«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.

3

Програма
Minі MBA Психологія бізнесу
– відповідь на сучасні
потреби ринку

ЯКІ

МОЖЛИВОСТІ

НАДАЄ

ПРОГРАМА?

Програма надає слухачам можливість
навчатися у середовищі, яке сприяє
розвитку лідерських якостей та формує
ефективний спосіб мислення.
Слухачі програми застосовують творчий
підхід, тестують ідеї, обмінюються
досвідом для розвитку своєї справи або
галузі бізнесу.

ДЛЯ КОГО

ПРИЗНАЧЕНА ПРОГРАМА

MINI MBA ПСИХОЛОГІЯ
БІЗНЕСУ?
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.

www.ipp.edu.ua

4

Амбітних бізнесменів, які створюють
та прагнуть досягати в бізнесі максимальних результатів.

ЦІЛІ

НАВЧАННЯ ЗА ПРОГРАМОЮ

MINI MBA ПСИХОЛОГІЯ
БІЗНЕСУ
ЛІДЕРСТВО
Створити ефективну команду,
здатну безперервно розширювати територію бізнесу та приносити прибуток.
Сформувати та впровадити
нові правила гри, розширити
власні горизонти мислення.

ІНТЕГРАТИВНІ РІШЕННЯ

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.

Освоїти та використати
провідні підходи та практики з різних галузей знань для
розвитку компанії.
Набути та відпрацювати отримані навички для вирішення завдань у сфері управління
персоналом.

ОСОБИСТІСНИЙ РІСТ
Визначити зони розвитку
керівника та його команди.
Спровокувати на особистісні
зміни та реалізацію амбіцій, результатом яких є постійний ріст
управлінця та його оточення.

www.ipp.edu.ua

5

ЗМІСТ

ПРОГРАМИ
50%

ПСИХОЛОГІЯ
Психологія лідерства
Психологія управління ключовим персоналом
Управління конфліктами та
груповою динамікою

МЕТОДИ

НАВЧАННЯ ЗА ПРОГРАМОЮ
Лекції та семінари

Практичні заняття: бізнес-завдання,
ділові ігри
Написання есе, як ефективного інструменту аналізу форми мислення

Захисні механізми, самосаботаж, робота з опором

Бізнес-менторство (tutorials)

Основи онтопсихології та використання онтопсихологічних інструментів

Факультативні заняття

ВІДГУКИ

Електронна бібліотека

Кінетика, проксеміка, фізіогноміка

30%

ПРОФЕСІЙНА
ПІДГОТОВКА
Технології підбору персоналу, його розвитку, адаптації та
мотивації
Теорія та практика управління персоналом: управлінські
інструменти та методи
Кадровий аудит та корпоративні стандарти

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

20%

КРЕАТИВНІСТЬ
Розвиток креативного мислення

ПРОФІЛЬ ПРОГРАМИ

«Інститут психології і підприємництва повністю
змінив мій світогляд і
відношення до класичної
української освіти».

Галузь знань:

07 «Управління та
адміністрування»

(керівник проекту)

Спеціальність:

073 «Менеджмент»

Тип та обсяг
програми:
Вищий навчальний
заклад:

Тип диплому:

МАРИНА Г.

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

Філософія підприємництва
Побудова власного іміджу
Естетика, етика та мистецтво

Форма навчання:

очна, гнучкий графік
занять

www.ipp.edu.ua
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ЧОМУ

MINI MBA ПСИХОЛОГІЯ БІЗНЕСУ
– ваш вибір?

ВІДГУКИ
ПСИХОЛОГІЯ
УПРАВЛІННЯ
Програма Mini MBA Психологія бізнесу створена на базі онтопсихологічного методу. Її основні орієнтири:
Спровокувати слухачів на
розвиток особистісних лідерських схильностей та сформувати професійні навички в
області управління;
Сприяти набуттю слухачами способу мислення (forma
mentis) ефективного управлінця.

ВІДГУКИ

«Використовуючи психологію в
професійній діяльності, вдається
проникати у саму сутність процесу, інакше сприймати інформацію,
розуміти
причинно-наслідкові
зв’язки в управлінні персоналом.
Синтез знань, що дають викладачі, стає точкою відліку для розуміння і використання в роботі
ефективних інструментів HR-менеджменту».
МИХАЙЛО І.

(партнер консалтингової компанії)
www.ipp.edu.ua
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ОБМІН ДОСВІДОМ
ТА ІДЕЯМИ
За програмою навчаються люди
з різних сфер: будівництво,
FMCG, Wellness, готельний бізнес,
фінанси, облік і аудит, банківська
справа тощо.
Програма забезпечить обмін
досвідом, поглядами, ідеями з
різних сфер у робочому середовищі.

ПРОГРАМА
Навчальний план розроблений як
відповідь на сучасні потреби ринку та складається із двох основних напрямків:
Психології
бізнесу:
від
розвитку
особистісних
та лідерських якостей до
формування ефективного
способу мислення;
Технології управління кадровим потенціалом: від підбору
персоналу до розвитку корпоративної культури.

«Після першої лекції я
зрозумів, що моє життя
можна поділити на дві
частини – до і після вступу в ІПП. Кожне заняття
– це практичні знання,
які можна і необхідно використовувати одразу ж
після лекції».
МАКСИМ Я.

(арт-директор)

ВИКЛАДАЧІ
Програму викладають лектори із
науковим ступенем та багаторічним досвідом створення прибуткового бізнесу у різних напрямках підприємницької діяльності.

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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