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ПРО ІНСТИТУТ ПСИХОЛОГІЇ І ПІДПРИЄМНИЦТВА

ПВНЗ «Інститут психології і підприємництва» (ІПП) – місце, що поєднує есте-
тику і силу життя, 
сповнене творчості й жаги до пізнання, доповнене неповторною величною архі-
тектурою.   

Інститут розташований у мальовничому та екологічному місці на березі Дніпра 
у селищі Козин. Має власну матеріально-технічну базу та розвинену інфра-
структуру для комфортного навчання, проживання та дозвілля студентів: 

лекційні зали; 

 бібліотеку;  

 гуртожиток;

 піцерію; 

концертний майданчик під відкритим небом.

МІСІЯ ГОТУВАТИ ФАХІВЦІВ МАЙБУТНЬОГО

сприяти розвитку лідерських 
схильностей та реалізації амбіцій 
серед молоді у сфері HR-менеджменту;

сформувати ментальність ефективного 
майбутнього HR-менеджера;

забезпечити бізнес спеціалістами з 
лідерським потенціалом.  

ЦІЛІ ІНСТИТУТУ

Кампус Інституту

Місія Інституту – розвити та інтегрувати гуманістичне знання 
з метою сприяння особистісному та професійному становленню 
молоді у сфері HR-менеджменту та її подальшій реалізації в суспільстві.

В основі місії ІПП лежать наступні принципи:

навчити людину розуміти та формувати саму себе;

виховувати себе як лідера та реалізовувати власні амбіції;

розвивати в собі здібності до перемоги.
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Територія Інституту

Кімната в кампусі Інституту Кімната в кампусі Інституту

«ІНВЕСТИЦІЇ У ПЕРСОНАЛ ОКУПОВУЮТЬСЯ ПЕРШИМИ» (с) 
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підбору, розвитку та управління персоналом;

психології особистості;

розвитку власних лідерських схильностей

реалізації індивідуальних та бізнес-
амбіцій.

КОМУ ПОТРІБНА ПРОГРАМА?

HR-МЕНЕДЖМЕНТ – ПРОФЕСІЯ МАЙБУТНЬОГО!

Підвищення професійних вимог до працівників в сучасних ринкових умовах 
кидає виклик фахівцям багатьох спеціальностей. Новітні технології, 
міжнародне партнерство, законодавчі зміни, багатопрофільні програми – 
все це вимагає не лише додаткових професійних знань, досвіду і зусиль, 
а й поглибленого знання психології особистості, вміння розпізнавати 
лідерські схильності та розвивати їх, мислити нестандартно та креативно.

Навчатися за програмою HR-МЕНЕДЖМЕНТ, здобувати додаткову кваліфікацію 
і стати багатопрофільним професіоналом можливо завдяки Інституту 
психології і підприємництва.

ЧОМУ HR-МЕНЕДЖЕР – УНІВЕРСАЛЬНА ПРОФЕСІЯ?

HR-менеджер – складна і водночас універсальна професія, що 
розкриває ключові навички: психологічні, управлінські, творчі і 
комунікаційні.

Зростання до директора персоналу – це фактично повний контроль 
над усіма процесами компанії, адже людський капітал – головний 
двигун будь-якого бізнесу.

HR-менеджер відповідальний за найважливішу місію в компанії: 
від його професійних якостей залежить ефективність колективу, 
їх висока кваліфікація, мотивація, лояльність та розвинена 
корпоративна культура, що в синергії призводить до безперервного 
розвитку компанії. 

Випускникам шкіл, які прагнуть посісти по-
саду HR-менеджера і бути фахівцями
у напрямках:
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Виявляти потенціал особистості та 
сприяти його розвитку

Провокувати на особистісні зміни та 
реалізацію власних амбіцій, розвиток 
лідерських схильностей в бізнесі

Виявляти основні кадрові проблеми, 
критичні точки з розкриттям їх 
першопричин та рекомендаціями щодо 
усунення

ЩО ВМІЮТЬ HR-МЕНЕДЖЕРИ? 

