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НАУКОВІ ТА НАУКОВО-ПРАКТИЧНІ ЗАХОДИ 

 
Конференція «Муніципальна реформа в контексті євроінтеграції 
України: позиція влади, науковців, профспілок та громадськості» 

6 грудня 2018 р. в Академії праці, соціальних відносин і туризму відбулась 
Друга Всеукраїнська науково-практична конференція «Муніципальна реформа в 
контексті євроінтеграції України: позиція влади, науковців, профспілок та 
громадськості».  

Метою конференції було фахове обговорення напрямів муніципальної 
реформи в Україні на її сучасному етапі, впровадження європейських принципів і 
стандартів територіальної організації влади на основі співставлення позицій з цього 
питання влади, науковців та інститутів громадянського суспільства. 

Організаторами конференції виступили Академія праці, соціальних відносин 
і туризму та Всеукраїнська асоціація органів місцевого самоврядування «Асоціація 
міст України»;. партнером конференції – Комітет Верховної Ради України з питань 
державного будівництва, регіональної політики та місцевого самоврядування. 

За результатами наукової дискусії, в якій взяли участь представники більше 
десяти областей, сформовано рекомендації щодо реформування законодавства 
України про місцеве самоврядування. 
 

Більше інформації про конференцію тут: 
https://www.socosvita.kiev.ua/conference_06_12_18 
 
Збірник матеріалів конференції:  
Муніципальна реформа в контексті євроінтеграції України: 
позиція влади, науковців, профспілок та громадськості: Тези 
доповідей ІІ щорічної Всеукр. наук.-практ. конф. [Редкол.: 
Кравченко В.В. та ін.]. Київ: ВІ ЕН ЕЙ ПРЕС, 2018. 252 с. 
URL: 
https://www.socosvita.kiev.ua/sites/default/files/Tezy_06_12_18.pdf  

https://www.socosvita.kiev.ua/conference_06_12_18
https://www.socosvita.kiev.ua/sites/default/files/Tezy_06_12_18.pdf


Круглий стіл «Шляхи збалансування 
підготовки робітничих кадрів 

відповідно до потреб ринку праці» 

24 жовтня 2018 р. в Академії 
відбулося засідання круглого столу «Шляхи 
збалансування підготовки робітничих 
кадрів відповідно до потреб ринку праці». 
Обговорення гострих питань українського 

ринку праці було ініційовано Комітетом Верховної Ради з соціальної політики, з 
яким у вересні Академією було підписано меморандум про співпрацю. 

У заході взяли участь народні депутати, представники Міністерства 
соціальної політики, Фонду соціального страхування України, Державної служби 
занятості, Американської торговельної палати в Україні, Національного інституту 
стратегічних досліджень та науковці Академії праці, соціальних відносин і 
туризму.  

Більше інформації про круглий стіл тут: 
https://www.socosvita.kiev.ua/RT_24_10_2018   

 
 

* * * 
Круглий стіл «Правовий 

статус учасників АТО  
та членів їх сімей: 

актуальні питання 
сьогодення» 

7 листопада 2018 р. актив 
юридичного факультету 
Академії організував круглий стіл «Правовий статус учасників АТО та членів їх 
сімей: актуальні питання сьогодення». На базі Дніпровського відділу поліції ГУНП 
в Дніпропетровській області зібралися представники Управління з питань 
учасників АТО Дніпропетровської облдержадміністрації, Всеукраїнської спілки 
воїнів АТО, ГО «Пліч о пліч назавжди», ГО «Баланс», ГО «Допомога Дніпра», ГО 
«Карітас Донецьк», Громадської спілки «Дніпропетровська обласна асоціація 
об'єднань учасників АТО», Товариства ветеранів АТО та ін. 

Обговорено низку проблемних питань соціально-правового захисту прав та 
інтересів учасників, ветеранів АТО та членів їх сімей, проаналізовано можливі 
шляхи адаптації учасників та ветеранів АТО до нової соціальної ролі, варіанти 
реалізації антистрес-програми та соціального проекту «Освіта-онлайн для 
ветеранів АТО». 

