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АКАДЕМІЯ ПРАЦІ, СОЦІАЛЬНИХ ВІДНОСИН І ТУРИЗМУ:  
ІСТОРІЯ І СЬОГОДЕННЯ

ACADEMY OF LABOUR, SOCIAL RELATIONS AND TOURISM: HISTORY AND PRESENT

Анотація 
Ця стаття подає ретроспективний огляд створення Академії 

праці, соціальних відносин та туризму, знайомить із тим, якою була 
структура навчального закладу на момент його заснування Федерацією 
профспілок України у 1993 році, та подальшими структурними реоргані-
заціями. У матеріалі наведено інформацію стосовно нинішнього викла-
дацького складу Академії, чисельності студентів та спеціальності, які 
вони опановують, а також навчання профспілкового активу. Особливу 
увагу приділено інноваційним підходам у викладанні та організації на-
вчальної і наукової роботи, співпраці з закордонними навчальними  
закладами, впровадженню інноваційних проектів.

Abstract

In 1993, the Federation of Trade Unions of Ukraine had founded the 
Academy of Labour, Social Realtions and Tourism as a tertiary higher educational 
establishment. The Acdemy has bachelor, master, PhD programmes, and 
tailored courses for tade union activists.

This paper is based on archival materials of the Academy, information 
from the website of the Academy (www.socosvita.kiev.ua), materials from the 
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Acaemy Chancelor’s report for the meeting of the staff, held on December 14, 
2017, as well as own reflections.

This paper presents a retrospective review of the Academy of Labor, 
Social Relations and Tourism, introducing the structure of the educational 
establishment at the time it was founded by in 1993, and subsequent 
structural reorganizations. 

It is stressed that the Academy sees its mission as an active participant 
in the harmonious development of society and solving its social problems, 
finding resources for social change. This mission is imolmented through the 
training of highly skilled socially responsible specialists, the creation of an 
open platform for the implementation of new social development programs.

Over the years of its existence, the Academy has trained more than 
28,000 specialists with higher education, and the second higher education 
is provided to more than 4 thousand people. Around 15.5 thousand people, 
uncluding 11 thousand of trade unionists and activists, had raised their 
qualifications on the tailored traning courses.

The paper provides information on the current teaching staff of the 
Academy, the number of the enrolled students and the specialty they master, 
as well as the training of the trade union activists. Particular attention is 
paid to innovative approaches in teaching and organization of educational 
and research work, cooperation with foreign educational institutions, 
implementation of innovative projects.

Вступ

Цьогоріч Академія праці, соціальних відносин і туризму, заснована Федерацією 
профспілок України, відзначає своє 25-річчя. Цей матеріал має на меті представити ре-
троспективний огляд того, як відбувались створення вищого навчального закладу та його 
структурна реорганізація. Він також знайомить із нинішнім станом справ у навчальній, 
науковій, виховній сферах, сфері міжнародної співпраці, окреслює досягнення Академії  
і напрями її розвитку. 

При підготовці матеріалу використано: архівні матеріали Академії, інформацію з веб-сторінки Академії  
(www.socosvita.kiev.ua), матеріали зі звіту ректора на зборах трудового колективу, що відбулись 14 
грудня 2017 р., власні спогади. 

Організація та реорганізація навчального закладу 

Ідея створення вищого навчального закладу профспілок України виникає на зорі незалежності. 
Профспілковим організаціям України був необхідний вищий навчальний заклад, який би готував 
фахівців з урахуванням специфіки їхньої діяльності – захисту соціально-економічних прав робітників. 
Однак втілення цієї ідеї вимагало вирішення багатьох проблем: де саме створювати (у Харкові – на базі 
Вищої профспілкової школи України чи у Києві), якими мають бути організація навчального процесу  
і зміст навчання, за рахунок кого здійснюватиметься фінансування.

29 січня 1993 року ухвалено Постанову № К-1-15 Конгресу Федерації профспілок (ФПУ) України «Про 
систему профспілкового навчання, підготовки і перепідготовки профкадрів, розвиток профспілкової 
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науки», а 5 травня 1993 року – Постанову президії Федерації профспілок України №П-4-1 «Про Академію 
праці і соціальних відносин Федерації профспілок України». Згідно із цією Постановою Академія ство-
рювалась на базі Українського учбового-методичного центру профспілок в м. Києві відповідно до за-
кону України «Про освіту». Саме тому у цьому навчальному році Академія відзначає своє 25-річчя.

