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Про набір здобувачів вищої 
освіти до ІПКДСЗУу 2022 році

Інститут підготовіси кадрів державної служби зайнятості України (далі - ІПК 
ДСЗУ) оголошує у 2022 році прийом на навчання для здобуття освітнього ступеня 
бакалавра на основі повної загальної середньої освіти на перший курс за рахунок 
коштів фізичних (юридичних) осіб за такими спеціальностями:

* Індивідуальну усну співбесіду можуть проходити вступники згідно з розділом VIII Правил прийому.
** У 2022 році приймаються сертифікати зовнішнього незалежного оцінювання 2019-2021 років з трьох конкурсни 
предметів (у будь-яких комбінаціях): українська мова (перший предмет), математика (другий предмет). Третій предмет в 
вибір вс тупника - або історія України, або іноземна мова, або біологія, або географія, або фізика, або хімія.

Спеціальності Термін
навчання

Форма 
навчання

Національний мультигіредметний 
тест (Індивідуальна усна 

співбесіда*) та/або 
Сертифікати УЦОЯО**

Кількість 
балів

051 «Економіка»
• Українська мова
• Математика
• Історія України

053 «Психологія»
3 роки

10 місяців
денна, 
заочна

Не менше
100 балів

073 «Менеджмент»

Для здобуття освітнього ступеня бакалавра на основі освітньо-кваліфікаційногб 
рівня молодшого спеціаліста, освітньо-професійного ступеня фахового молодшого 
бакалавра, освітнього ступеня молодшого бакалавра за рахунок коштів фізичних 
(юридичних) осіб можна вступити на третій курс за спорідненими спеціальностями з 
нормативним терміном навчання.

mailto:ipkdczyll5@ukr.net
mailto:ipkdszu@ipk.edu.ua
http://new.ipk.edu.ua/
mailto:ipkdczyll5@ukr.net
mailto:ipkdszu@ipk.edu.ua
http://new.ipk.edu.ua/


Для здобуття освітнього ступеня магістра на основі ступеня бакалавра, раніше 
здобутого ступеня магістра (освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста) за рахунок 
коштів фізичних (юридичних) осіб набір проводиться за такими спеціальностями:

* Магістерський тест навчальної компетентності, складений у 2022 році проводиться та організовується Українськи 
центром оцінювання якості освіти; до конкурсу допускається результат МТНК від 100 балів.
** Вступники, які мають право відповідно до розділу УШ Правил прийому складати індивідуальну усну співбесіду 
іноземної мови.
*** Інститут безпеки та управління Академії Поморської в Слупску (Республіка Польща)

Спеціальності та
освітньо-професійні програми Термін навчання Форма 

навчання Вступні іспити

051 «Економіка»
- Управління персоналом га економіка праці

> 1 рік 5 місяців 
(для споріднених

напрямів 
підготовки/ 

спеціальностей)

> 1 рік 10 місяців
(для інших 
напрямів 

підготовки/ 
спеціальностей)

денна, 
заочна

• Магістерський ; 
тест навчальної 
компетентності *
або
Індивідуальна 

усна співбесіда з 
іноземної мови**
• Фаховий іспит

053 «Психологія»
- Психологія праці та управління
- Клінічна психологія

073 «Менеджмент»
- Соціальний менеджмент
- Менеджмент підприємницької діяльності

281 «Публічне управління та 
адміністрування»

- Публічне адміністрування та публічна 
служба

- Публічне управління та адміністрування 
у сфері охорони здоров’я

- Парламентаризм та парламентська 
діяльність

- Публічне управління та адміністрування:
європеїстика (за програмою
подвійних дипломів)***

- Публічне управління у сфері національної
безпеки (за програмою
подвійних дипломів)***

> 1 рік 5 місяців 
(д. :ч всіх напрямів 
підготовки/спеці- 

альностей)

Для здобуття освітньо-наукового ступеня доктора філософії (PhD) на основі 
здобутого ступеня магістра (ОКР спеціаліста) за рахунок коштів фізичних (юридичних) 
осіб набір проводиться за такими спеціальностями:

на основі освітнього ступеня (ОКР) магістра (спеціаліста)
Форма навчання - денна, заочна 

термін навчання - 4 роки

Спеціальності Вступні випробування

053 «Психологія» • Презентація дослідницьких 
пропозицій за обраною спеціал ьністю

• Вступне випробування зі спеціальності
• Вступне випробування з іноземної мови

073 «Менеджмент»

281 «Публічне управління та адміністрування»



Для здобуття освітньо-наукового ступеня доктора наук на основі здобутого 
ступеня доктора філософії за рахунок коштів фізичних (юридичних) осіб набір 
проводиться за такими спеціальностями:

на основі освітньо-наукового ступеня доктора філософії (PhD) 
Форма навчання - денна 
термін навчання - 2 роки

Спеціальності Вступні випробування

053 «Психологія» • Розгорнута пропозиція щодо плану 
дослідницької роботи та інформація про 
обсяг наукової роботи, необхідної для 

підготовки результатів проведених 
досліджень до захисту

281 «Публічне управл іння та адміністрування»

З Правилами прийому до Інституту підготовки кадрів державної служби 
зайнятості України у 2022 році, а також актуальними матеріалами вступної кампанії 
можна ознайомитися на сайті http://ipk.edu.ua/

Адреса Інституту підготовки кадрів державної служби зайнятості України:
м. Київ, вул. Нововокзалъна, 17 (Приймальна комісія - каб. 12)
Телефони Приймальної комісії:
Відповідальний секретар: Тривайло Андрій Юрійович - 050 560 41 87
Технічні секретарі: Скірута Роман Олександрович - 096 887 11 63

Вінічук Надія Миколаївна - 098 488 95 68

E-mail: pk ipkdszu@ukr.net

З повагою 
ректор Радмила ВОЙТОВИЧ

Тривайло А.Ю.
050 560 41 87
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