодо формування в програмі Diamond 

фінансової моделі вітчизняних підприємств на основі статистичної і фінансової 

звітності згідно П(С)БО України.  
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Під керівництвом співробітників ІУК були розроблені та реалізовані 

студентські наукові проекти. За консультаційної підтримки співробітників ІУК в 

рамках опанування дисципліни «Управління розвитком компанії» студенти освітньої 

програми «Економіка підприємства» (денна форма навчання) розробляли проект 

пошуку альтернатив стратегічного позиціонування та розширення діяльності лідера 

ринку сендвіч панелей в Україні, пошуку її експортного потенціалу (керівник проекту 

– проф. Верба В.А.). В ході виконання завдання студенти продемонстрували знання 

сучасних концепцій та підходів до розвитку компаній, володіння актуальним 

аналітичним інструментарієм та отримали високі оцінки від керівництва компанії.  

В рамках проведення комплексного тренінгу студентами програми 

«Менеджмент проектів і консалтинг» (денна форма навчання) були підготовлені 

пропозиції керівництву Київської обласної клінічної лікарні щодо посилення 

конкурентної позиції на ринку, підвищення якості надання медичних послуг 

(керівник проекту – проф. Верба В.А.). При реалізації проекту студенти використали 

широкий спектр аналітичних інструментів, які дали можливість проаналізувати рівень 

задоволеності медичним сервісом з боку пацієнтів поліклініки, рівень сприйняття 

проблем сервісу працівників лікарні. Представлені пропозиції отримали схвальну 

оцінку керівництва закладу та були прийняті до реалізації.  

Керівник інституту  Верба В.А. є членом галузевої конкурсної комісії ІІ туру 

Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з напряму «Економічна 

політика» 2018-2019 рр.  

Під керівництвом проф. Верби В.А. підготовлена наукова робота Сергія 

Жарінова , яка на IІ турі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі 

Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт 2018-2019 н.р. зі 

спеціальності «Менеджмент інвестиційної та інноваційної діяльності» отримала 

Диплом Ш ступеня  

 

Науково-організаційна та консалтингова діяльність ІУК 

 

Науково-організаційна діяльність ІУК здійснювалася з метою  впровадження 

нових форм партнерства академічних закладів, консалтингових фірм та підприємств у 

процесі проведення фундаментальних та прикладних досліджень розвитку 

управлінських технологій.   

Виконання консалтингових проектів: 

 У 2019 році продовжувалася співпраця із компанією «Сінема Сіті», зокрема в 

напряму дослідження клієнтського сервісу та розвитку форматів залучення 

молодіжної аудиторії; 

 У 2019 році поглиблювалася співпраця із страховою компанією 

«БРОКБІЗНЕС», зокрема в межах підписаного раніше Меморандуму про 

партнерство компанія сприяє проведенню прикладних досліджень щодо 

розробки та впровадження управлінських інновацій на підприємствах України;  

 У 2019 році започатковано співробітництво із компанією ТОВ «ТПК», 

виконано науково-дослідний проект «Розробка стратегії розвитку компанії», с 

фінансуванням 15 000 грн.   
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Додаток 1 

Критерії звітності щодо діяльності науково-дослідного інституту у 2019 р. 

 

 Критерій Кількість, перелік, стан виконання на 

даний момент часу 

1.  участь у виконанні фундаментальних та 

прикладних тем, що фінансуються з 

Державного бюджету України 

Участь у виконанні прикладного 

дослідження «Розробка та впровадження 

інноваційних управлінських технологій 

на підприємствах України», що подається 

для фінансування з державного бюджету 

України 

2.  ініціативні корпоративні, галузеві та 

регіональні теми, які виконуються 

співробітниками науково-дослідних 

інститутів 

НДР  Проект «Розробка стратегії 

розвитку ТОВ «ТПК» ( с обсягом 

фінансування 15 000 грн) 

НДР «Розробка проекту підвищення 

якості надання медичних послуг 

Київської обласної клінічної лікарні» 

Науково-треннінговий  проект з 

зкомпанією Diamond FMS BV щодо 

впровадження в навчальний процес 

програмного продукту типу ВІ 

"Diamond FMS"  

3.  міжнародні гранти, отримані науково-

дослідними інститутами 

- 

4.  кількість авторських свідоцтв на 

розроблення науково-дослідних 

інститутів та їх трансфер 

3 

5.  кількість дисертацій на здобуття 

наукового ступеня доктора наук, в 

дослідженнях яких використано розробки 

науково-дослідних інститутів, 

відображено фундаментальні та 

прикладні теми, зазначені в п.п.1 та 2 

1 ( Кизенко О.О.) 

6.  публікації статей у виданнях з індексом 

цитування, що входять до 

науковометричних баз даних, за 

результатами конкретних 

фундаментальних та прикладних робіт, 

що виконуються в науково-дослідних 

інститутах 

19,  

у тому числі 

 3 – Scopus, 14 - Index Copernicus  
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7.  публікації монографій за результатами 

конкретних фундаментальних та 

прикладних робіт, що виконуються в 

науково-дослідних інститутах 

одноосібна монографія  

Кизенко О.О. Сратегічний контролінг. 

Концепція і системна реалізація на 

підприємстві : монографія / О,О.Кизенко 

.– Київ : КНЕУ, 2019.– 234 с. 

 

8.  публікації розділів у колективних 

монографіях за результатами конкретних 

фундаментальних та прикладних робіт, 

що виконуються в науково-дослідних 

інститутах 

2 

9.  кількість дисертацій на здобуття 

наукового ступеня кандидата наук, в 

дослідженнях яких використано розробки 

науково-дослідних інститутів, 

відображено тематику фундаментальних 

та прикладних досліджень, зазначених в 

п.п.1 та 2  

1 (Ліщинська В.В.) 

10.  публікації статей у фахових наукових 

виданнях України за результатами 

конкретних фундаментальних та 

прикладних робіт, що виконуються в 

науково-дослідних інститутах 

12 

11.  організовані науково-дослідними 

інститутами круглі столи, публічні лекції 

та виступи, дослідницькі семінари та 

тренінги 

Співорганізатор 3 міжнародних 

конференцій 

12.  публікації тез міжнародних наукових та 

науково-практичних конференцій, що 

проводяться за кордоном, за 

результатами конкретних 

фундаментальних та прикладних робіт, 

що виконуються в науково-дослідних 

інститутах 
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13.  публікації тез міжнародних наукових та 

науково-практичних конференцій, що 

проводяться в Україні, за результатами 

конкретних фундаментальних та 

прикладних робіт, що виконуються в 

науково-дослідних інститутах 
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