
Mini MBA «HR-менеджмент»
Mini MBA «Психологія бізнесу»

Mini MBA «Комунікативний менеджмент»



«Природа дає потенціал всім, наділяючи егоїзмом, інстинктом бути кращими 
у світі, але мало хто вміє вибудовувати, створювати самого себе. З точки зору 
інстинкту – всі перші, й жоден не є другим. Необхідно навчитися реалізовувати 
дарований природою інстинкт першості».

(с) професор Антоніо Менегетті

Інститут психології і підприємництва – заклад вищої освіти, головною метою якого є глибинний 
розвиток закладеного природою потенціалу кожного слухача, студента, учасника.

Місія ІПП
В основі місії ІПП лежать принципи онтопси-

хологічної педагогіки – навчити людину розуміти та 
створювати саму себе, виховувати себе як лідера в 
цьому світі, розвивати в собі здібність та вміння пе-
ремагати.



Чому Mini MBA в ІПП 

– це ваш ВИБІР?
Психологія управління

Отримаєте можливість глибинно розвинути особистісні лідерські схильності та 
сформувати професійні навички в області управління. В основу програм Mini 
MBA покладено онтопсихологічний метод, що сприяє набуттю слухачами спо-
собу мислення (forma mentis) ефективного управлінця.

Унікальна бізнес-спільнота

Познайомитеся із сотнями таких же креативних, амбітних і цілеспрямованих 
власників бізнесу, топ-менеджерів та підприємців, як ви. Програма забезпе-
чить обмін досвідом, поглядами, ідеями з різних сфер у робочому середовищі.

Tutorials (бізнес-менторство)

Отримаєте підтримку тьюторів – провідних підприємців та власників успішного 
бізнесу, які допомагають із розвитком проектів, пошуком бізнес-ідей та їх ре-
алізацією.

Різноманіття методів

Навчатиметеся в ході лекцій, семінарів, ділових та управлінських ігор. Програ-
ма доповнюється рядом факультативів, що дозволяють дивитися на речі шир-
ше, глибше та під різними кутами, вчитися креативності й пошуку нестандарт-
них підходів та методів.

Актуальність знань

Програми побудовані таким чином, що кожен слухач отримає точні й актуальні 
знання, які буде використовувати в бізнесі вже наступного дня. 

Викладачі

Навчатиметеся у практиків: лекторів із науковим ступенем та багаторічним до-
свідом створення прибуткового бізнесу в різних напрямках підприємницької 
діяльності.

Iдеальні умови 

Отримаєте можливість долучитися до атмосфери творчості, креативу, спілку-
ватися й обмінюватися ідеями – в інституті відбувається безліч подій.

Екобіологічне місце

ІПП знаходиться у лоні природи – місці, що поєднує естетику і силу життя, 
сповнене творчістю і жагою до пізнання, доповнене неповторною архітекту-
рою. 



Які ОСОБЛИВОСТІ навчання
 за програмами Mini MBA?

24 обов’язкові дисципліни

20 основних модулів тривалістю 22 місяці (1 раз на місяць, чт., пт, сб, нд. з 
11:00 до 16:20) 

40 факультативів, які постійно оновлюються

Мова програми – українська

Які ОСОБЛИВОСТІ навчання
 за програмами Mini MBA?



Які МОЖЛИВОСТІ надають 
програми Mini MBA?

Навчатися у середовищі, яке сприяє розвитку лідерських якостей та формує 
ефективний спосіб мислення;

Обмінюватися досвідом для розвитку своєї справи або галузі бізнесу;

Застосовувати на практиці творчий підхід, тестувати нові ідеї, розвивати кре-
ативність; 

Відпрацьовувати практики та приклади застосування ініціатив через лідер-
ство;

Розвивати найактуальніші на сьогодні компетенції в області ефективного 
управління, комунікацій та розвитку бізнесу.





Формат НАВЧАННЯ 
за програмами 
Mini MBA:

Як стати слухачем 
програм Mini MBA?

ПРОФІЛЬ 
програм Mini MBA

Очні лекції, семінари та практичні заняття 
(ділові ігри, бізнес-завдання, дискусії, робо-
та в малих групах);

Tutorial classes. Наставницький супровід 
підсумкових проектів;

Написання есе як ефективного інструменту 
аналізу форми мислення;

Факультативні заняття;

Складання іспитів та підсумкова атестація.

Заповнити та направити аплікаційну 
форму;

Пройти співбесіду з керівником про-
грами.

Галузь знань: 07 «Управління та адміністру-
вання»

Спеціальність: 073 «Менеджмент»

Тип та обсяг програми: освітньо-професій-
на, 120, кредитів, ЄКТС/2 роки

Вищий навчальний заклад: ПВНЗ «Інсти-
тут психології і підприємництва»

Тип диплому: Mini MBA

Форма навчання: очна, гнучкий графік за-
нять



Mini MBA «HR-менеджмент»
Для кого призначена програма?