Більше інформації про круглий стіл тут: 
https://www.socosvita.kiev.ua/node/2171  

https://www.socosvita.kiev.ua/RT_24_10_2018
https://www.socosvita.kiev.ua/node/2171


Перший міжнародний ярмарок 
грантів для бізнесу 

 

6 листопада 2018 р. вперше в 
Україні відбувся Перший 
міжнародний ярмарку грантів для 
бізнесу. Захід проводився в рамках 
проекту  Модуль Жана  Моне 
«Фінансовий сектор ЄС як рушій 
сталого розвитку: європейська інтеграція, реформи, перспективи мережевої 
економіки» (програма Європейського Союзу «ЕРАЗМУС+»), що вже третій рік 
впроваджується в Академії праці, соціальних відносин і туризму. 

Під час заходу, зокрема, виступили: Вікторія Буяшенко, ректор Академії, 
представники Міністерства освіти і науки України, Національного контактного 
пункту «Горизонт 2020», Міжнародної європейської інноваційної науково-
технічної програми «EUREKA» тощо. 

Учасники ярмарку не лише змогли знайти партнерів для спільних проектів, 
ознайомитися з успішними кейсами залучення грантів від  українських компаній, 
але й наживо поспілкувалися з офіційними представниками більшості донорів, що 
працюють з підприємствами в Україні. Йшлося і про можливість отримання грантів 
для проведення наукової, дослідницької роботи. 

Більше інформації про захід тут: https://www.socosvita.kiev.ua/node/2170 
 

 
* * * 

Всеукраїнський конкурс  
студентських робіт 

«Look of New Generation/Погляд 
нового покоління» 

18 грудня 2018 р. в Академії 
відбувся фінал Всеукраїнського конкурсу 
студентських команд LoNG 2018 «Look of 
New Generation/Погляд нового покоління». 

Цей конкурс для студентських команд закладів вищої освіти України 
щорічно проводять Українська асоціація з розвитку менеджменту та бізнес-освіти, 
Київська Бізнес Школа, Академія праці, соціальних відносин і туризму та 
Глобальный Договір ООН в Україні. Цьогорічний партнер конкурсу: ПрАТ 
«Дубномолоко». 

На участь у Конкурсі зареєструвались 72 команди з 44 ЗВО з 23 міст 
України. У фіналі взяли участь 8 студентських команд. Перше місце виборола 
команда «BizOwn» Київського національного економічного університету імені 
Вадима Гетьмана. 

Більше інформації про конкурс тут: https://www.socosvita.kiev.ua/node/2185  
 

https://www.socosvita.kiev.ua/node/2170
https://www.socosvita.kiev.ua/node/2185


УЧАСТЬ ВИКЛАДАЧІВ АПСВТ  
У НАЦІОНАЛЬНИХ ТА МІЖНАРОДНИХ ЗАХОДАХ 

 

5-6 жовтня 2018 р. у Львові за 
спільної ініціативи Асоціації 
фінансового права України, 
Німецького товариства міжнародного 
співробітництва (GIZ), Львівського 
національного університету імені 
Івана Франка, Національного 
юридичного університету імені 
Ярослава Мудрого, Національної 
академії правових наук України та 
Верховного Суду України відбулася 
міжнародна науково-практична 

конференція “Вороновські читання: єдність адміністративних та фінансових 
процедур”. 

У конференції взяли участь близько 150 учасників з понад 12 держав. З-
поміж учасників такого широкомасштабного заходу була і Академія праці, 
соціальних відносин і туризму, яку представляв доктор юридичних наук, завідувач 
кафедри конституційного, адміністративного та господарського права, член 
Асоціації фінансового права України Юрій Оніщик (тема доповіді – "Правова 
природа процедур сплати митних платежів"). 

 
 

* * * 
19-21 жовтня 2018 р. у Турції в Kırşehir Ahi 

Evran University відбувся Перший міжнародний 
конгрес «Люди, влада та політика». Основна 
тематика конгресу – «М'яка сила, глобальна 
економіка, політична соціологія та глобалізація».. 
Мета цього наукового зібрання  полягала в тому, 
щоб зробити внесок у розвиток суспільства та 
наукових досліджень.  

У заході взяв участь завідувач кафедри 
кримінального права, процесу та криміналістіки, 
кандидат юридичних наук Олексій Ховпун. Його 
доповідь стосувалась ролі соціальних мереж у 
сучасному суспільстві. 



