
1. Прізвище, ім’я, по-

батькові 
УДОВИЦЯ ОЛЕГ ФЕДОРОВИЧ 

2. Напрями наукових 

досліджень 
Національна економіка, корпоративні комунікації, «зелений» 

туризм, екологічний туризм, міський туризм, винний туризм. 

 
3. Досвід іншої (не 

науково-педагогічної) 

роботи 

Одеські міські курси гідів – екскурсоводів на базі КП «Туристичний 

інформаційний центр м.Одеси» (2020 рік, методист, гід – екскурсовод, - 

загальний реєстр гідів – екскурсоводів м.Одеси). 
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