2019-2020
навчальний рік

«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, і жоден не є другим. Необхідно
навчитися реалізовувати дарований природою інстинкт
першості».
(с) професор Антоніо Менегетті
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Інститут психології і підприємництва – місце, що поєднує
естетику і силу життя, сповнене творчістю і жагою до
пізнання, доповнене неповторною архітектурою.
Тиша, природа, гармонія навколо – все це в симбіозі
створило ідеальні умови для навчання, творчості і
креативу.

www.ipp.edu.ua
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ЛЮДСЬКИЙ
КАПІТАЛ
– найцінніший

ресурс компанії

Проблема вправного і ефективного управління персоналом, його оцінки і підбору добре
знайома HR-спеціалістам. Кожен із них щодня стикається з тим, як правильно обирати
співробітників, на які критерії орієнтуватися,
як навчати і чи варто взагалі вкладати у кандидата – час, знання, фінанси.
Раніше все
формулою,

ВАКАНСІЯ

=

будувалося

ДОСВІД

за

знайомою

+

НАВИЧКИ

яка більше не працює і не дає результату.

?

ВІДГУКИ
«ІПП – платформа для тих, хто готовий змінюватися і рухатися на
неймовірній швидкості. Інститут
поєднує знання із різних галузей, а очолює їх психологія, що
відчиняє двері в середовище, де
бізнес починається з людини та
її психології, а завершується її реалізацією та результатом»
КОСТЯНТИН П.

(власник будівельної компанії)

www.ipp.edu.ua
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?
?

Що це за примарні якості, про які всі
говорять, однак ніхто не знає як їх
розпізнати у кандидатах?
Чому, потрапляючи у колектив,
кандидат змінюється і як на це
реагувати?
Як ефективно управляти групою?

Як наслідок, все закінчується управлінням
процесами, проте не людьми. Комплексне
управління людськими ресурсами – один із
найскладніших процесів, що включає в себе
спектр знань із різних галузей, а надто, психологію.

ЧОМУ

MINI MBA
HR-MANAGEMENT
– ваш вибір?

Аудит
знань

і

систематизація

всіх

Від ідеї до реалізації – успішні та
ефективні дії
Загальноуправлінська підготовка, що розширює кар’єрні можливості

ВІДГУКИ
«Для мене моя професія –
це можливість бути собою
та отримувати задоволення.
На кожному з етапів росту
відкриваються горизонти,
які потребують нових знань
і вмінь, а матеріали занять
можна використовувати тут
і зараз, що надає мені можливість діяти ефективніше та
результативніше».
МАРІЯ Ф.

(HR-менеджер)

Практичні навички в галузі
управління, делегування
Підвищення особистісної ефективності
Освоєння передових практик за
межами вашої галузі
Розширення кругозору
Відмова від застарілих підходів,
які більше не працюють
Знайомство з сотнями таких же
креативних, активних і цілеспрямованих людей, як і ви
www.ipp.edu.ua

5

ДЛЯ КОГО

ПРИЗНАЧЕНА ПРОГРАМА
MINI MBA HR-MANAGEMENT?
Директорів та фахівців в області
управління персоналом різного рівня
Менеджерів середньої ланки та
топ-менеджерів на шляху переходу
до сфери підбору та розвитку персоналу
Керівників лінійних підрозділів компанії, і тих, хто потребує досконального знання сфери HR-консалтинг
Happiness-менеджерів
T&D-менеджерів
Рекрутерів

ОСНОВНИЙ

ОРІЄНТИР

ПРОГРАМИ

Програма Mini MBA HR-management створена на базі онтопсихологічного методу. Її
основні орієнтири:
Спровокувати слухачів на розвиток
особистісних лідерських схильностей та сформувати професійні
навички в області підбору, розвитку
та управління персоналом;

www.ipp.edu.ua
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Сприяти набуттю слухачами способу мислення (forma mentis) ефективного HR-менеджера.

ЦІЛІ

НАВЧАННЯ ЗА ПРОГРАМОЮ

ЛІДЕРСТВО
Створити ефективну команду,
здану безперервно розширювати територію бізнесу та приносити прибуток.
Сформувати та впровадити
нові правила гри, розширити
власні горизонти мислення.

ІНТЕГРАТИВНІ РІШЕННЯ
Освоїти та використати провідні підходи та практики з різних
галузей знань для розвитку
компанії.

МІСІЯ

В основі місії ПВНЗ «Інституту психології і підприємництва» лежать принципи онтопсихологічної педагогіки
– навчити людину розуміти
та створювати саму себе,
виховувати себе як лідера в
цьому світі, розвивати в собі
здібності до перемоги.

Набути та відпрацювати отримані навички для вирішення завдань у сфері управління
персоналом.

ОСОБИСТІСНИЙ РІСТ
Сформувати
ментальність
(forma mentis) ефективного
управлінця, зданого приймати
точні рішення.
Спровокувати на особистісні
зміни кожного окремого працівника - учасника бізнесу,
результатом яких є не лише
постійний ріст та розвиток, а й
значні здобутки компанії.

www.ipp.edu.ua
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ЗМІСТ

ПРОГРАМИ
50%

ПСИХОЛОГІЯ
УПРАВЛІННЯ
Технології розвитку HR-менеджера та кадрова політика
Навчання, мотивація та 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

30%

Як стати
слухачем програми?
Написати есе
Заповнити і направити
аплікаційну форму
Пройти співбесіду з
керівником програми
www.ipp.edu.ua

8

20%

Кінетика, проксеміка, фізіогноміка

ПРОФЕСІЙНА
ПІДГОТОВКА

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

КРЕАТИВНІСТЬ
Філософія підприємництва
Розвиток креативного мислення
Побудова власного іміджу
Естетика, етика та мистецтво

МЕТОДИ

НАВЧАННЯ ЗА ПРОГРАМОЮ
Лекції та семінари
Практичні
ділові ігри

заняття:

бізнес-завдання,

Написання есе, як ефективного інструменту аналізу форми мислення
Бізнес-менторство (tutorials)
Факультативні заняття
Електронна бібліотека

ВІДГУКИ

ПРОФІЛЬ ПРОГРАМИ
Галузь знань:

Спеціальність:

Тип та обсяг
програми:
Вищий навчальний
заклад:

Тип диплому:

Форма навчання:

07 «Управління та
адміністрування»

«HR – унікальний світ,
який дозволяє бути учасником усіх процесів і напрямків бізнесу. Дякую
за безмежні можливості
та погляд під іншим кутом на роль HR-функцій».
ЮЛІЯ П.

(HR-менеджер)

073 «Менеджмент»

освітньо-професійна, 120
кредитів, ЄКТС/2 роки
ПВНЗ «Інститут
психології і
підприємництва»
Mini MBA

очна, гнучкий графік
занять

www.ipp.edu.ua
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Екологічний простір

БРЕНД
NEW
– 2019

Місце натхнення і
творчого мислення
Велична архітектура
Власна бібліотека
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КРЕАТИВНИЙ

ПРОСТІР
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