22 листопада 2018 р. у 
Комітеті Верховної Ради України з 
питань соціальної політики, 
зайнятості та пенсійного 
забезпечення відбувся круглий 
стіл «Законодавчі питання 
мобінгу і булінгу в Україні». На 
ньому обговорювались питання 
законодавчого врегулювання 
попередження та подолання 
негативних явищ навмисного 
психологічного тиску – мобінгу та 
булінгу, що останнім часом поширюються як у трудових, так і в інших 
суспільних відносинах.  

Для здійснення парламентського контролю за дотриманням права людини 
на недискримінацію у трудових відносинах при Комітеті створюватиметься 
спеціальна Комісія, а для подальшої роботи над законопроектом щодо 
запобігання мобінгу – робоча група. 

У заході взяли участь Вікторія Буяшенко, ректор Академії, викладачі 
юридичного факультету.   

 

 

* * * 
2–7 грудня 2018 р. відбувся IV 

Всесвітній конгрес Міжнародної 
конфедерації профспілок 
(м. Копенгаген, Данія), що 
проводиться кожні чотири роки. Тема 
цьогорічного конгресу – «Посилення 
впливу трудящих: змінити 
правила». 

Міжнародна конфедерація 
профспілок (МКП) є найбільшою де-
мократичною організацією в світі, що 
представляє 207 млн працівників і 331 

національний профспілковий центр із 163 країн. У конгресі взяли участь 1200 
профспілкових активістів із 132 країн, зокрема й делегація Федерації профспілок 
України на чолі з Головою ФПУ Григорієм Осовим. До складу делегації входила 
ректор Академії праці, соціальних відносин і туризму Вікторія Буяшенко.  

 
 



СПІВПРАЦЯ В РАМКАХ МІЖНАРОДНИХ ПРОГРАМ 

 
5-9 листопада 2018 р. завідувачка кафедри 
фінансів АПСВТ Яніна Ткаченко та 
завідувачка кафедри маркетингу АПСВТ 
Олена Корчинська відвідали з лекціями 
польській приватний університет 
Collegium Civitas за програмою «Staff 
mobility for Teaching To/From Partner 
Countries» (The Erasmus+ Programme). 
Лекції наших викладачів, які охоплювали 
різноманітні економічні сфери (сучасні 

виклики для маркетингу, особливості фінансової та банківської сфери України та 
світу) та викладалися англійською мовою для широкої інтернаціональної аудиторії 
– майбутніх бакалаврів, магістрів, а також слухачів відкритих груп з різних країн, 
знайомили з науковими напрацюваннями викладачок. 

 
 

НАУКОВІ СТАТТІ ПРО АКАДЕМІЮ 
 

Дітковська Л.А., Семигіна Т.В., Буяшенко В.В. 
Студенто-орієнтований підхід у формуванні 
академічної доброчесності в сучасному 
університеті // Вісник Луганського національного 
університету імені Тараса Шевченка. 2018. № 8 
(322). С. 2-19. 

У статті проаналізовано перші кроки впровадження 
засад академічної доброчесності в Академії праці, 
соціальних відносин і туризму (АПСВТ). Розкрито 
особливості розробки Положення про академічну 
доброчесність та заходів із його імплементації з 

урахуванням досвіду українських закладів вищої освіти – учасників Проекту сприяння 
академічній доброчесності в Україні, а також досвіду новозеландського Університету 
Окленду. Охарактеризовано наповнення нової навчальної дисципліни «Академічні студії», 
спрямованої на формування в АПСВТ нової академічної культури, заснованої на 
принципах чесності, реального навчання, справедливості, довіри та взаємоповаги всіх 
учасників академічного процесу.  

Повний текст статті доступний тут: 
https://bit.ly/2ENIET8  

https://bit.ly/2ENIET8


 

ПУБЛІКАЦІЇ ВИКЛАДАЧІВ АПСВТ У МІЖНАРОДНИХ ВИДАННЯХ 

 
У журналах, що індексуються Scopus та/або Web of Science 

 

 

Mazhnaya A., Marcus R., Bojko M., Zelenev A., Makarenko I., 
Pykalo I., Filippovych S., Dvoriak S., Altice F. Opioid Agonist 
Treatment and Improved Outcomes at Each Stage of the HIV 
Treatment Cascade in People Who Inject Drugs in Ukraine // 
JAIDS. Journal of Acquired Immune Deficiency Syndromes. 
2018. Vol. 79 (3). P. 288-295. DOI: 
10.1097/QAI.0000000000001827 
Стаття у журналі, що індексується Scopus та Web of Science, 
представляє результати крос-секційного дослідження, 
проведеного в 5 містах України серед людей, які живуть з ВІЛ, 
яке підтверджує важливість лікування агоністами опіоїдів для 

досягнення успіхів у протидії епідемії ВІЛ. 