В Академії на 1 січня 1994 року працювало 240 фахівців адміністративно-управлінського та 
науково-педагогічного складу. В структурі Академії існували: ректорат, навчальний відділ, відділ 
кадрів, канцелярія, бухгалтерія, бібліотека, служба головного інженера, господарський відділ, відділ 
матеріально-технічного постачання, експлуатаційно-технічний відділ, гуртожиток, підприємство гро-
мадського харчування, культурно-мистецький центр, кафедра іноземних мов, кафедра соціально-
гуманітарних дисциплін, кафедра інформатики та обчислювальної техніки, кафедра вищої математики, 
кафедра фізичного виховання, кафедра соціального партнерства, кафедра охорони навколишнього 
середовища, кафедра економічної теорії, кафедра трудового та цивільного права, кафедра теорії та 
історії держави і права, кафедра конституційного, кримінального та адміністративного права. 11 вересня  
1996 року на базі Академії було створено Центр соціальної адаптації, який здійснював короткотермінову 
підготовку, перепідготовку та підвищення кваліфікації фахівців у галузі торгівлі і громадського харчу-
вання для підприємств усіх форм власності через денну форму навчання за спеціальностями: прода-
вець, кухар, офіціант.

Першим ректором Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України згідно із 
Постанови президії Федерації профспілок України №П-4-1 від 5 травня 1993 року «Про Академію праці 
і соціальних відносин Федерації профспілок України» призначено кандидата історичних наук, доцен-
та Миколу Головка, який очолював навальний заклад до 2011 року. У грудні 2014 року загальні збори 
трудового колективу обрали ректором Академії доктора філософських наук, професора Вікторію Буя-
шенко.

На перших порах в Академії налічувалось п’ять факультетів: юридичний, економічний, охорони 
навколишнього середовища, соціального партнерства і профспілкового руху, факультет підвищення 
кваліфікації профспілкових кадрів. Першими деканами факультетів були: юридичний факультет – кан-
дидат юридичних наук, доцент Алла Недогрєєва, економічний факультет – кандидат економічних наук, 
доцент Борис Трубенко, охорони навколишнього середовища – кандидат хімічних наук, доцент Георгій 
Лисиченко, факультет соціального партнерства і профспілкового рух – кандидат історичних наук, 
доцент Михайло Дубровський, факультет підвищення кваліфікації профспілкових кадрів – кандидат 
хімічних наук, доцент Валерій Рак.

За цей час виш зазнав багатьох змін, зокрема й структурних. По-перше, 25 вересня 2012 року 
Президія Федерації профспілок увалила рішення стосовно об’єднання вищих навчальних закладів 
Федерації професійних спілок України у єдиний заклад. Наслідком цього рішення стало не тільки 
об’єднання двох вишів – Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України та 
Інституту туризму Федерації профспілок України, а й перейменуванні вишу на підставі Постанови 
президії Федерації профспілок України від 28 лютого 2013 року  № П-16-20 «Про зміну найменуван-
ня Академії праці і соціальних відносин ФПУ та затвердження нової редакції Статуту» на Академію 
праці, соціальних відносин і туризму. 1 вересня 2014 року студенти Інституту туризму були переведені 
на навчання до Академії праці, соціальних відносин і туризму, а 31 січня 2015 року Інститут туризму 
Федерації професійних спілок України припинив свою діяльність як самостійна юридична особа. По-
друге, Президія Федерації професійних спілок України також ухвалила рішення щодо приєднання до 
Академії Харківського соціально-економічного інституту, відтак на сьогоднішній день Академія має у 
своїй структурі два регіональні центри дистанційного навчання – в м. Дніпро та м. Харків.
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Місія академії та робота з випускниками 

Академія вбачає свою місію в активній участі у гармонійній розбудові суспільства та вирішенні 
його соціальних проблем, пошуку ресурсів для соціальних змін. Ця місія реалізується через підготовку 
висококваліфікованих соціально відповідальних фахівців, створення відкритої платформи для впро-
вадження нових програм розвитку соціальної сфери.

За роки існування в стінах Академії підготовлено понад 28 тисяч фахівців з вищою освітою, друга 
вища освіта надана більш як 4 тисячам осіб. Підвищили свою кваліфікацію приблизно 15,5 тисяч осіб, 
з яких 11 тисяч – профспілкові спеціалісти та актив.

Щороку в жовтні в Академії відбуваються зустрічі випускників. Також в Академії у 2011 році ство-
рено Клуб випускників Академії, членом якого може будь-хто, хто навчався в Академії, члени його 
мають низку пільг як у самій Академії (знижки на навчання на наступному рівні освіти, публікації  
у науковому журналі тощо), так і організаціях, де працюють випускники. У лютому 2015 року створена 
громадська організація Асоціація випускників Академії, члени якої активно сприяють підтримці іміджу 
вишу, залучаються до навчального процесу та виховної роботи. 

