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ЗАТВЕРДЖЕНО 
Наказ Вищого навчального за-
кладу Укоопспілки «Полтавський 

університет економіки і торгівлі» 
08 липня 2015 року № 152-Н 
Форма № П-4.06 

 
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД УКООПСПІЛКИ 

«ПОЛТАВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ ЕКОНОМІКИ І ТОРГІВЛІ» 

Кафедра туристичного та готельного бізнесу 

 
КОМПЛЕКСНА КОНТРОЛЬНА РОБОТА 

з навчальної дисципліни  

«Прогнозування та планування туристичної діяльності» 

для студентів спеціальності 242 «Туризм» ступеня магістра 
 

Варіант № 1 

 

Підготуйте розширені відповіді на запитання та наведить відповід-

ні приклади. 

 

1. Сутність планування та його функції. 

2. Коротка сутність бізнес-проекту і вибір стратегічних орієнтирів 

для розвитку підприємства в туристичній галузі. 



 
ЗАТВЕРДЖЕНО 
Наказ Вищого навчального за-
кладу Укоопспілки «Полтавський 

університет економіки і торгівлі» 
08 липня 2015 року № 152-Н 
Форма № П-4.06 

 
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД УКООПСПІЛКИ 

«ПОЛТАВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ ЕКОНОМІКИ І ТОРГІВЛІ» 

Кафедра туристичного та готельного бізнесу 

 
КОМПЛЕКСНА КОНТРОЛЬНА РОБОТА 

з навчальної дисципліни  

«Прогнозування та планування туристичної діяльності» 

для студентів спеціальності 242 «Туризм» ступеня магістра 
 

Варіант № 2 

 

Підготуйте розширені відповіді на запитання та наведить відповід-

ні приклади. 

 

1. Поняття планування. Сутність внутрішньофірмового плануван-

ня. 

2. Внутренніе і зовнішні функції бізнес-плану. 



 
ЗАТВЕРДЖЕНО 
Наказ Вищого навчального за-
кладу Укоопспілки «Полтавський 

університет економіки і торгівлі» 
08 липня 2015 року № 152-Н 
Форма № П-4.06 

 
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД УКООПСПІЛКИ 

«ПОЛТАВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ ЕКОНОМІКИ І ТОРГІВЛІ» 

Кафедра туристичного та готельного бізнесу 

 
КОМПЛЕКСНА КОНТРОЛЬНА РОБОТА 

з навчальної дисципліни  

«Прогнозування та планування туристичної діяльності» 

для студентів спеціальності 242 «Туризм» ступеня магістра 
 

Варіант № 3 

 

Підготуйте розширені відповіді на запитання та наведить відповід-

ні приклади. 

 

1. Загальна характеристика маркетингового плану туристичного 

підприємства. 

2. Оцінка невизначеності і ризику проекту та його страхування.



 
ЗАТВЕРДЖЕНО 
Наказ Вищого навчального за-
кладу Укоопспілки «Полтавський 

університет економіки і торгівлі» 
08 липня 2015 року № 152-Н 
Форма № П-4.06 

 
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД УКООПСПІЛКИ 

«ПОЛТАВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ ЕКОНОМІКИ І ТОРГІВЛІ» 

Кафедра туристичного та готельного бізнесу 

 
КОМПЛЕКСНА КОНТРОЛЬНА РОБОТА 

з навчальної дисципліни  

«Прогнозування та планування туристичної діяльності» 

для студентів спеціальності 242 «Туризм» ступеня магістра 
 

Варіант № 4 

 

Підготуйте розширені відповіді на запитання та наведить відповід-

ні приклади. 

 

1. Життєвий цикл туристичного продукту. 

2. Послідовні і паралельні етапи реалізації бізнес-проекту. 