Анотація статті доступна тут: 
https://journals.lww.com/jaids/Abstract/2018/11010/Opioid_Agonist_Treatment_and_Improved_Outcomes_at.2.aspx  

 
 
 

* * * 
Lancaster KE, Hoffman IF, Hanscom B, Ha TV, Dumchev 
K, Susami H, Rose S, Go VF, Reifeis SA, Mollan KR, 
Hudgens MG, Piwowar-Manning EM, Richardson P, 
Dvoriak S, Djoerban Z et al. Regional differences between 
people who inject drugs in an HIV prevention trial 
integrating treatment and prevention (HPTN 074): a 
baseline analysis // J Int AIDS Soc. (2018). Vol. 21(10). P. 
e25195. DOI: 10.1002/jia2.25195  
 
Стаття у журналі, що індексується Web of Science (Сore 
Collection), представляє базовий аналіз рандомізованого 
дослідження в Індонезії, Україні та В'єтнамі серед 
споживачів ін'єкційних наркотиків. Дослідження мало на 
меті визначення доцільності, бар'єрів та розвитку інтегрованого втручання, що поєднує 
послуги системи охорони здоров'я та психосоціальне консультування для раннього 
початку антиретровірусної терапії та замісної підтримувальної терапії. 

Повний текст статті доступний тут:  
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6198168 
 
 

https://journals.lww.com/jaids/Abstract/2018/11010/Opioid_Agonist_Treatment_and_Improved_Outcomes_at.2.aspx
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6198168


Romaniuk P., Semigina T. Ukrainian health care system and its 
chances for successful transition from Soviet legacies // 
Globalization and Health. 2018. Vol. 14: 116. DOI: 
10.1186/s12992-018-0439-5  
 
Cтаття у журналі, що індексується наукометричною базою 
Scopus, висвітлює ключові риси поточної реформи системи 
охорони здоров'я в Україні, визначає основні проблеми для 
неї, оцінює раціональність та здійсненність реформи з огляду 
на її політичну контраверсійність. 
 

Повний текст статті доступний тут: 
https://globalizationandhealth.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12992-018-0439-5  

 
 

* * * 
Buriak R., Rudenko M., Chornodid I. Marketing research of table 
eggs market // Baltic Journal of Economic Studies. 2018. Vol. 4(4). P. 
69-75. DOI: https://doi.org/10.30525/2256-0742/2018-4-4-69-75 
 
Стаття у журналі, що індексується Web of Science (Emergency 
Citation Index), аналізує стан ринку яєць в Україні, визначено його 
основні тенденції та чинники, які найбільше впливають на цей 
ринок. 

 
Повний текст статті доступний тут: 
http://www.baltijapublishing.lv/index.php/issue/article/view/481/pdf 

 

 
 
 

МОНОГРАФІЇ ТА ПОСІБНИКИ ВИКЛАДАЧІВ АПСВТ 

 
Ярошенко А.О., Семигіна Т.В., Сухицька Н.В. Історія та 
теорія соціальної політики України: Навч. посібник / За ред. 
А.О. Ярошенко. Київ: вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова, 
2018. 289 с.  
 
Навчальний посібник призначений для студентів освітньо-
кваліфікаційного рівня «бакалавр» напряму знань «Соціальне 
забезпечення», охоплює основні складові курсу «Соціальна 
політика» та містить теоретичний матеріал, питання для 
перевірки знань, перелік рекомендованої літератури за темами. 
Рекомендований для студентів, аспірантів та усіх, хто 
цікавиться проблемами становлення соціальної політики. 
 
 
 
 

https://globalizationandhealth.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12992-018-0439-5
http://www.baltijapublishing.lv/index.php/issue/article/view/481/pdf


ДІЯЛЬНІСТЬ АСПІРАНТУРИ  

20 грудня 2018 р. на засіданні Вченої Ради АПСВТ слухалось питання щодо 
підготовки науково-педагогічних кадрів в аспірантурі Академії у 2017 - 2018 роках. 
Роботу аспірантури за звітний період визнано задовільною, ухвалено вжити низку 
заходів для поліпшення її діяльності. 