Нинішня структура Академії та викладацький склад

На 1 вересня 2017 р. у структурі АПСВТ праці, соціальних відносин і туризму діють: юридичний  
факультет – декан факультету кандидат наук з державного управління, доцент Олександр Мельник,  
факультет економіки, соціальних технологій та туризму – декан факультету кандидат економічних наук, 
доцент Сергій Шолудченко, центр профспілкової освіти – керівник центру Тетяна Вериковська (а також 
уже згадувані центри дистанційного навчання м. Дніпро – керівник Валентина Хіть, м. Харків – керівник 
кандидат економічних наук Олександр Каревік). 

На 10 кафедрах працюють біля 65 науково-педагогічних працівників, з яких 12% – доктори наук, 
професори; 75% – кандидати наук, доценти. Трудовий стаж Петра Алдушина, Ірини Безляр, Світлани 
Бондар, Вікторії Буяшенко, Лариси Гончар, Олени Карагодіної, Сергія Коваленка, Вадима Лютого,  
Володимира Петренка, Володимира Печиборща, Світлани Семенець, Яніни Ткаченко – майже співпадає 
з віком Академії.

Для читання окремих лекцій і оригінальних спецкурсів студентам до Академії запрошуються 
провідні вчені – професор, завідувач кафедри Університету Кобленц-Ландау (Німеччина) Томас Бурк-
хардт, професор Міланського університету – Джільберто Марзано (Італія), не покидаючи Києва профе-
сор кафедри міжнародного економічного розвитку та менеджменту SMC університету, член Британської 
ради вищої освіти, засновник, управляючий директор Міжнародної консультативної групи «Exclusivica 
Ltd», директор Лондонського Центру Європейської стратегії – Євгеній Козловський (Великобританія),  
а також українські політики – Віктор Пензеник, Володимир Кличко, Сергій Тарута та ін.

У жовтні 2002 року колектив Академії започатковав присвоєння звання «Почесного професо-
ра Академії». Ним відзначають тих, хто виявив високий професіоналізм у викладацькій та виховній 
роботі. Так звання «Почесного професора Академії» удостоєні: Віктор Пензеник (2003 рік), доктор 
економічних наук, професор, відомий український політик – за цикл факультативних курсів з розвит-
ку сучасних тенденцій економіки України для студентів економічного факультету; Василь Костриця 
(2004 рік), національний кореспондент Міжнародного бюро праці в Україні – за сприяння у просуванні 
бренда Академії у міжнародному освітньому просторі; Володимир Бегма (2006 рік), заслужений діяч 
мистецтв України – за підтримку молодіжного аматорського театру Академії «Стіф»; Юрій Нечипорен-
ко (2008 рік), голова Апеляційного суду Київської області, заслужений юрист України – за організацію 
виробничої практики студентів юридичного факультету та створення юридичної клініки в Академії; 
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РозМарі Перетц-Фостер (2011 р.). доктор філософії, старший дослідник Інституту поведінкових наук 
Університету штату Колорадо, Боулдер (США), міжнародний експерт програми наукових обмінів  
Фулбрата, провідний дослідник Національної наукової фундації США, міжнародний консультант  
з питань травматичного впливу катастроф – за багаторічний цикл лекцій для студентів магістратури 
спеціальності «Соціальна робота» та залучення їх до міжнародного дослідження. 

Звання «Почесного доктора Академії» удостоєні: Людмила Харкянен (2003 рік), кандидат 
економічних наук, доцент, завідувачка кафедри економіки Академії – за багаторічне керівництво кафе-
дрою; Григорій Осовий (2004 рік), доцент кафедри профспілкового руху та соціально-трудових відносин, 
на той момент заступник голови Федерації профспілок України – за просування ідеї соціального діалогу  
у студентському середовищі; Галина Голєусова (2004 рік), кандидат економічних наук, доцент,  
керівник управління з питань соціального захисту членів профспілок Федерації профспілок України – 
за сприяння організації практики студентів та їхнього працевлаштування у профспілкових структурах; 
Олександр Яцунь (2013 р.), кандидат економічних наук, доцент, заслужений працівник освіти України, 
голова Київської міської організації профспілки працівників освіти і науки України – за просування 
іміджу Академії в освітньому просторі України.

Нинішні спеціальності в Академії та організація навчальної роботи

На 1 вересня 2017 р. в Академії навчалось 1278 студентів: 576 – на денній, 702 – на заочній формі 
навчання.

