
 

Національної академії державного управління при Президентові України 

ОДЕСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ІНСТИТУТ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ 

ліцензія АЕ № 636813 від 19.06.2015, IV рівень акредитації 

 

Підготовка бакалаврів 

за напрямом 073 «Менеджмент» 

з наданням кваліфікації «бакалавр з менеджменту» 

 

денна та заочна форми навчання за договором 

 

Унікальність навчання полягає в поєднанні новаторського студентського 

духу з багатим досвідом та зрілістю державних службовців та посадових осіб 

місцевого врядування. 

Викладачі, які проводять заняття з високопосадовцями органів влади 

Півдня України, також навчають і молодих менеджерів. А насправді,  чи можна 

вдало управляти бізнесом не взаємодіючи з органами влади? 

Підготовка в інституті управлінських кадрів вищої ланки формує 

здатність вести ефективний бізнес в умовах кризових явищ, дефіциту ресурсів 

та часу, невизначеності та високого ризику.  

Більше 60% навчального навантаження приділяється на вивчення 

професійно орієнтованих дисциплін. Практичні та лабораторні заняття 

складають 2/3 часу навчання, яке поєднує в собі: 

- фундаментальні знання: економіка, право, психологія, інформаційні 

технології управління та математичні методи аналізу соціально-

економічних об’єктів, явищ і процесів тощо; 

- дисципліни менеджерського циклу: інвестиційний, стратегічний, 

антикризовий менеджмент, маркетинг, управління ризиками, 

логістика, бізнес-планування, управління проектами тощо; 

- соціальні технології: управління персоналом, самоменеджмент, 

психологія управління, конфліктологія, лідерство в управлінні тощо. 

 

Стажування та працевлаштування. Студенти обов’язково проходять 

практику на підприємствах та в організаціях Одеського регіону, серед яких - 

Одеська облдержадміністрація, Одеський морський торгівельний порт, Головне 

управління Державної казначейської служби України в Одеській області, ПАТ 

«Виробниче об’єднання Стальканат-Силур», ПАТ «МАРФІН банк», ПАТ «АКБ 

Південний» та ін. Студенти отримують початковий досвід роботи та 



застосовують знання та навички. Випускники працевлаштовується за місцем 

проходження практики та в органах публічної влади Одеського регіону.  

Продовження навчання. Випускники-бакалаври продовжують навчання 

в інституті за спеціальністю «Менеджмент» (магістр), яка включає в себе 

наступні спеціалізації: 

- Бізнес-адміністрування; 

- Бізнес-аналітика та управління бізнес-проектами; 

- Економічна безпека; 

- Стратегічні комунікації; 

- Управління проектами в туризмі. 

Додаткові можливості. Під час навчання студенти опановують одну з 

іноземних мов (англійську, німецьку, французьку). Стажування за кордоном 

щорічно проходять десятки слухачів та студентів інституту.  

Серед переможців Всеукраїнського конкурсу дипломних робіт ВНЗ 

України є випускники інституту, що свідчить про якість отриманих знань. 

Організація дозвілля. В інституті створені всі умови для успішного 

поєднання навчання з творчістю, спортом, участю в цікавих поїздках та 

екскурсіях. В Центрі культури інституту студенти можуть реалізувати свої 

творчі здібності в різних галузях культури та мистецтва. 

Умови навчання та проживання. Під час навчання використовуються: 

спеціалізовані аудиторії з аудіо- та відеоапаратурою, новітня комп’ютерна 

техніка, проекційне обладнання, бібліотека з електронною читальною залою. 

Вдале розташування в курортній зоні інституту та дев’ятиповерхового 

гуртожитку готельного типу з кімнатами на дві особи, їдальня, буфет – 

дозволяє не відволікатися на побутові питання. 
 

 

Приймальна комісія працює за адресою: 

65009, м. Одеса, вул. Генуезька, 22 (площа 10 Квітня) 

тел. (048) 705-97-12, 705-97-11, факс (048) 705-97-13,  

е-mail: priem@oridu.odessa.ua 

 