Вивчають внутрішній клімат компанії та фактори, які сприяють 
розвитку

Виявляють та ліквідують осередки виникнення 
проблемних,конфліктних ситуацій

Формують методики збільшення результативності персоналу

Оптимізують і підвищують ефективність управління людськими 
ресурсами

Розвивають лідерський потенціал та корпоративну культуру 
компанії

Вміння поєднувати техніки психології 
та професійні навички в процесі 
пошуку та відбору кандидатів

Використання онтопсихологічної методики 
в процесі роботи з персоналом

Розуміння взаємозв’язку між 
правильним підбором персоналу і 
зростанням доходів бізнесу

Здатність впливати на формування 
ефективної бізнес-стратегії та 
безперервний розвиток компанії

ПЕРЕВАГИ HR-МЕНЕДЖЕРА, ЩО 
НАВЧАЄТЬСЯ ЗА НАШОЮ ПРОГРАМОЮ:

ЯК ДІЮТЬ HR-МЕНЕДЖЕРИ? 

HR-МЕНЕДЖЕР – ХТО ВІН?
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Територія Інституту

ПРО ОСВІТНЮ ПРОГРАМУ HR-МЕНЕДЖМЕНТ

Факультет менеджменту готує фахівців за освітнім рівнем «Бакалавр»: 
спеціальність «Менеджмент», освітня програма «HR-менеджмент».

Освітньо-професійна програма «HR – 
менеджмент», галузі знань 07 «Управління та 
адміністрування», спеціальності 073 «Менеджмент 
першого (бакалаврського) рівня вищої освіти» 
затверджена та введена в дію наказом ректора 
ПВНЗ «Інститут психології і підприємництва» від 
01.12.2017 р. № 3 відповідно до рішення Вченої 
ради Інституту від 14.11.2017 р. Протокол № 3.

Ліцензія згідно з наказом МОН №1373-л від 
20.07.2018 р.

ЧИМ 
ЗАТВЕРДЖЕНА 
ПРОГРАМА?

Вивчення технологій ефективного підбору, управління та розвитку 
персоналу

Формування способу мислення (forma mentis) лідера з метою розвитку 
багатофункціональності управлінських та професійних навичок

Психологічні аспекти управління: лідерство, робота з опором, захисні 
механізми, самосаботаж, командоутворення

Економічні аспекти управління: мотивація, прийняття управлінських 
рішень, ефективність HR-менеджера, внутрішня комунікація

Розвиток корпоративної культури та креативного мислення  

Тренування необхідних практичних навичок для розвитку потенціалу та 
реалізації амбіцій персоналу в бізнесі

НА ЩО ОРІЄНТОВАНА ПРОГРАМА?
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ПРОГРАМА HR-МЕНЕДЖМЕНТ

Комплексність і спрямованість на практичне застосування: теоретичні 
заняття поєднуються з аналізом практичних кейсів

Освоєння технік, що дозволяють розпізнати кадровий природний 
потенціал та ефективно застосувати його у бізнес-сфері

Стажування в процесі навчання на підприємствах-партнерах Інституту

Відпрацювання практичних навичок в ході ділових ігор, спрямованих на 
розвиток професійних компетенцій

Психологічний інструментарій, що дозволяє розвиватися не лише 
професійно, але долати особисті обмеження, що гальмують зростання та 
розвиток, переходити на більш якісний рівень життя

КОНКУРЕНТНІ ПЕРЕВАГИ ПРОГРАМИ:

Загальна психологія 

Психологія особистості 

Психологія управління персоналом 

Управління конфліктами та груповою 
динамікою

Основи онтопсихології та використання 
онтопсихологічних інструментів

Основи онтопсиходіагностики

Онтопсихологічний підхід в 
управлінні персоналу 

Онтопсихологічний практикум 

Лідерство в управлінні персоналом 

Основи іміджмейкінгу  

Дизайн власного іміджу 

Технологія побудови особистісного бренду

Розвиток креативного мислення

Етика, естетика та мистецтво  

ЗМІСТ ПРОГРАМИ:

ПСИХОЛОГІЯ

КРЕАТИВНІСТЬ ТА ЛІДЕРСТВО
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 Філософія

 Соціологія

Політологія

Культурантропологія

Іноземна мова 

Бухгалтерський облік

Трудове право 

Правознавство

Макро- та мікроекономіка

Вища та прикладна математика 

Теорія ймовірності та математична 
статистика

Економіко-математичні методи на 
моделі в менеджменті

Економіка підприємства та фінанси 

Менеджмент і теорія організації 

Маркетинговий менеджмент 

Технології підбору персоналу, його 
розвитку, адаптації та мотивації

Формування та розвиток корпоративної 
культури

Менеджмент персоналу 

Менеджмент корпоративний структур

Теорія і методи прийняття 
управлінських рішень

Стратегічне управління 

HR-інжиніринг, стафінг, рекрутинг

Організація підприємницької 
діяльності 

Системи управління якістю в HR-
менеджменті

Управління зайнятістю 

Управління кадровим діловодством

 

ПРОФЕСІЙНА ПІДГОТОВКА

МЕТОДИ НАВЧАННЯ

Лекції та семінари

Практичні заняття: рольове 
моделювання, робота в 
групах, ділові ігри;

Написання есе, як 
ефективного інструменту 
аналізу форми мислення;

Менторство (tutorials);

Факультативні заняття;

Електронна бібліотека.
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ЯКІ МОЖЛИВОСТІ ОТРИМУЮТЬ СТУДЕНТИ
 ТА ВИПУСКНИКИ?

Навчання за унікальними авторськими програмами (включаючи 
інструменти онтопсихології)

Стажування в процесі навчання на підприємствах-партнерах інституту 
різних галузей, що входять до числа найуспішніших компаній України

Проживання та навчання в креативному студмістечку

Доступна вартість навчання

Офіційне працевлаштування після завершення навчання

Заклав основи розвитку власного потенціалу та реалізації амбіцій 
особистості

Набув ефективного способу мислення (forma mentis) HR-менеджера

Сформував професійні навички в області психології підбору, 
управління та розвитку персоналу і корпоративної культури

ВИ НАВЧИТЕСЬ :

БАКАЛАВР ЗА СПЕЦІАЛІЗАЦІЄЮ «HR-МЕНЕДЖМЕНТ» - ЦЕ СПЕЦІАЛІСТ, 
ЯКИЙ :

ВИ ЗНАТИМЕТЕ :

Територія Інституту

Нестандартному мисленню: 
креативності, генеруванню ідей та 
дій у новій ситуації
Психології лідерства: розпізнавати 
потенціал та розвивати лідерські 
схильності  
Технологіям підбору, управління, 
розвитку персоналу та корпоративної 
культури
Командній роботі

Як налагоджувати міжособистісну 
взаємодію при вирішенні 
професійних завдань

Як управляти конфліктами, бачити 
їх першопричини та формувати 
важелі для їх усунення
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HR-менеджер: спеціаліст з укомплектування організації працівниками, 
який вивчає ринок, координує роботу, приймає рішення,
консультує, ефективно управляє кадрами тощо. 

Хедхантер: залучає в компанію найкращих кандидатів, бачить в них 
лідерські якості та стимулює до їх розвитку, мислить нестандартно, 
розуміє взаємозв’язок «фахівець – дохід, який він здатний принести 
компанії». 

T&D менеджер: забезпечує безперервний процес навчання та розвитку 
компанії, стимулює персонал до тривалої і результативної роботи у 
компанії, розвиває корпоративну культуру.

Happiness менеджер: спеціаліст, який знижує плинність кадрів, 
відповідає за щастя, задоволення і добробут працівників, створює 
позитивну атмосферу в компанії. 

ВИПУСКНИК ПРОГРАМИ «HR-МЕНДЖМЕНТ» :

Територія Інституту
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ВИКЛАДАЧІ

Професорсько-викладацький склад кафедри: 

22% доктори наук 

78% викладачі з кандидатським науковим 
ступенем

75% викладачі-практики у бізнес-сфері 

ХТО ВИКЛАДАЄ ДИСЦИПЛІНИ?