Сьогодні Академія праці, соціальних відносин і туризму здійснює підготовку бакалаврів та магістрів 
за наступними спеціальностями та спеціалізаціями:

• Право (адміністрування у сфері публічних відносин, кримінальна юстиція та правозахисна 
діяльність, теорія юриспруденції, конституційне право і процес, цивільне і трудове право);

• Підприємництво, торгівля та біржова діяльність (зовнішньоекономічна діяльність, 
підприємництво);

• Менеджмент (соціальний менеджмент, інвестиційний менеджмент, менеджмент туристичної 
індустрії);

• Маркетинг (Інтернет-маркетинг, міжнародний маркетинг);
• Фінанси, банківська справа та страхування (корпоративні фінанси, міжнародні фінанси);
• Соціальна робота (соціально-психологічне консультування, соціальна реабілітація);
• Соціологія (соціально-управлінські технології);
• Туризм (готельно-ресторанна справа, екскурсійна та анімаційна діяльність, туристичний 

бізнес).
Окрім того, студенти мають можливість навчатися за двома спеціальностями на різних формах  

навчання (денній і заочній), або обирати для себе відповідно до навчального плану навчальні дисципліни 
інших спеціальностей з наступним занесенням результатів навчання в додаток до диплому.

Для окремих спеціальностей можливе отримання подвійного диплому – Академії та одного  
з європейських університетів. Так, майбутні економісти та соціальні працівники можуть отримати  
диплом Вищої лінгвістичної школи м. Ченстохова (Польща), студенти магістерської програми з права – 
Університету управління охороною праці м. Катовіце (Польща). Діє спільна магістерська програма з LCC 
- міжнародного бізнес-права (в партнерстві з Університетом ім. Штайнбайса, м. Берлін, Німеччина).

Особливістю організації навчального процесу в Академії є постійний пошук додаткових можливо-
стей для студентів, що виходять далеко за рамки типових навчальних планів і програм. Так, вперше 
в Україні в Академії праці, соціальних відносин і туризму започаткована підготовка фахівців за про-
грамою підготовки магістрів «Менеджмент еногастрономічного туризму» (автори програми завідувач 
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кафедри менеджменту та економіки підприємства, доктор економічних наук, доцент Ігор Чорнодід, 
директор школи сомельє «Майстер клас» Наталія Благополучна).

25 червня 2017 року відбулася знакова подія для студентів, що навчаються в магістратурі за 
спеціальністю «Фінанси, банківська справи та страхування». Ця навчальна програма визнана CIMA 
(Chartered Institute of Management Accountants – Привілейованим інститутом управлінських бухгалтерів 
Великобританії) такою, що має високу якість наповнення та відповідає вимогам найкращих світових 
практик підготовки фінансових спеціалістів. Випускники цієї спеціальності звільнятимуться від скла-
дання трьох іспитів першого рівня і зможуть розпочати професійну кваліфікацію CIMA з кейс-стаді 
операційного рівня одночасно з отриманням ними ступеня магістра. Це означає, що вони повинні 
скласти шість іспитів та три кейс-стаді, щоб виконати екзаменаційний компонент. Для нас це, в пер-
шу чергу, визнання професійності наших фахівців кафедри фінансів (завідувач кафедри – кандидат 
економічних наук, доцент Яніна Ткаченко). 

Вагомий внесок у зміну якості освітніх послуг в Академії зробив проект «Фінансовий сектор ЄС 
як рушій сталого розвитку» (автор і координатор – доцентом кафедри фінансів, кандидат економічних 
наук Людмила Гуляєва). Він передбачає створення інноваційного навчального курсу з аналогічною  
назвою та проведення низки цікавих заходів щодо поширення інформації про реальну потенційну роль 
фінансового сектора у житті суспільства.

Родзинкою Академії є можливість для студентів, одночасно з отриманням вищої освіти, набути 
ще й сервісну спеціальність: фахівець з ІТ-технологій, екскурсовод, офіціант, масажист, візажист.  
Ці спеціальності дають змогу студентам працевлаштовуватись під час літніх канікул, допомагають прой-
ти конкурсний відбір для закордонної практики, створюють підґрунтя для побудови власного бізнесу.

В останні два навчальні роки науково-педагогічний колектив Академії особливу увагу приділяє 
практичній складовій в освітньому процесі. Форми практичних завдань варіюються залеж-
но від дисципліни: відвідування засідання Верховної ради під час ухвалення законів (дисципліни  
з адміністративного права, які проводить кандидат юридичних наук, доцент Ярослав Журавель); 
колоквіум «Судовий процес» (дисципліна «Римське приватне право» – старший викладач Ігор Рима-
ренко), криміналістичний експеримент (заняття з криміналістики – кандидат юридичних наук Олексій 
Ховпун), відвідування релігійних установ та музеїв (заняття з культурології – кандидат історичних 
наук, доцент Злата Сапєлкіна, заняття з історії української державності – кандидат історичних наук 
Ірина Галагуз). Згідно з навчальною програмою курсу «Туристична картографія», студенти першого  
курсу спеціальності «Туризм відвідують зал картографії Національної бібліотеки ім. В. І. Вернадського,  
де відбувається демонстрація раритетних вітчизняних і зарубіжних карт та атласів. 

