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Варіант № 1 

 

Дайте відповіді на питання: 

 

1. Основні поняття та визначення у туризмі. 

2. Паспортні та візові формальності. 

 

Дайте визначення термінів: 

 туризм;  

 готельна послуга;  

 страхування у туризмі;  

 екскурсійна діяльність.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ЗАТВЕРДЖЕНО 

Наказ Вищого навчального закладу Укоопспілки 

«Полтавський університет економіки і торгівлі» 
08 липня 2015 року № 152-Н 

Форма № П-4.06 

 

Вищий навчальний заклад Укоопспілки 

«Полтавський університет економіки і торгівлі» 

Кафедра туристичного та готельного бізнесу 

 

Комплексна контрольна робота 

з дисципліни «Організація туризму (Основи туризмознавства)»
 

для студентів напряму підготовки 6.140103 «Туризм» 

Завідувач кафедри    _____________ проф. Скляр Г. П.                                                                                

Провідний викладач _____________ проф. Скляр Г. П.  

Протокол № 1 від 01.09.2015 р.                                                                   

 

Варіант № 2 

 

Дайте відповіді на питання: 

 

1. Характеристика створення туристичного продукту та формування 

його асортименту. 

2. Страхування в туризмі. 

 

Дайте визначення термінів: 

 характерні туристичні послуги та товари;  

 сегментація ринку;  

 паспортні формальності;  

 ліцензування. 
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Варіант № 3 

 

Дайте відповіді на питання: 

 

1. Класифікація маршрутів і турів. 

2. Державна політика та державне регулювання у сфері туризму. 

 

Дайте визначення термінів: 

 рекреація;  

 інтереси і потреби туристів;  

 політика туризму;  

 митні формальності. 
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Варіант № 4 

 

Дайте відповіді на питання: 

 

1. Інфраструктура ринку туристичних послуг. 

2. Порядок надання туристичних послуг. 

 

Дайте визначення термінів: 

 сфера послуг;  

 інфраструктура ринку туристичних послуг;  

 програма розвитку туризму;  

 візові формальності. 
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Варіант № 5 

 

Дайте відповіді на питання: 

 

1. Безпека туристичних подорожей. 

2. Поняття і сегментація ринку туристичних послуг. 

 

Дайте визначення термінів: 

 туристичні товари;  

 ресурси туризму;  

 державна політика у сфері туризму;  

 ресторан. 
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Варіант № 6 

 

Дайте відповіді на питання: 

 

1. Умови та фактори розвитку туризму. 

2. Установи та організації управління туризмом в Україні. 

 

Дайте визначення термінів: 

 туристичні послуги;  

 туристичний маршрут;  

 медико-санітарні формальності. 

 партнерство. 
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Варіант № 7 

 

Дайте відповіді на питання: 

 

1. Учасники ринку туристичних послуг. 

2. Всесвітня туристична організація та її функції. 

 

Дайте визначення термінів: 

 супутні туристичні послуги та товари;  

 туристичний інформаційний центр; 

 державне регулювання;  

 туристичні послуги.  
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Варіант № 8 

 

Дайте відповіді на питання: 

 

1. Типи туристів та ознаки їх класифікації. 

2. Соціальний механізм регулювання туристичної діяльності. 

 

Дайте визначення термінів: 

 туристичний продукт;  

 мотивація подорожей;  

 валютні формальності;  

 готель.  
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Варіант № 9 

 

Дайте відповіді на питання: 

 

1. Митні, валютні та медико-санітарні формальності. 

2. Туристичний продукт та його складові. 

 

Дайте визначення термінів: 

 екскурсант;  

 ринок туристичних послуг;  

 індустрія туризму;  

 трансфер. 
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Варіант № 10 

 

Дайте відповіді на питання: 

 

1. Види туристичних ресурсів в Україні. 

2. Ліцензування у туризмі. 

 

Дайте визначення термінів: 

 турист;  

 туроператор;  

 туристичні формальності;  

 сертифікація.  
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Варіант № 11 

 

Дайте відповіді на питання: 

 

1. Класифікація туристичного обслуговування. 

2. Сучасний стан та перспективи розвитку туризму в Україні.  

 

Дайте визначення термінів: 

 туризмознавство;  

 просування туристичного продукту;  

 учасники ринку туристичних послуг;  

 тур.  
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Варіант № 12 

 

Дайте відповіді на питання: 

 

1. Туризм як сфера господарської діяльності. 

2. Сутність та складові туристичної політики України. 