На 1 грудня 2018 р. загальна 
кількість аспірантів в АПСВТ — 46 
осіб, з них, з них 36 — слухачі програм 
підготовки докторів філософії. На 
юридичному факультеті (ЮФ) – 31 
аспірант, з них 24 — слухачі програм 
підготовки докторів філософії. На 
факультеті економіки, соціальних 
технологій та туризму (ФЕССТ) — 15 
аспірантів, з них 12 — слухачі програм 
підготовки докторів філософії. 

Підготовка докторів філософії 
(PhD) відбувається за трьома 
спеціальностями: «Економіка», 
«Право», «Соціальна робота». 

Заняття на програмах підготовки 
докторів філософії відбуваються у 
форматі «довгого уїк-енду», є студенто-
орієнтованими. Усі аспіранти  мають 
кваліфікованих наукових керівників, 
беруть участь у наукових заходах 
Академії. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Більше про умови навчання  
та вступ до аспірантури АПСВТ тут:  

https://www.socosvita.kiev.ua/postgraduates  

 

https://www.socosvita.kiev.ua/postgraduates


 

ВІСНИК АКАДЕМІЇ ПРАЦІ, СОЦІАЛЬНИХ ВІДНОСИН І ТУРИЗМУ 
 

У жовтні 2018 р. оприлюднено Вісник АПСВТ               
№ 4-2018.  

 
Це тематичний випуск з економіки, до якого включені 

окремі роботи учасників Всеукраїнського конкурсу праць 
молодих учених «Роль фінансового сектору у досягненні 
сталого розвитку: європейський досвід та можливості його 
впровадження у національну практику» (керівник проекту – 
доцент кафедри фінансів АПСВТ Людмила Гуляєва): 
• «Орієнтири для фінансової системи України в 

координатах філософії “sustainable development”»;  
• «Забезпечення стійкості страхового ринку України»; 
•  «Державне фінансування програм енергоефективності 

житлового сектору через банківські установи» 
• «Фінансове забезпечення домогосподарств як підґрунтя сталого розвитку 

національної економіки»». 
З-поміж інших матеріалів відзначимо ґрунтовний аналітичний матеріал щодо 

податкових преференцій про оподаткуванні доходів фізичних осіб.  
До номера також включено деякі матеріали конференції «Історія, сучасний 

стан та перспективи профспілкового руху у світі», в якій взяли участь науковці, 
профспілкові лідери, викладачі та студенти вищих навчальних закладів України. 
Співорганізатори конференції: Академія праці, соціальних відносин і туризму, Рада 
директорів ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації м. Києва, Всеукраїнське методичне 
об’єднання голів студентських профкомів ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації, профспілка 
«Радіоелектронмаш» України. Захід відбувся 26 квітня 2018 р.  

Вільний доступ до всіх матеріалів випуску:  
https://www.socosvita.kiev.ua/Visnyk_4_2018  

 

* * * 
Триває прийом рукописів до тематичних випусків Вісника АПСВТ з 

економіки, права та з соціальної роботи. 
Всі статті проходять рецензування, яке організовує редакція Вісника 

АПСВТ, та перевірку на оригінальність (плагіат). 
Публікація матеріалів здійснюється на платній основі. Оплата відбувається 

після рекомендації статті до друку. На теперішній час вартість – 30 грн за сторінку, 
включно з анотаціями та списком літератури. Автори отримають реквізити на 
оплату після успішного проходження рецензування рукопису. 

Редакція може приймати рішення стосовно друку статей на безоплатній 
основі. Це стосується насамперед інноваційних статей, підготовлених якісною 
англійською мовою. 

Вимоги до рукописів та умови публікації тут: 
https://www.socosvita.kiev.ua/publishing/bulletin/rules.  
 

Інформаційний бюлетень підготувала  
Тетяна Семигіна, проректор  наукової роботи АПСВТ, докт. політ. наук  

Semigina.tv@socosvita.kiev.ua 

https://www.socosvita.kiev.ua/Visnyk_4_2018
https://www.socosvita.kiev.ua/publishing/bulletin/rules
mailto:Semigina.tv@socosvita.kiev.ua
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