Опосередкованим наслідком таких занять можна вважати пропозиції працевлаштування під час 
літніх канікул за фахом. Наприклад Роман Грибовський, студент магістерської програми за спеціальністю 
«Маркетинг» працював трансферним гідом, Марина Рассохіна, студентка третього курсу спеціальності 
«Туризм», – аніматором у Турції. 

Варто відзначити, що у впровадженні практичної складової вагому роль відіграють представни-
ки Асоціації випускників Академії: Артем Атєпаліхін, Михайло Гончарук, Юлія Косенко, Володимир  
Кравчук, Ірина Горбунова.

Важливою складовою освітнього процесу Академії вважаємо освітні послуги для людей  
з інвалідністю. У 2016-2017 навчальному році Академія підписала угоду про співпрацю з Фондом 
соціального захисту інвалідів. З 2016 року ми почали надавати освітні послуги для цієї категорії слухачів. 
Розглядаємо цей напрям роботи як один з найважливіших для нашого закладу, оскільки соціальна 
підтримка людей з інвалідністю є одним із стратегічних напрямів діяльності. На жаль, через проблеми 
матеріально-технічної бази Академія не може забезпечити безперешкодний доступ для всіх категорій 
людей з інвалідністю, але ми працюємо над тим, щоб забезпечити навчання цієї категорії студентів  
в он-лайн режимі.
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Виконуючи свою головну місію Академія проводить навчання у центрі профспілкової освіти з метою 
підвищення кваліфікації профспілкових працівників і активу всеукраїнських профспілок і регіональних 
профоб’єднань. До навчання залучаються профспілкові діячі різних рівнів: 1) виборні профспілкові 
працівники, керівники профорганів вищого рівня – обкомів, міськкомів, райкомів; 2) працівники ви-
конавчих апаратів профспілкових органів (кадрового складу виконавчих апаратів); 3)  профспілкові 
активісти – члени профспілок, обраних до складу виборних органів профспілок.

Для навчання та підвищення кваліфікації пропонується різноманітна актуальна тематика, зокрема:
• «Актуальні питання трудового законодавства. Практика контролю профспілок за його дотриман-

ням»;
• «Проблемні питання організації державного та громадського контролю за додержанням законо-

давства про працю»;
• «Колективний договір – головний механізм захисту соціально-трудових прав і професійних 

інтересів найманих працівників»;
• «Актуальні питання оплати праці. Державні соціальні гарантії у сфері оплати праці (мінімальна 

заробітна плата). Договірне регулювання у сфері оплати праці»;
• «Організаційна робота первинної профспілкової організації, планування роботи;
• Управління конфліктами в процесі профспілкової діяльності»;
• «Нові інструменти пошуку фінансів для реалізації соціальних проектів»;
• «Роль інформації у профспілковому русі. Використання ЗМІ для створення позитивного іміджу 

профспілки» тощо.
Навчально-тематичні плани підвищення кваліфікації складаються з урахуванням пропозицій галу-

зевих і регіональних профспілкових організацій, рекомендацій Науково-методичної ради ФПУ, поста-
нов Президії ФПУ щодо навчання. Для організації навчального процесу Центр запрошує професорсько-
викладацький склад Академії, керівників управлінь та спеціалістів апарату ФПУ, провідних вчених та 
науковців, представників органів виконавчої влади.

Інноваційним напрямом діяльності Академії є освітні послуги спрямовані на тих слухачів, які вже 
мають вищу освіту і прагнуть до його удосконалення – курси підвищення кваліфікації для різних груп 
слухачів за спеціально розробленими індивідуальними програмами. Ця категорія слухачів є найбільш 
вимогливою. Для них недостатньо знання як такого, їх цікавлять інновації в тій чи іншій сфері, що 
мотивує науково-педагогічний колектив Академії постійно працювати над собою. 

Найчастіше у цей процес залучаються представники юридичного факультету (декан факультету – 
кандидат наук з державного управління, доцент Олександр Мельник) та кафедри соціальної роботи та 
практичної психології (завідувач – доктор медичних наук, професор Олена Карагодіна). Так, у 2017 році 
Академія підготовила й провела на замовлення МБФ «Альянс громадського здоров’я» курси на тему 
«Надання соціальних і медичних послуг підліткам та молоді з числа груп ризику з урахуванням гендер-
ного підходу» для представників Запорізької, Одеської, Харківської, Черкаської, Чернігівської областей 
(автори програми – кандидат педагогічних наук, доцент Вадим Лютий).