 
ЗАТВЕРДЖЕНО 
Наказ Вищого навчального за-
кладу Укоопспілки «Полтавський 

університет економіки і торгівлі» 
08 липня 2015 року № 152-Н 
Форма № П-4.06 

 
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД УКООПСПІЛКИ 

«ПОЛТАВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ ЕКОНОМІКИ І ТОРГІВЛІ» 

Кафедра туристичного та готельного бізнесу 

 
КОМПЛЕКСНА КОНТРОЛЬНА РОБОТА 

з навчальної дисципліни  

«Прогнозування та планування туристичної діяльності» 

для студентів спеціальності 242 «Туризм» ступеня магістра 
 

Варіант № 5 

 

Підготуйте розширені відповіді на запитання та наведить відповід-

ні приклади. 

 

1. Експертні методи передпланового прогнозування  

2. Вихідні дані для розрахунку економічної ефективності бізнес-

проекту. 

 



 
ЗАТВЕРДЖЕНО 
Наказ Вищого навчального за-
кладу Укоопспілки «Полтавський 

університет економіки і торгівлі» 
08 липня 2015 року № 152-Н 
Форма № П-4.06 

 
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД УКООПСПІЛКИ 

«ПОЛТАВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ ЕКОНОМІКИ І ТОРГІВЛІ» 

Кафедра туристичного та готельного бізнесу 

 
КОМПЛЕКСНА КОНТРОЛЬНА РОБОТА 

з навчальної дисципліни  

«Прогнозування та планування туристичної діяльності» 

для студентів спеціальності 242 «Туризм» ступеня магістра 
 

Варіант № 6 

 

Підготуйте розширені відповіді на запитання та наведить відповід-

ні приклади. 

 

1. Передпланове прогнозування життєвого циклу туристичного пі-

дприємства. 

2. Зміст розділу «План виробництва» в бізнес-плані туристичного 

підприємства. 



 
ЗАТВЕРДЖЕНО 
Наказ Вищого навчального за-
кладу Укоопспілки «Полтавський 

університет економіки і торгівлі» 
08 липня 2015 року № 152-Н 
Форма № П-4.06 

 
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД УКООПСПІЛКИ 

«ПОЛТАВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ ЕКОНОМІКИ І ТОРГІВЛІ» 

Кафедра туристичного та готельного бізнесу 

 
КОМПЛЕКСНА КОНТРОЛЬНА РОБОТА 

з навчальної дисципліни  

«Прогнозування та планування туристичної діяльності» 

для студентів спеціальності 242 «Туризм» ступеня магістра 
 

Варіант № 7 

 

Підготуйте розширені відповіді на запитання та наведить відповід-

ні приклади. 

 

1. Система фінансових планів у туристичному бізнесі. 

2. Методика розробки розділу «Ринки збуту продукції (послуг)» в 

бізнес-плані туристичного підприємства. 



 
ЗАТВЕРДЖЕНО 
Наказ Вищого навчального за-
кладу Укоопспілки «Полтавський 

університет економіки і торгівлі» 
08 липня 2015 року № 152-Н 
Форма № П-4.06 

 
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД УКООПСПІЛКИ 

«ПОЛТАВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ ЕКОНОМІКИ І ТОРГІВЛІ» 

Кафедра туристичного та готельного бізнесу 

 
КОМПЛЕКСНА КОНТРОЛЬНА РОБОТА 

з навчальної дисципліни  

«Прогнозування та планування туристичної діяльності» 

для студентів спеціальності 242 «Туризм» ступеня магістра 
 

Варіант № 8 

 

Підготуйте розширені відповіді на запитання та наведить відповід-

ні приклади. 

 

1. Основні показники в системі стратегічних цілей турфірми. 

2. Методика розробки розділу «Оцінка ризику» в бізнес-плані ту-

ристичного підприємства. 



