
 
ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ УПРАВЛІННЯ ТА ПРАВА 

ІМЕНІ ЛЕОНІДА ЮЗЬКОВА 
ФАКУЛЬТЕТ УПРАВЛІННЯ ТА ЕКОНОМІКИ 

 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

від 12.04.2022 року № 224/22 
 

Про затвердження вибіркових 

навчальних дисциплін, для вивчення 

здобувачами вищої освіти, які 

здобувають освітній ступінь бакалавра 

за спеціальністю 242 Туризм  
 
 

Відповідно до п. 3.7.4.3. Положення про організацію освітнього процесу в 

Хмельницькому університеті управління та права затвердженого наказом 

університету від 8 липня 2016 року  № 359/16 (зі змінами), на підставі поданих 

студентами заяв, затвердити для вивчення здобувачами вищої освіти, які 

здобувають освітній ступінь бакалавра за спеціальністю 242 Туризм, такі 

вибіркові навчальні дисципліни: 

 

1.для студентів 2021 р. вступу для вивчення на 2 курсі 3,4 семестру2022- 2023н.р.: 

1.1. у 3 семестрі 2022-2023 н.р. 

1.1.1. дисципліна «Статистика» 

- усі здобувачі 2021 року набору; 

1.2.1. у 4 семестрі 2022-2023 н.р. 

1.2.1. дисципліна «Філософія» 

- усі здобувачі 2021 року набору; 

 

2.для студентів 2020 р. вступу для вивчення на 3 курсі 5,6 семестру2022- 2023н.р.: 

2.1. у 5 семестрі 2022-2023 н.р. 

2.1.1. дисципліна «Міжнародно-правове регулювання туристичної діяльності» 

- усі здобувачі 2020 року набору; 

2.1.2. дисципліна «Аналіз діяльності туристичних підприємств» 

- усі здобувачі 2020 року набору; 

2.2. у 6 семестрі 2022-2023 н.р. 

2.2.1. дисципліна «Курортна справа» 

- усі здобувачі 2020 року набору; 

2.2.2. дисципліна «Управління проектами в туризмі» 

- усі здобувачі 2020 року набору; 

2.2.3. дисципліна «Планування та організація туристичного бізнесу» 

- усі здобувачі 2020 року набору. 

 

  

 



 

3.для студентів 2019 р. вступу для вивчення на 4 курсі 7,8 семестру2022- 2023н.р.: 

3.1. у 7 семестрі 2022-2023 н.р. 

3.1.1. дисципліна «Спеціалізований туризм (подієвий, культурно-пізнавальний, 

релігійний, пригодницький)» 

- усі здобувачі 2019 року набору; 

3.1.2. дисципліна «Міжнародний туризм» 

- усі здобувачі 2019 року набору;  

3.1.3. дисципліна «Стандартизація, сертифікація та ліцензування туристичної 
діяльності» 

- усі здобувачі 2019 року набору; 

3.1.4. дисципліна «Тайм-менеджмент» 

- усі здобувачі 2019 року набору; 

3.2. у 8 семестрі 2022-2023 н.р. 

3.2.1. дисципліна «Страхування в туризмі» 

- усі здобувачі 2019 року набору; 

3.2.2. дисципліна «Стратегічне планування» 

- усі здобувачі 2019 року набору; 

3.2.3. дисципліна «Ризик-менеджмент в туризмі» 

- усі здобувачі 2019 року набору. 
 

 

Деканеса факультету 

управління та економіки      Тетяна ТЕРЕЩЕНКО 