За результатами програми ви:

Директорів з персоналу та фахівців в області управління персоналом різ-
ного рівня;

Фахівців та керівників HR-напрямків: T&D, Recruitment, Happiness-менед-
жмент;

Фахівців та керівників лінійних підрозділів компаній і тих, хто потребує до-
сконального знання сфери HR-консалтингу;

Фахівців бізнес-напрямків, які цікавляться управлінням персоналу (ко-
мерційна та фінансова функції, аудит).

Навчитеся основ формування ефективної команди, здатної безперервно 
розширювати територію бізнесу та приносити прибуток;

Освоїте та будете використовувати провідні підходи та практики з різних 
галузей знань для розвитку компанії або бізнес-напрямку;

Набудете та відпрацюєте отримані навички для вирішення завдань у сфері 
управління персоналом;

Сформуєте ментальність (forma mentis) ефективного управлінця, здатного 
приймати точні рішення;

Спровокуєте на особистісні зміни кожного окремого працівника – учас-
ника бізнесу, результатом яких є не лише постійний ріст та розвиток, а й 
значні здобутки компанії.

«Програма чітко систематизує 
підходи й методики підбору 
персоналу, що для мене, як 
для HR-менеджера, особли-
во актуально. Я почала інакше 
дивитися на процес підбору 
персоналу і навчилася глибоко 
аналізувати потенціал канди-
датів та призначати саме на ті 
напрямки, де у них найкраще 
виходить реалізовувати свій 
потенціал».

Марія Ф. (HR-менеджер)



Зміст програми:

«Інститут психології і підприєм-
ництва – платформа для тих, 
хто готовий змінюватися і руха-
тися на неймовірній швидкості. 
Інститут поєднує знання із різ-
них галузей, а очолює їх психо-
логія, що відчиняє двері у сере-
довище, де бізнес починається 
з людини та її психології, а за-
вершується її реалізацією та 
результатом».

Костянтин П. 
(власник будівельної 

компанії)

ПСИХОЛОГІЯ УПРАВЛІННЯ50%

Технології розвитку HR-менеджера та кадрова політика

Навчання, мотивація, адаптація, розвиток персоналу

Лідерство та формування команди

Управління конфліктами та стресостійкість 

Управління груповою динамікою: захисні механізми, самосаботаж, робота з 
опором

Основи онтопсихології та використання онтопсихологічних інструментів

ПРОФЕСІЙНА ПІДГОТОВКА30%

Технології підбору персоналу, його розвитку, адаптації та мотивації

Формування та розвиток корпоративної культури

Підвищення особистої ефективності менеджера

Етика бізнесу та внутрішня комунікація

Бухгалтерія та правознавство для HR-менеджерів

КРЕАТИВНІСТЬ20%

Філософія успішного підприємництва

Розвиток креативного мислення

Побудова власного іміджу

Естетика, етика та мистецтво



Mini MBA «Психологія бізнесу»

Для кого призначена програма?

За результатами програми ви:

Менеджерів середньої ланки та топ-менеджерів, які націлені на ріст та  
розвиток, здатні створювати ефективні команди та приносити прибуток 
(із досвідом управління від 2 років);

Підприємців нової формації з критичним мисленням, відкритих до нових 
знань і досвіду;

Амбітних молодих спеціалістів, які прагнуть досягати в бізнесі максималь-
них результатів та у майбутньому посідати керівні посади.

Сформуєте ефективну команду, здатну безперервно розширювати тери-
торію бізнесу та приносити прибуток;

Освоїте та будете використовувати провідні підходи та практики з різних 
галузей знань для розвитку компанії;

Набудете та відпрацюєте отримані навички для вирішення завдань у сфері 
управління персоналом;

Успішно визначатимете зони розвитку керівника та його команди;

Спровокуєте на особистісні зміни кожного окремого працівника – учас-
ника бізнесу, результатом яких є не лише постійний ріст та розвиток, а й 
значні здобутки компанії.

«Використовуючи психологію в про-
фесійній діяльності, вдається прони-
кати у саму сутність процесу, інакше 
сприймати інформацію, розуміти при-
чинно-наслідкові зв’язки в управлінні 
персоналом. Синтез знань, що дають 
викладачі, стає точкою відліку для ро-
зуміння і використання в роботі ефек-
тивних інструментів  HR-менеджмен-
ту».

Михайло  І.
(партнер консалтингової компанії)



Зміст програми:

«Мене вражає, що уся програма 
глибоко інтегрована у стратегічні та 
практичні аспекти бізнесу: розвиток 
корпоративної культури, лідерство 
на різних етапах розвитку компанії, 
технології підбору персоналу тощо. 
«Прийшов, побачив, застосував» - 
саме те, чого мені бракувало».