 
ЗАТВЕРДЖЕНО 
Наказ Вищого навчального за-
кладу Укоопспілки «Полтавський 

університет економіки і торгівлі» 
08 липня 2015 року № 152-Н 
Форма № П-4.06 

 
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД УКООПСПІЛКИ 

«ПОЛТАВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ ЕКОНОМІКИ І ТОРГІВЛІ» 

Кафедра туристичного та готельного бізнесу 

 
КОМПЛЕКСНА КОНТРОЛЬНА РОБОТА 

з навчальної дисципліни  

«Прогнозування та планування туристичної діяльності» 

для студентів спеціальності 242 «Туризм» ступеня магістра 
 

Варіант № 9 

 

Підготуйте розширені відповіді на запитання та наведить відповід-

ні приклади. 

 

1. Планування прибутків і витрат туристичної фірми. 

2. Методика розробки розділу «Організаційний план» в бізнес-

плані туристичного підприємства. 



 
ЗАТВЕРДЖЕНО 
Наказ Вищого навчального за-
кладу Укоопспілки «Полтавський 

університет економіки і торгівлі» 
08 липня 2015 року № 152-Н 
Форма № П-4.06 

 
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД УКООПСПІЛКИ 

«ПОЛТАВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ ЕКОНОМІКИ І ТОРГІВЛІ» 

Кафедра туристичного та готельного бізнесу 

 
КОМПЛЕКСНА КОНТРОЛЬНА РОБОТА 

з навчальної дисципліни  

«Прогнозування та планування туристичної діяльності» 

для студентів спеціальності 242 «Туризм» ступеня магістра 
 

Варіант № 10 

 

Підготуйте розширені відповіді на запитання та наведить відповід-

ні приклади. 

 

1. Планування продуктивності праці на туристичних фірмах.  

2. Зміст розділу «Продукт» в бізнес-плані туристичного підприєм-

ства. 



 
ЗАТВЕРДЖЕНО 
Наказ Вищого навчального за-
кладу Укоопспілки «Полтавський 

університет економіки і торгівлі» 
08 липня 2015 року № 152-Н 
Форма № П-4.06 

 
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД УКООПСПІЛКИ 

«ПОЛТАВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ ЕКОНОМІКИ І ТОРГІВЛІ» 

Кафедра туристичного та готельного бізнесу 

 
КОМПЛЕКСНА КОНТРОЛЬНА РОБОТА 

з навчальної дисципліни  

«Прогнозування та планування туристичної діяльності» 

для студентів спеціальності 242 «Туризм» ступеня магістра 
 

Варіант № 11 

 

Підготуйте розширені відповіді на запитання та наведить відповід-

ні приклади. 

 

1. Моніторинг внутрішнього середовища туристичної фірми. 

2. Методика розробки розділу «План маркетингу» в бізнес-плані 

туристичного підприємства. 



 
ЗАТВЕРДЖЕНО 
Наказ Вищого навчального за-
кладу Укоопспілки «Полтавський 

університет економіки і торгівлі» 
08 липня 2015 року № 152-Н 
Форма № П-4.06 

 
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД УКООПСПІЛКИ 

«ПОЛТАВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ ЕКОНОМІКИ І ТОРГІВЛІ» 

Кафедра туристичного та готельного бізнесу 

 
КОМПЛЕКСНА КОНТРОЛЬНА РОБОТА 

з навчальної дисципліни  

«Прогнозування та планування туристичної діяльності» 

для студентів спеціальності 242 «Туризм» ступеня магістра 
 

Варіант № 12 

 

Підготуйте розширені відповіді на запитання та наведить відповід-

ні приклади. 

 

1. Просування бізнес-плану в процесі переговорів. 

2. Методика розробки розділу «Організаційний план» в бізнес-

плані туристичного підприємства. 



