
Академія праці, соціальних відносин і туризму 
Заснована Федерацією профспілок України у 1993 р.  

Високий професійний рівень викладання 
  

Увага кожному студенту 
  

Подвійний диплом – європейські перспективи 



Рівні підготовки 
• Бакалавр 
• Магістр 
• Доктор філософії 

Форми навчання 
• Очна 
• Заочна  

(дистанційна)  

• Безоплатне навчання для абітурієнтів з 
кращими балами  ЗНО/НМТ, система 
знижок 

Наші переваги 

• Альтернатива ЗНО/НМТ – навчання за 
польсько-українською програмою 

• Зручне розміщення поблизу станції 
метро “Теремки” 
• Сучасні освітні та  сертифікатні 
програми, варіативні складові 

Сучасний навчальний корпус 

Гуртожиток  готельного типу 

• Можливість вступу лише за 
мотиваційним листом  



Юридичний факультет 

Право 
  Адвокат  
  Нотаріус  
  Приватний детектив  
  Судовий експерт  
  Профспілковий правник 
  Менеджер персоналу  

БАКАЛАВР: спеціальності  
та сертифікатні програми 

МАГІСТР: спеціальності  
та варіативні компоненти 

Право 
  Податковий юрист  
  Муніципальний юрист 
  Медичний юрист  
  Медіатор 
  Міжнародне спортивне право (укр./англ.) 

Публічне управління  
та адміністрування 

Публічне управління  
та адміністрування 

 Публічне управління та адміністрування  
у соціальній сфері (нове!) 

 Публічне управління та адміністрування  
у сфері охорони здоров’я (нове!)  Публічне управління  

та адміністрування (нове!) 



Туризм 
  Туристичний бізнес  
  Круїзний туризм та яхтинг  
  Курортний і СПА туризм 
  Готельно-ресторанний бізнес 
  Екскурсійна та анімаційна  

діяльність 
 

Факультет економіки, соціальних 
технологій та туризму 

БАКАЛАВР: спеціальності та індивідуальні траєкторії навчання 

Менеджмент 
  Управління бізнесом  
  Соціальний менеджмент  
  Інформаційні системи та  

комп’ютерні технології в управлінні  
  Менеджмент в туристичній індустрії  
 Фінансово-економічна безпека 

Фінанси, банківська справа 
та страхування 
 Фінансування стартап-бізнеcу 
  Корпоративні фінанси 

Підприємництво, торгівля 
та біржова діяльність 

  Підприємництво 
  Економічна оцінка підприємства 
 Управління зовнішньоекономічною 

діяльністю  

Маркетинг 
  Інтернет-маркетинг 
  Міжнародний маркетинг 

Соціальна робота 
  Менеджмент соціального проекту  
  Психологічна підтримка клієнтів  
  Соціальна реабілітація 

Психологія 
  Психологія (нове!) 
  Психологія. Іноземна (англ.) мова  (нове!) 
  Кризова психологія (нове!) 



Факультет економіки, соціальних 
технологій та туризму 

МАГІСТР: спеціальності та варіативні компоненти 

Менеджмент 
Менеджмент підприємницької 

діяльності 
Менеджмент туристичної індустрії 
Стратегічний менеджмент 
Соціальний менеджмент 
 Інвестиційний менеджмент 
 Управління багатоквартирним 

будинком (групою будинків) 
 Управління фінансово-економічною 

безпекою 

Соціальна робота 
Соціально-психологічне консультування 
 Управління соціальним проектом 
Медіація та управління конфліктами 

Підприємництво, торгівля 
та біржова діяльність 
  Інноваційне підприємництво 
  Міжнародна економіка 

Маркетинг 
Маркетинговий менеджмент 
Міжнародний маркетинг 
Маркетинг: аналітика та цифрові технології 

Фінанси, банківська справа 
та страхування 
 Фінансування стартап-бізнесу 
  Корпоративні фінанси 

Психологія 
  Клінічна психологія (нове!) 
  Психологія бізнесу та управління (нове!) 



Сервіси "Академія ПЛЮС" 
Освіта ПЛЮС 
Міжнародна програма "Подвійний 

диплом" 
Можливість паралельного навчання за 

двома спеціальностями зі знижкою 50% 
Отримання паралельно із навчанням 

за основним фахом престижної 
сервісної спеціальності на вибір 
(фахівець з ІТ-технологій, сомельє, 
екскурсовод, адміністратор 
ресторану, офіціант, візажист, 
аніматор) 

Сучасні факультативні та сертифікатні 
програми,  майстер-класи 

 Військова кафедра, курси водіїв 

Індивідуальність ПЛЮС 
Підтримка студентів, які працюють за 

фахом 
Невеликі навчальні групи 
 Участь студентів у науково-дослідних 

і комерційних проектах 
 Творчий розвиток, насичене 

студентське життя 

Інфраструктура ПЛЮС 
 Сучасне обладнання аудиторій 
 Спеціалізовані лабораторії 
 Дистанційна підтримка навчання 
(система Moodle) 
 Бібліотека (з онлайн-доступом до 
каталогів) 
  Власна їдальня 



Наші контакти 
03187, м. Київ, Кільцева дорога, 3-А 
(станція метро "Теремки") 

  

info@socosvita.kiev.ua 

(044) 526-06-64, (093) 969-58-99 (Приймальна комісія) 
(044) 522-49-40 (Ректорат) 

www.socosvita.kiev.ua 

Консультанти зі вступу: 
(093) 552-49-52 (Право) 
(097) 862-91-82 (Туризм) 
(093) 700-47-32 (Менеджмент, Підприємництво) 
(097) 525-34-15 (Маркетинг) 
(067) 403-42-55 (Фінанси) 
(063) 846-00-00 (Соціальна робота) 


	Номер слайду 1
	Номер слайду 2
	Юридичний факультет
	Номер слайду 4
	Номер слайду 5
	Номер слайду 6
	Номер слайду 7