Іван Р. (політик)

ПСИХОЛОГІЯ 50%

Психологія лідерства

Психологія управління ключовим персоналом

Управління конфліктами та груповою динамікою

Захисні механізми, самосаботаж, робота з опором

Основи онтопсихології та використання онтопсихологічних інструментів

Кінетика, проксеміка, фізіогноміка

ПРОФЕСІЙНА ПІДГОТОВКА30%

Технології підбору персоналу, його розвитку, адаптації та мотивації

Теорія та практика управління персоналом: управлінські інструменти та методи

Кадровий аудит та корпоративні стандарти

Бухгалтерія та правознавство 

КРЕАТИВНІСТЬ20%

Розвиток креативного мислення 

Філософія успішного підприємництва

Побудова власного іміджу

Естетика, етика та мистецтво



Mini MBA 
«Комунікативний менеджмент»

Для кого призначена програма?

Фахівців, менеджерів, керівників лінійних підрозділів компаній та біз-
нес-напрямків, націлених на ріст і розвиток, які прагнуть вдосконалювати 
компетенції у сфері управління комунікаціями;

Фахівців у сферах sales- та бренд-менеджменту, державному та фінан-
совому секторах, юриспруденції, політичному іміджмейкінгу, тендерних 
закупівлях, рекламі та PR тощо, які мають на меті забезпечити кар’єрне 
зростання.

За результатами програми ви:

Навчитеся досягати поставлених бізнес-цілей, використовуючи всі ін-
струменти, включаючи емоційний інтелект, психолінгвістику, корпора-
тивну культуру, діловий етикет та управління іміджем;

Освоїте та відпрацюєте навички підготовки публічного виступу, способи 
залучення, утримання аудиторії;

Навчитеся розробляти ефективні презентації та ділові листи;

Дізнаєтеся комунікативні бар’єри та навчитеся їх усувати;

Навчитеся виявляти комунікаційні й управлінські проблеми компанії, 
сприяти запобіганню конфліктів у колективі;

Виробите власний стиль комунікації та визначите зони розвитку і росту.

«Я креативний копірайтер у третьому по-
колінні – розробляю і прописую концепції 
для бренду: позиціювання, неймінг, слога-
ни. Крім того, що ідею потрібно правиль-
но «загорнути», її ще потрібно захистити 
та продати. Для мене важливо постійно 
підвищувати свій рівень кваліфікації, а коли 
я ще й можу отримати рекомендації та зво-
ротний зв’язок від клієнта – це безцінно. 
Оскільки в Інституті психології і підприєм-
ництва працюють практики – бізнес-гу-
ру, я, не зволікаючи, вирішила піти на курс 
«Комунікативного менеджменту». До зу-
стрічі на парах!».

Анастасія К.  (креативний копірайтер)



Зміст програми:

«Будучи юристом, використовую комуніка-
цію як основний інструмент у роботі. Мій ма-
теріал і виступи повинні бути чітко структу-
ровані та інформативні – без «води» і зайвої 
інформації. Курс «Комунікативний менед-
жмент» зацікавив глибиною, детальністю і 
можливістю практики. Я хочу навчитися го-
ворити «однією мовою» з клієнтами, пред-
ставниками державних структур, судових 
інстанцій. Впевнена, що навчання допоможе 
мені навчитися прораховувати стратегію пе-
реговорів на кілька ходів вперед».

Олена Т. (юрист)

ПСИХОЛОГІЯ 50%

Психологія лідерства

Удосконалення персональних комунікативних навичок як важливих soft skills

Управління конфліктами та стресостійкість 

Підготовка публічних виступів, способи залучення та утримання аудиторії

Комунікативне оформлення корпоративної культури

Кінетика, проксеміка, фізіогноміка

ПРОФЕСІЙНА ПІДГОТОВКА30%

Невербальна комунікація

Дебати, політичний іміджмейкінг

Організація міжособистісних і групових комунікаційних процесів

Переговори: порядок ведення, техніки, стратегії, стилі

Медіація як спосіб врегулювання спорів та ефективних комунікацій

Бар’єри комунікації та способи їх усунення

Маркетингові та PR-стратегії  

Медіа-стратегії 

Побудова власного іміджу

КРЕАТИВНІСТЬ20%

Розвиток креативного мислення 

Філософія успішного підприємництва



Інститут психології і підприєм-
ництва – навчальний заклад, 
розташований на території 
екобіологічного міста Aleteya.

Готель у стилі ОнтоАрт з 
автентичним дизайном і 
витонченим оздобленням

Піцерія Bella Vista

Кондитерська Dolci 

Ресторан Il Primo



Екобіологічне місце

Велична архітектура

Власна бібліотека

Місце натхнення і творчого мислення

КРЕАТИВНИЙ ПРОСТІР

Тиша, природа, гармонія навколо – все це у симбіозі створює ідеальні умови для навчання, 
творчості, креативу.