Стратегія Академії передбачає роботу з іноземними студентами. Як найближчі завдання визна-
чено: опанування досвіду організації навчання іноземних студентів (зокрема процедур ліцензування, 
візової підтримки), забезпечення навчальною літературою, матеріально-технічних можливостей 
Академії щодо адаптації навчального процесу для іноземних студентів, вивчення механізмів набору 
студентів з інших країн тощо. Наразі в Академії навчаються близько 78 студентів з Азербайджану,  
Алжиру, Білорусі, В’єтнаму, Грузії, Турції.
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Науково-освітня діяльність Академії

Важливим напрямом діяльності Академії є підготовка наукових кадрів, яка здійснюється через 
аспірантуру АПСВТ. З 2017 р. почав змінюватись формат підготовки аспірантів – Академія отримала 
ліцензію на підготовку докторів філософії за освітньо-науковими програмами з економіки, права, 
соціальної роботи.

Зараз в Академії у традиційній аспірантурі та на програмах підготовки докторів філософії навчається 
32 особи. Аспіранти здійснюють успішні дисертаційні дослідження. Так, 6 лютого 2017 року Максим  
Ольховський успішно захистив у спеціалізованій Вченій Раді Тернопільського національного економіч-
ного університету дисертацію на актуальну тему «Адміністративно-правовий статус та організація 
діяльності волонтерських організацій в Україні: сучасний стан та перспективи розвитку» за спеціальністю 
12.00.07 – Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право (науковий керівник – 
кандидат наук з державного управління, доцент Олександр Мельник.

Невід’ємною частиною життя Академії є наукова робота викладачів, що здійснюється в ме-
жах комплексної наукової теми «Соціально-економічні основи праці в умовах глобалізаційних 
трансформацій». Тему зареєстровано в державній науковій установі «Український інститут науково-
технічної експертизи і інформації» (УкрІНТЕІ) за № 0116U004347.

Науково-практичні конференції є візитівкою наукової роботи Академії. У 2017 році Академія 
організувала та провела міжнародну науково-практичну конференцію «Інтернет-Освіта-Наука-2016» 
та дві всеукраїнські науково-практичні конференції «Цілі сталого розвитку» та «Актуальні пробле-
ми соціально-правового статусу осіб, постраждалих під час АТО». Окрім того, науково-педагогічні 
працівник часто виступають ініціаторами проведення круглів столів на актуальні теми, зокрема, 
«Гідна праця в Україні: рівні можливості та робочі стосунки» (кафедра цивільного та трудового права; 
завідувач кафедри кандидат юридичних наук, доцент Олена Кравченко); «Місцеве самоврядування: 
міжнародні стандарти та їх відображення в національному законодавстві» кафедра конституційного (ка-
федра адміністративного, фінансового та господарського права; завідувач кафедри доктор юридичних 
наук, доцент Юрій Оніщик); круглий стіл щодо ключових проблем запровадження програм підготовки 
докторів філософії (PhD) з соціальної роботи та пошук шляхів їх розв’язання (кафедра соціальної робо-
ти та практичної психології; завідувач кафедри доктор медичних наук, професор Олена Карагодіна).

Науковий журнал «Вісник Академії праці, соціальних відносин і туризму», який видається  
з 1998 року, є фаховим виданням з права, економіки та соціальної роботи. До тематики журналу  
належить також вивчення профспілкового руху та діяльності профспілок.

До редколегії Вісника входять відомі дослідники з питань права, економіки і соціальної роботи 
з України, Польщі, Фінляндії, Словенії, Азербайджану. Публікації Вісника розміщені у міжнародних 
та українських ресурсних базах, зокрема на сайті Національної бібліотеки ім. В. Вернадського,  
в міжнародних системах «Google Scholar» та «ResearchBib», в інформаційній системі Російського індексу 
наукового цитування «РІНЦ». 

Працівники науково-педагогічного колективу Академії представлені і в міжнародних виданнях. 
Нещодавно побачила світ книжка «Getting to Zero - Global Social Work Responds to HIV» («Наближаю-
чи нуль – глобальна соціальна робота відповідає на ВІЛ»), видана Агенцією ООН з питань ВІЛ/СНІДу 
(ЮНЕЙДС) та Міжнародною асоціацією соціальних працівників. Її співредактором є професор кафедри 
соціальної роботи та практичної психології, проректор з наукової роботи Академії праці, соціальних 
відносин і туризму, доктор політичних наук, доцент Тетяна Семигіна. Поява міжнародного видання,  
в якому взяла участь представниця нашого колективу, свідчить, що знання науковців Академії є затре-
буваними, і що наші науковці можуть працювати за міжнародними стандартами дослідницької роботи.
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Наукову роботу студентів вважаємо частиною їхнього навчання. В Академії склалась добра традиція 
проведення студентських наукових конференцій та олімпіад. Студенти Академії неодноразово були їх 
переможцями: Ніна Котлярова – спеціальність «Соціологія», Артем Атєпаліхін – спеціальність «Право», 
Катерина Ємельяненко – спеціальність «Соціальна робота» та ін. Скарбничка Академії у 2017 році попо-
внилася новими прізвищами: студенти третього курсу спеціальності «Туризм» Віктор Дзьома та Дмитро 
Федючок посіли друге місце в командному змаганні «Туристичний квест».

