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РЕЗУЛЬТАТ ПІДГОТОВКИ 
менеджер top-рівня з унікальним поєднанням професійних компетенцій: 

- директора зі стратегічного розвитку туристичного підприємства; 

- керівника проектного офісу з управління туристичною дестинацією; 

- аналітика туристичного ринку 



УНІКАЛЬНІСТЬ   ПРОГРАМИ 
                           - комплекс навчальних дисциплін 

 Блок 1:  Управління проектами 

 методологія управління проектами; 

 стратегічне планування і прийняття 

проектних рішень; 

 інформаційні технології в 

управлінні проектами 

 

Блок 2:  Менеджмент туризму 

Блок 3:  Управління туристичними 

територіями 
Блок 4:  Управління розвитком 

туристичного бізнесу 

 рекреаційні ресурси і курортологія; 

 крос-культурний менеджмент 

проектів в туризмі; 

 управління якістю в туризмі 

 маркетинг проектів в туризмі 

 

 управління туристичними 

дестинаціями; 

 управління розвитком туризму 

на регіональному рівні 

 теорія фірм і оцінка бізнесу; 

 організація туристичного бізнесу і 

управління проектами розвитку 

туристичних підприємств 
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ПРИКЛАДНИЙ ПРОФІЛЬ ПІДГОТОВКИ 

               - компетенції наших випускників 

 Управління розвитком туристичних територій 

• формування стратегії розвитку туристичних дестинацій; 

•  планування і проектування розвитку туристичних дестинацій; 

• організація та здійснення проектної діяльності щодо реалізації проектів 
(програм, портфелів проектів) розвитку дестинацій 

Управління розвитком туристичного бізнесу 

• аналіз стану розвитку та ринкової позиції туристичних підприємств, 
визначення факторів конкурентоспроможності; 

• моделювання і проектування розвитку туристичних підприємств; 

•  розробка проектів створення туристичних підприємств (start-up) 

Аналітика туристичного ринку 

• комплексне дослідження туристичного ринку; 

• формування маркетингової стратегії туристичних підприємств та 
туристичних дестинацій (маркетинг-мікс); 

• організація, реалізація та контроль процесу маркетингу проекту 
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КОНКУРЕНТНІ ПЕРЕВАГИ  

                    НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ 

 Технології навчання 

• проблемно-орієнтоване навчання; 

• інтерактивні освітні технології; 

• сучасні технічні засоби навчання 

 
Практична спрямованість 

• участь в розробленні та реалізації реальних проектів на замовлення 

наших партнерів – Управління туризму та курортів Мінекономрозвитку 

України, Асоціації індустрії гостинності України, місцевих органів 
публічної влади, підприємств туристичної галузі; 

•  захист магістерської роботи у форматі інвестиційного туристичного 
проекту 

Особистісний розвиток і кар’єрне зростання 

• стажування і працевлаштування на базі партнерських організацій; 

• участь у міжнародних проектах і програмах; 

•  формування лідерських якостей та аналітичних здібностей на 
практикумах тренінгового центру 
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ПРО НАС:  НАШІ ВИКЛАДАЧІ 

 Професорсько-викладацький склад кафедри сертифікований 

 за міжнародними стандартами у сфері 

управління проектами; 

 за міжнародним стандартом підготовки 

тренерів Team Training International; 

 за міжнародною школою підготовки 

тренерів (Франція, Польща) 

З 2010 року кафедра управління 

проектами є корпоративним членом 

Національного відділення Міжнародної 

асоціації управління проектами (IPMA) 
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ПРО НАС:  НАШІ ПРОЕКТИ 

 
 2012 рік – «Розробка бізнес-плану інвестиційного проекту 

«Ландшафтний дизайн» з надання послуг зі створення 

топіарних фігур та клумб у м. Одеса» 
 

 2013 рік – «Розроблення Техніко-економічного 

обґрунтування складової Національного проекту «Місто 

Майбутнього» -  проекту створення Міжнародного 

реабілітаційного містечка «ІнтерМедікалЕкоСіті» 

 

 2014 рік – «Розробка концептуальної моделі комплексного 

розвитку регіонального туристичного продукту та 

створення інформаційного каркасу електронної карти 

ресурсів» 
 

 2015 рік – «Розробка проекту Концепції стійкого розвитку 

курорту Коблеве та надання йому статусу курорт 

місцевого значення» 

 

 2015 рік – «Розробка проекту створення спортивної бази 

«Гребний канал» у селищі Комінтернівське 

Комінтернівського району Одеської області» 
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ПРО НАС:   

        ПРОЕКТИ НАШИХ ВИПУСКНИКІВ 
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ПРО НАС:  НАШІ ПАРТНЕРИ 
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КОРИСНА ІНФОРМАЦІЯ І КОНТАКТИ 

 65009,  Одеса,  вул. Генуезька, 22 

тел. +38 (048) 705-97-11,  705-97-12 

www.oridu.odessa.ua 

E-mail: priem@oridu.odessa.ua 

e-mail: kafedraup@mail.ua 

тел. (048) 705-97-69 

ПРО НАВЧАННЯ ПРО ВСТУП 

КОНТАКТИ 

для додаткової інформації 
КОНТАКТИ 

для вступу 



Ми будемо раді, якщо ви оберете ОРІДУ і 

саме це спрямування професійної підготовки 

Ми не обіцяємо, що навчатися буде легко, але 

ми гарантуємо, що результати навчання вас не 

розчарують 

Навчаємось все життя, навчаємось разом, 

змінімо світ на краще! 
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