Навчальний процес на кафедрі забезпечує науково-педагогічний колектив, 
який складається зі спеціалістів, які:

є бізнес-практиками з багаторічним 
досвідом

мають високий рівень підготовки в сфері 
психології

застосовують новітні методики та 
інновації

працюють на базі сучасних теорій, 
які тісно пов’язані з практичним 
застосуванням в діловому середовищі

сформувати професійні знання та 
навички

спровокувати та сприяти розвитку 
лідерського потенціалу реалізації 
амбіцій студента

закласти основи безперервного навчання 
– (life-long learning education)

НА ЧОМУ ЗНАЮТЬСЯ ВИКЛАДАЧІ?

МІСІЯ  ВИКЛАДАЧА ІПП:

«HR НАСТУПНОГО ДЕСЯТИЛІТТЯ ПОВИНЕН БУТИ ОРІЄНТОВАНИЙ НА ПРОДУКТИВНІСТЬ 
ТА ЕФЕКТИВНІСТЬ. ДЛЯ ЦЬОГО НЕОБХІДНІ ГЛОБАЛЬНІ ЗРУШЕННЯ В МИСЛЕННІ»

(с) Расті Ліндквіст
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АБІТУРІЄНТУ

Профіль освітньої програми   Освітній ступінь «Бакалавр»
«HR – менеджмент»     галузь знань 07 «Управління та   
       адміністрування»      
       спеціальність 073 «Менеджмент»

Тип та обсяг програми:    Освітньо-професійна, 240 кредитів   
       ЄКТС/4 роки

Вищий навчальний заклад:   Інститут психології і підприємництва

Рівень програми:     Перший (бакалаврський) рівень

Тип диплому:      FQ-EHEA – перший цикл, EQF LLL – 6  
       рівень, HPK – 6 рівень/ Бакалавр

Кваліфікація освітня:    Бакалавр з менеджменту за спеціаліза- 
       цією «HR-менеджмент»

Кваліфікація професійна:   Менеджер-адміністратор

Кваліфікація в дипломі:    Бакалавр за спеціальністю «Менеджмент»,  
       спеціалізація «HR-менеджер»

Форма навчання:    Очна, гнучкий графік занять

Кількість місць для вступу:  24 місця

Умови проживання для студентів: Кімнати в кампусі

Територія Інституту
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УМОВИ ЗАРАХУВАННЯ 

Природною схильністю та талантом до професії

Силою волі, працьовитістю та бажанням постійно дізнаватися нове

Непересічним розумом

За результатами зовнішнього незалежного оцінювання (українська 
мова і література, математика - обов’язкові) географія або 
інозенма мова (на вибір);

Психологічний тест;

Співбесіда та захист есе.

ЧИМ МАЮТЬ ВОЛОДІТИ АБІТУРІЄНТИ?

ЯК ВІДБУВАЄТЬСЯ ВІДБІР?

Бібліотека Інституту

«ВАШІ МАЙБУТНІ КОМПЕТЕНЦІЇ - НАША 
СЬОГОДНІШНЯ ЗАДАЧА» (с)
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УМОВИ ОПЛАТИ

2019/20 НАВЧАЛЬНИЙ РІК

Вартість навчання складає 7 тис. грн. за семестр

Оплата за перший семестр до 30.08.2019 року 

Оплата за другий семестр до 15.12.2019 року

ПОДАННЯ ДОКУМЕНТІВ ЗДІЙСНЮЄТЬСЯ ДО 31.07.2019 РОКУ 
(для уточнення звертатися за телефоном адміністрації ІПП)

Вища освіта

ПО ЗАКІНЧЕННЮ ВИДАЄТЬСЯ ДИПЛОМ ДЕРЖАВНОГО ЗРАЗКА

Територія Інституту



Телефон адміністрації

+38 (067) 519 75 77

EDU@IPP.EDU.UA

IPP.EDU.UA