 
ЗАТВЕРДЖЕНО 
Наказ Вищого навчального за-
кладу Укоопспілки «Полтавський 

університет економіки і торгівлі» 
08 липня 2015 року № 152-Н 
Форма № П-4.06 

 
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД УКООПСПІЛКИ 

«ПОЛТАВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ ЕКОНОМІКИ І ТОРГІВЛІ» 

Кафедра туристичного та готельного бізнесу 

 
КОМПЛЕКСНА КОНТРОЛЬНА РОБОТА 

з навчальної дисципліни  

«Прогнозування та планування туристичної діяльності» 

для студентів спеціальності 242 «Туризм» ступеня магістра 
 

Варіант № 13 

 

Підготуйте розширені відповіді на запитання та наведить відповід-

ні приклади. 

 

1. Методи оцінки економічної ефективності інвестицій і обгрун-

тування їх економічної доцільності. 

2. Зміст розділу «Фінансовий план» в бізнес-плані туристичного 

підприємства.  



 
ЗАТВЕРДЖЕНО 
Наказ Вищого навчального за-
кладу Укоопспілки «Полтавський 

університет економіки і торгівлі» 
08 липня 2015 року № 152-Н 
Форма № П-4.06 

 
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД УКООПСПІЛКИ 

«ПОЛТАВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ ЕКОНОМІКИ І ТОРГІВЛІ» 

Кафедра туристичного та готельного бізнесу 

 
КОМПЛЕКСНА КОНТРОЛЬНА РОБОТА 

з навчальної дисципліни  

«Прогнозування та планування туристичної діяльності» 

для студентів спеціальності 242 «Туризм» ступеня магістра 
 

Варіант № 14 

 

Підготуйте розширені відповіді на запитання та наведить відповід-

ні приклади. 

 

1. SWOT-аналіз туристичної фірми. 

2. Методика розробки розділу «Конкуренція на ринках збуту» в бі-

знес-плані туристичних підприємств. 



 
ЗАТВЕРДЖЕНО 
Наказ Вищого навчального за-
кладу Укоопспілки «Полтавський 

університет економіки і торгівлі» 
08 липня 2015 року № 152-Н 
Форма № П-4.06 

 
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД УКООПСПІЛКИ 

«ПОЛТАВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ ЕКОНОМІКИ І ТОРГІВЛІ» 

Кафедра туристичного та готельного бізнесу 

 
КОМПЛЕКСНА КОНТРОЛЬНА РОБОТА 

з навчальної дисципліни  

«Прогнозування та планування туристичної діяльності» 

для студентів спеціальності 242 «Туризм» ступеня магістра 
 

Варіант № 15 

 

Підготуйте розширені відповіді на запитання та наведить відповід-

ні приклади. 

 

1. Моніторинг внутрішнього середовища туристичної фірми 

2. Зміст розділу «Правове забезпечення» в бізнес-плані туристич-

них підприємств. 



 
ЗАТВЕРДЖЕНО 
Наказ Вищого навчального за-
кладу Укоопспілки «Полтавський 

університет економіки і торгівлі» 
08 липня 2015 року № 152-Н 
Форма № П-4.06 

 
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД УКООПСПІЛКИ 

«ПОЛТАВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ ЕКОНОМІКИ І ТОРГІВЛІ» 

Кафедра туристичного та готельного бізнесу 

 
КОМПЛЕКСНА КОНТРОЛЬНА РОБОТА 

з навчальної дисципліни  

«Прогнозування та планування туристичної діяльності» 

для студентів спеціальності 242 «Туризм» ступеня магістра 
 

Варіант № 16 

 

Підготуйте розширені відповіді на запитання та наведить відповід-

ні приклади. 

 

1. Основні стратегічні альтернативи в рамках вибраної стратегії 

2. Зміст розділу «Загальні відомості про підприємство (резюме)» в 

бізнес-плані туристичних підприємств. 



 
ЗАТВЕРДЖЕНО 
Наказ Вищого навчального за-
кладу Укоопспілки «Полтавський 

університет економіки і торгівлі» 
08 липня 2015 року № 152-Н 
Форма № П-4.06 

 
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД УКООПСПІЛКИ 

«ПОЛТАВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ ЕКОНОМІКИ І ТОРГІВЛІ» 

Кафедра туристичного та готельного бізнесу 

 
КОМПЛЕКСНА КОНТРОЛЬНА РОБОТА 

з навчальної дисципліни  

«Прогнозування та планування туристичної діяльності» 

для студентів спеціальності 242 «Туризм» ступеня магістра 
 

Варіант № 17 

 

Підготуйте розширені відповіді на запитання та наведить відповід-

ні приклади. 