Міжнародна діяльність Академії

Під час співпраці з міжнародними організаціями закордонними навчальними закладами Академія 
отримує можливості удосконалення навчальних планів і екзаменаційних процедур. Важливим напря-
мом міжнародної діяльності є співпраця з Міжнародною асоціацією навчальних і наукових закладів  
з підготовки кадрів для соціально-трудової сфери та Українсько-китайським центром розвитку культу-
ри і освіти.

Цільові освітні проекти спрямовані на проведення спільних наукових досліджень, публікацію їх 
результатів, організацію міжнародних наукових заходів, стажування викладачів та студентів. 

Академія постійно вивчає ринок можливостей фінансування освітніх проектів, є постійним учасни-
ком програми Євросоюзу Еразмус+. Зараз в АПСВТ реалізуються два проекти цієї програми: «Фінансовий 
сектор ЄС як каталізатор сталого розвитку: європейська інтеграція, реформи, перспективи мережевої 
економіки» та проект мобільності викладачів та студентів в співпраці з фахівцями з Великої Британії, 
Німеччини, Польщі, Італії. 

В співпраці з Федерацією профспілок України Академія була учасником українсько-данського  
проекту «Зміцнення та модернізація профспілкового руху». 

Академія активно залучає представників різних країн для участі в своїй щорічній науковій 
конференції (Білорусь, Польща, Казахстан, Молдова тощо). В останні роки формат конференції 
передбачає трансляції комунікативними Інтернет засобами. Також Академія підтримує практику 
регулярної участі викладачів, працівників та студентів в міжнародних наукових конференціях, стажу-
ваннях, різноманітних формах практик, школах тощо (Польща, Білорусь, навчальні заклади Міжнародної 
асоціації навчальних і наукових закладів з підготовки кадрів для соціально-трудової сфери).

Міжнародна діяльність Академії є важливим аспектом підвищення кваліфікації науково-
педагогічних працівників. Отримані в рамках міжнародної діяльності досвід і знання мають широко 
використовуватися викладачами при підготовці навчальних матеріалів, наукових статей, доповідей, 
виступів і повідомлень на різних рівнях, при захисті дисертацій; в організації міжнародних наукових 
досліджень та проектів за профілем Академії. 

Академія як майданчик для розвитку спільноти

З 2016 року в Академії праці, соціальних відносин і туризму відновила свою діяльність юридич-
на клініка, яка надає консультації представникам соціально вразливих груп населення. Всеукраїнське  
громадське об’єднання «Вільні» створило в Академії праці, соціальних відносин і туризму разом  
з юридичною клінікою надає юридичну допомогу представникам соціально вразливих груп населення, 
а саме: воїнам АТО; ветеранам АТО та членам їхніх родин; тимчасово переміщеним особам; особам, 
які перебувають у складній життєвій ситуації. Представники клініки консультують з правових питань, 
складають процесуальні документи, а також надають інший юридичний супровід.

В стінах Академії праці, соціальних відносин і туризму пройшли заняття Школи з прав людини 
(курс з Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод). Організаторами заходу виступили 
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Координатор проектів ОБСЄ в Україні спільно з Уповноваженим Верховної Ради України з прав людини 
за фінансової підтримки уряду Канади в межах проекту «Гарантування дотримання прав людини при 
здійсненні правосуддя».

Представники нашого колективу є членами різних робочих груп, комісій, організацій. Так, до 
робочої групи «Національної консультації з питань розвитку системи охорони психічного здоров’я 
України» Бюро ВООЗ в Україні та швейцарсько-Українського Бюро входить завідувач кафедри соціальної 
роботи та практичної психології, доктор медичних наук, професор Олена Карагодіна. 

У 2017 році Академія виступила партнером міжнародного конкурсу Technovation Challenge, до яко-
го вперше долучилась Україна. Це міжнародна ініціатива яка навчає школярок 10-18 років практичному 
впровадженню ІТ-технологій в життя, розвиває їхні лідерські та підприємницькі якості. У ньому при-
ймало участь 10 000 школярок з 92 країн світу. Академія є учасником Фестивалю інноваційної освіти 
«Відкривай Україну». 

Академія надає освітні послуги для територіальних громад. Вони організовуються у різних фор-
мах: консультації, круглі столи, майстер-класи. Так, у червні 2017 року відбулася низка майстер-класів 
для місцевих активістів, особливо цікавим був майстер-клас у м. Боярка «Краудфандинг: як знайти 
гроші для своєї мрії?». Також Академія спільно з Українською Асоціацією з розвитку менеджменту  
та бізнес освіти (УАРМБО) провели тренінг «Коучинг-технології в менеджменті та в освіті».

