
Житкова Любов  
Я маю власний бізнес у сфері послуг, живу у місті Київ. 
Навчання в АПСВТ- це дуже важливий момент в моєму житті. 
Отримані теоретичні знання за п”ять років навчання за 

спеціальністю «економіка підприємства» - фундамент  нашого сімейного з 
чоловіком стабільного бізнесу, а це в наш час дуже складно. Безсумнівно, був 
отриманий унікальний досвід, який насьогодні дає нам можливості долати 
кризу, оскільки управління бізнесом в кризових ситуаціях пропрацьовували 
при вивченні профільних дисциплін. Отримані знання в АПСВТ 
відповідають сучасним вимогам ринку праці. Під час навчання  я 
познайомилась з чудовими викладачами, які мені допомогли визначитися у 
житті. І це найкрутіше.  

Академія має дуже потужний склад високопрофесійних викладачів, і та 
освітня база, та профільна складова кафедри економіки підприємства та 
менеджменту дозволяє впевнено себе почувати у сучасному світі. Тобто, це 
дуже потужна школа, якою мені випала честь скористатися. 

Я однозначно рекомендую студентам! Зараз точно можу сказати, 
чесний успішний бізнес сьогодні був би неможливий без отриманих 
практичних вмінь комунікувати і знаходити вихід з різних життєвих 
ситуацій. А звідки практика? Звісно з студентських часів... А взагалі - ми 
жили під час студентських років дуже дружно. І вчитись встигали і 
відпочивати, а найважливіше сформували КОМАНДУ одногрупників та 
викладачів кафедри, підтримуючи стосунки, до сьогодні. Обмін досвідом, 
набутими практичними навичками – запорука професійного успіху кожного з 
нас.  

Vivat Академія, кафедра економіки та менеджменту. Зростання і 
процвітання!  

 

Федоришина Леся 
Найперше, що хочеться сказати - це висловити подяку всім 
викладачам академії, особливо кафедри економіки підприємства та 
менеджменту. Кожен викладач відкритий та лояльний до всіх 

студентів, та бореться разом з кожним не тільки за оцінку в заліковці а й за 
те, щоб в голові щось відклалось. Кожен з викладацької команди цікавиться 
твоїми успіхами, мріями та ділиться особистим досвідом та маленькими 
секретами.) 

 



Ті емоції, які ми переживали відвідуючи цікаві місця нашої країни та 
екскурсії неймовірними готелями для здобуття практичних навиків надовго 
залишаться в моїй душі, адже це було не тільки пізнавально, це ще й чудовий 
шанс для нових знайомств та зближення всього колективу. Завдяки цьому 
багато випусників залишились чудовими близькими друзями. 

Головне, що ти сам хочеш для себе вичерпнути. Якщо ти дійсно чогось 
прагнеш - тобі обов'язково прийдуть на зустріч. 

Чи шкодую я про час, проведений в АПСВТ? НІ.  
Ще раз дякую АПСВТ за чудових людей, яких я зустріла! 
 

 
Ганна Глушко 
Я випускниця Академії праці, соціальних відносин та туризму 
2011 року.  
Завдяки здобутій освіті та навичкам, які я надбала під час навчання 

у АПСВіТ, я швидко піднялася «кар’єрними сходинками». Сьогодні я 
заступник директора з комерційної діяльності та займаюся улюбленою 
справою. Знання які я отримала в Академії не один раз були мені у нагоді під 
час прийняття важливих рішень пов’язаних із моєю професійною діяльністю. 
Адже саме тут мене навчили плідно співпрацювати з іншими фахівцями, 
застосовувати на практиці досвід інших людей та країн.  

Викладачі Академії, це професіонали високого рівня, які своїм 
відношенням дали мені відчуття впевненості в тому, що реалізувати свою 
ідею може кожен бажаючий, якщо має чітку ціль. Я і сьогодні маю 
можливість спілкуватися із своїм науковим керівником та усіма викладачами 
Академії, адже вони своїх не кидають напризволяще.  

Дякую Вам за все! Саме Ви навчили мене буди справжнім 
професіоналом!  

Мені дуже пощастило, адже я навчалася у найкращих! 
 