 

1. Сучасне трактування основних типів стратегії в туристичному 

бізнесі 

2. Зміст розділу «Аналіз стану справ в галузі» в бізнес-плані тури-

стичних підприємств. 



 
ЗАТВЕРДЖЕНО 
Наказ Вищого навчального за-
кладу Укоопспілки «Полтавський 

університет економіки і торгівлі» 
08 липня 2015 року № 152-Н 
Форма № П-4.06 

 
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД УКООПСПІЛКИ 

«ПОЛТАВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ ЕКОНОМІКИ І ТОРГІВЛІ» 

Кафедра туристичного та готельного бізнесу 

 
КОМПЛЕКСНА КОНТРОЛЬНА РОБОТА 

з навчальної дисципліни  

«Прогнозування та планування туристичної діяльності» 

для студентів спеціальності 242 «Туризм» ступеня магістра 
 

Варіант № 18 

 

Підготуйте розширені відповіді на запитання та наведить відповід-

ні приклади. 

 

1. Нормативне, стратегічне, тактичне та оперативне планування. 

2. Просування бізнес-плану в процесі переговорів. 



 
ЗАТВЕРДЖЕНО 
Наказ Вищого навчального за-
кладу Укоопспілки «Полтавський 

університет економіки і торгівлі» 
08 липня 2015 року № 152-Н 
Форма № П-4.06 

 
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД УКООПСПІЛКИ 

«ПОЛТАВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ ЕКОНОМІКИ І ТОРГІВЛІ» 

Кафедра туристичного та готельного бізнесу 

 
КОМПЛЕКСНА КОНТРОЛЬНА РОБОТА 

з навчальної дисципліни  

«Прогнозування та планування туристичної діяльності» 

для студентів спеціальності 242 «Туризм» ступеня магістра 
 

Варіант № 19 

 

Підготуйте розширені відповіді на запитання та наведить відповід-

ні приклади. 

 

1. Прогноз ключових фінансових показників ліквідності. 

2. Календарний план реалізації бізнес-проекту. 



 
ЗАТВЕРДЖЕНО 
Наказ Вищого навчального за-
кладу Укоопспілки «Полтавський 

університет економіки і торгівлі» 
08 липня 2015 року № 152-Н 
Форма № П-4.06 

 
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД УКООПСПІЛКИ 

«ПОЛТАВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ ЕКОНОМІКИ І ТОРГІВЛІ» 

Кафедра туристичного та готельного бізнесу 

 
КОМПЛЕКСНА КОНТРОЛЬНА РОБОТА 

з навчальної дисципліни  

«Прогнозування та планування туристичної діяльності» 

для студентів спеціальності 242 «Туризм» ступеня магістра 
 

Варіант № 20 

 

Підготуйте розширені відповіді на запитання та наведить відповід-

ні приклади. 

 

1. Планування конкурентоспроможності туристичних послуг.  

2. Термін окупності проекту. 



 
ЗАТВЕРДЖЕНО 
Наказ Вищого навчального за-
кладу Укоопспілки «Полтавський 

університет економіки і торгівлі» 
08 липня 2015 року № 152-Н 
Форма № П-4.06 

 
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД УКООПСПІЛКИ 

«ПОЛТАВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ ЕКОНОМІКИ І ТОРГІВЛІ» 

Кафедра туристичного та готельного бізнесу 

 
КОМПЛЕКСНА КОНТРОЛЬНА РОБОТА 

з навчальної дисципліни  

«Прогнозування та планування туристичної діяльності» 

для студентів спеціальності 242 «Туризм» ступеня магістра 
 

Варіант № 21 

 

Підготуйте розширені відповіді на запитання та наведить відповід-

ні приклади. 