Ще один з напрямів освітньої діяльності – послуги спрямовані на наших потенційних абітурієнтів. 
Впродовж вже двох навчальних років реалізується освітня програма «Подорож у світ економічних 
професій», яка розрахована на школярів різних вікових категорій (автор програми – кандидат 
економічних наук, доцент кафедри фінансів Людмила Гуляєва). Програма формує у школярів уявлення 
про зміст економічних спеціальностей і спрямовує їх на усвідомлений вибір професії.

Влітку 2017 року вперше на базі Академії разом Американською фундацією українців було 
організовано літній мовний табір для школярів з носіями англійської мови. Ми дбаємо про свого май-
бутнього абітурієнта і докладаємо багато зусиль для його підготовки. 

З вересня 2001 року Академія є членом Асоціації вищих навчальних закладів приватної форми 
власності.

Виховна робота із студентами

Варто зазначити, що через зменшення кількості студентів денної форми навчання виховна ро-
бота у студентському середовищі у попередні роки була зведена в Академії до мінімуму. У 2016-2017  
навчальному році питання щодо організації виховної роботи знову стало одним з пріоритетних напрямів 
діяльності Академії. Були відроджені традиції попередніх років, поновлено інститут кураторства. 

6 грудня 2016 року в Академії відбулась зустріч Уповноваженого Верховної Ради України з прав 
людини Валерії Лутковської зі студентами та викладачами. Валерія Лутковська розповіла про головні 
напрямки діяльності офісу омбудсмена, озвучила проблемні питання соціального забезпечення неза-
хищених верств населення України, а також відповіла на запитання аудиторії. Під час зустрічі учасники 
обговорили можливі напрямки співпраці омбудсмена та нашого навчального закладу у майбутньому. 
Зокрема, Валерія Лутковська запросила студентів Академії праці, соціальних відносин і туризму про-
ходити практику на базі офісу омбудсмена.

Традиційно вже в Академії проходять: 
• шоу-ринг – щорічний конкурс талантів студентів;
• чемпіонату з міні-футболу між командами факультетів та викладачами;
• святкування Міжнародного дня туризму (в Академії проводиться туристична естафета, екскурсії 

тощо);
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• благодійні ярмарки;
• відзначення днів факультетів тощо. 
Варто зазначити, що флагманом виховної роботи в Академії тривалий час був культурно-мистець-

кий центр, який сьогодні очолює Ірина Галагуз. У різні часи активну участь в його діяльності бра-
ли: Олександр Горба, Катерина Древаль, Юлія Іськова, Олена Жадан, Ольга Жалюк, Віталій Жигалко, 
Леонід Колосовський, Юрій Костюк, Володимир Кульчицький, Олена Туманова та багато інших.

Спортивною роботою тривалий час опікується Леонід Кубяк. Спортивну честь Академії у різні роки 
захищали Катерина Головченко, Тетяна Головко, Сергій Горносталь, Володимир Зірка, Володимир  
Кирило Ганна Ніколіна, Інна Оглобліна, Альбіна Поліщук, Вероніка Рудницька, Олена Сліпченко, Ганна 
Швець та інші.

Узагальнення

Викладена у цій публікації інформації дає підстави для ствердження, що за невеликий проміжок 
часу АПСВТ перетворилася в конкурентоздатний вищий навчальний заклад: у ньому працюють 
висококваліфіковані викладачі, пропонуються затребувані ринком спеціальності, проводиться на-
вчання профспілкового активу та різних груп населення, які потребують підвищення кваліфікації.  
В Академії відбувається низка результативних заходів щодо інтеграції освіти й науки у європейський та 
міжнародний академічний простір.

Високий рівень розвитку Академії підтверджує те, що наш навчальний заклад визнано перемож-
цем у номінації «Вибір України 2016 року» серед підприємств, які працюють в Україні, згідно з показни-
ками фінансово-господарської діяльності (за офіційними даними державних органів статистики).

Але ми розуміємо, що мусимо розвиватись далі, необхідно приділити увагу: створенню наукових 
продуктів (монографій, підручників, посібників, методичних розробок та ін.) інноваційного характеру, 
наповненню бюджету Академії за рахунок комерціалізації наукових досліджень, здійснити перехід до 
публікацій викладачів у наукометричних виданнях (Scopus, Web of Science та ін.) та збільшити кількість 
цитувань (індекс Гірша) та ін. Стратегія розвитку Академії на період до 2025 року, ухвалена у 2016 
році Вченою Радою АПСВТ, стверджує, що Академія повинна не лише зміцнити свій імідж як центру 
якісної вищої й післядипломної освіти, а й стати національним осередком аналізу та подання сучасних 
європейських знань, умінь і компетенцій у галузі соціальних технологій.


