
ЗАТВЕРДЖЕНО 

Наказ Вищого навчального закладу Укоопспілки 

«Полтавський університет економіки і торгівлі» 

8 липня 2015 року № 152-Н  

Форма № П-4.06 

Вищий навчальний заклад Укоопспілки 

«Полтавський університет економіки і торгівлі» 

Кафедра менеджменту 

Ступінь  магістр 

Спеціальність   242 «Туризм»                          

Комплексна контрольна робота (завдання) 

з навчальної дисципліни «Антикризове управління в сфері туризму» 

ВАРІАНТ № 1 

 

 
1. Сутність антикризового управління в сфері туризму 

2. Особливості антикризового управління в сфері туризму України.  
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ВАРІАНТ № 2 

 

 

1.Міжнародні стратегії сталого розвитку в індустрії туризму.  

2. Механізми та фактори стабілізації в індустрії туризму. 
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ВАРІАНТ № 3 

 

 

1.Сутність антикризового управління в сфері туризму 

2. Особливості антикризового управління в сфері туризму України.  
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1. Сутність антикризового управління в сфері туризму 

2. Сутність, класифікація та фази кризових явищ 

 



ЗАТВЕРДЖЕНО 

Наказ Вищого навчального закладу Укоопспілки 

«Полтавський університет економіки і торгівлі» 

8 липня 2015 року № 152-Н  

Форма № П-4.06 

Вищий навчальний заклад Укоопспілки 

«Полтавський університет економіки і торгівлі» 

Кафедра менеджменту 

Ступінь  магістр 

Спеціальність   242 «Туризм»                          

Комплексна контрольна робота (завдання) 

з навчальної дисципліни «Антикризове управління в сфері туризму» 

ВАРІАНТ № 5 

 

 

       1. Сутність та завдання діагностики кризи розвитку підприємства в сфері туризму.  

2. Інформаційне та методичне забезпечення діагностики кризового процесу. 
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ВАРІАНТ № 6 

 

 

1. Значення стратегії в антикризовому управлінні. Послідовність розробки антикризових 

заходів.  

2. Страхування ризиків. Місце страхування в управлінні ризиками. 
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       1. Сутність, форми та економічні наслідки банкрутства.  

2.  Організація внутрішньо-господарського антикризового механізму. 
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1. Сутність формування кадрового антикризового потенціалу на підприємстві.  

2. Система антикризового управління персоналом.  
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ВАРІАНТ № 9 

 

 1. Технологія антикризового управління.  

2. Заходи щодо виявлення та запобігання банкрутству.
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ВАРІАНТ № 10 

 

 
1. Поняття, види та управління ризиками.  

     2. Управління маркетинговою стратегією в період фінансового оздоровлення підприємства. 
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ВАРІАНТ № 11 

 

 