 

1. Планування рекламної кампанії туристичної фірми. 

2. Оцінка бюджетної ефективності бізнес-плану. 



 
ЗАТВЕРДЖЕНО 
Наказ Вищого навчального за-
кладу Укоопспілки «Полтавський 

університет економіки і торгівлі» 
08 липня 2015 року № 152-Н 
Форма № П-4.06 

 
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД УКООПСПІЛКИ 

«ПОЛТАВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ ЕКОНОМІКИ І ТОРГІВЛІ» 

Кафедра туристичного та готельного бізнесу 

 
КОМПЛЕКСНА КОНТРОЛЬНА РОБОТА 

з навчальної дисципліни  

«Прогнозування та планування туристичної діяльності» 

для студентів спеціальності 242 «Туризм» ступеня магістра 
 

Варіант № 22 

 

Підготуйте розширені відповіді на запитання та наведить відповід-

ні приклади. 

 

1. Етапи та технологія розробки бізнес-плану . 

2. Критерії оцінки ефективності бізнес-плану. 



 
ЗАТВЕРДЖЕНО 
Наказ Вищого навчального за-
кладу Укоопспілки «Полтавський 

університет економіки і торгівлі» 
08 липня 2015 року № 152-Н 
Форма № П-4.06 

 
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД УКООПСПІЛКИ 

«ПОЛТАВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ ЕКОНОМІКИ І ТОРГІВЛІ» 

Кафедра туристичного та готельного бізнесу 

 
КОМПЛЕКСНА КОНТРОЛЬНА РОБОТА 

з навчальної дисципліни  

«Прогнозування та планування туристичної діяльності» 

для студентів спеціальності 242 «Туризм» ступеня магістра 
 

Варіант № 23 

 

Підготуйте розширені відповіді на запитання та наведить відповід-

ні приклади. 

 

1. Планування комплексних фінансових показників туристичного 

бізнесу. 

2. Оформлення та стиль бізнес-плану. 



 
ЗАТВЕРДЖЕНО 
Наказ Вищого навчального за-
кладу Укоопспілки «Полтавський 

університет економіки і торгівлі» 
08 липня 2015 року № 152-Н 
Форма № П-4.06 

 
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД УКООПСПІЛКИ 

«ПОЛТАВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ ЕКОНОМІКИ І ТОРГІВЛІ» 

Кафедра туристичного та готельного бізнесу 

 
КОМПЛЕКСНА КОНТРОЛЬНА РОБОТА 

з навчальної дисципліни  

«Прогнозування та планування туристичної діяльності» 

для студентів спеціальності 242 «Туризм» ступеня магістра 
 

Варіант № 24 

 

Підготуйте розширені відповіді на запитання та наведить відповід-

ні приклади. 

 

1. Методи передпланового прогнозування. 

2. Вихідні дані для розрахунку економічної ефективності бізнес-

проекту.  



 
ЗАТВЕРДЖЕНО 
Наказ Вищого навчального за-
кладу Укоопспілки «Полтавський 

університет економіки і торгівлі» 
08 липня 2015 року № 152-Н 
Форма № П-4.06 

 
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД УКООПСПІЛКИ 

«ПОЛТАВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ ЕКОНОМІКИ І ТОРГІВЛІ» 

Кафедра туристичного та готельного бізнесу 

 
КОМПЛЕКСНА КОНТРОЛЬНА РОБОТА 

з навчальної дисципліни  

«Прогнозування та планування туристичної діяльності» 

для студентів спеціальності 242 «Туризм» ступеня магістра 
 

Варіант № 25 

 

Підготуйте розширені відповіді на запитання та наведить відповід-

ні приклади. 

 

1. Експертні методи передпланового прогнозування. 

2. Тактичне планування. 

 

 