 

Дайте визначення термінів: 

 рекреація;  

 готельна послуга;  

 програма розвитку туризму;  

 візові формальності.  
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Варіант № 13 

 

Дайте відповіді на питання: 

 

1. Функції туризму у суспільстві. 

2. Інтеграційні та глобалізаційні процеси у туризмі. 

 

Дайте визначення термінів: 

 туристичні послуги;  

 інфраструктура ринку туристичних послуг;  

 державна політика у сфері туризму;  

 паспортні формальності.  
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Варіант № 14 

 

Дайте відповіді на питання: 

 

1. Класифікація туризму за різними ознаками класифікації. 

2. Міжнародні туристичні організації. 

 

Дайте визначення термінів: 

 туристичні товари;  

 туристичний попит;  

 партнерство; 

 ліцензування.  
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Варіант № 15 

 

Дайте відповіді на питання: 

 

1. Споживачі і виробники туристичних послуг. 

2. Основні способи та цілі державного регулювання у галузі туризму. 

 

Дайте визначення термінів: 

 сфера послуг;  

 туризм;  

 страхування у туризмі;  

 митні формальності.  
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Варіант № 16 

 

Дайте відповіді на питання: 

 

1. Поняття, основні терміни та класифікація туристичного продукту. 

2. Порядок проведення екскурсійної діяльності. 

 

Дайте визначення термінів: 

 екскурсант;  

 супутні туристичні послуги та товари;  

 політика туризму;  

 сертифікація.  
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Варіант № 17 

 

Дайте відповіді на питання: 

 

1. Світова туристична політика. 

2. Види турів. 

 

Дайте визначення термінів: 

 просування туристичного продукту;  

 сегментація ринку;  

 державне регулювання;  

 медико-санітарні формальності. 
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Варіант № 18 

 

Дайте відповіді на питання: 

 

1. Ресурси туризму. 

2. Ліцензування та сертифікація транспортних перевезень. 

 

Дайте визначення термінів: 

 туризмознавство;  

 учасники ринку туристичних послуг;  

 туристичні формальності;  

 туристичні послуги.  
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Варіант № 19 

 

Дайте відповіді на питання: 

 

1. Основні складові індустрії туризму. 

2. Сертифікація та стандартизація сфери туризму. 

 

Дайте визначення термінів: 

 характерні туристичні послуги та товари;  

 інтереси і потреби туристів;  

 ресторан;  

 трансфер. 
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Варіант № 20 

 

Дайте відповіді на питання: 

 

1. Класифікація туристичних підприємств.  

2. Сертифікація закладів готельного господарства та ресторанного 

бізнесу. 

 

Дайте визначення термінів: 

 екскурсійна діяльність;  

 ресурси туризму;  

 ринок туристичних послуг;  

 валютні формальності.  
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Варіант № 21 

 

Дайте відповіді на питання: 

 

1. Туристичний продукт та його складові. 

2. Паспортні та візові формальності. 

 

Дайте визначення термінів: 

 туристична пропозиція;  

 туристичний інформаційний центр; 

 туроператор;  

 індустрія туризму.  
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Варіант № 22 

 

Дайте відповіді на питання: 

 

1. Споживачі і виробники туристичних послуг. 

2. Страхування в туризмі. 

 

Дайте визначення термінів: 

 тур;  

 туристичний маршрут;  

 турагент;  

 ліцензування.  
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Варіант № 23 

 

Дайте відповіді на питання: 

 

1. Сучасний стан та перспективи розвитку туризму в Україні.  

2. Умови та фактори розвитку туризму. 

 

 

Дайте визначення термінів: 

 турист;  

 туристичний продукт;  

 мотивація подорожей;  

 готель.  
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Варіант № 24 

 

Дайте відповіді на питання: 

 

1. Функції туризму у суспільстві. 

2. Установи та організації управління туризмом в Україні. 

 

 

Дайте визначення термінів: 

 сфера послуг;  

 інфраструктура ринку туристичних послуг;  

 державна політика у сфері туризму;  

 туристичні послуги.  
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Варіант № 25 

 

Дайте відповіді на питання: 

 

1. Учасники ринку туристичних послуг. 

2. Порядок надання туристичних послуг. 

 

 

Дайте визначення термінів: 

 просування туристичного продукту;  

 ресурси туризму;  

 туристичні формальності;  

 сертифікація.  
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Варіант № 26 

 

Дайте відповіді на питання: 

 

1. Інфраструктура ринку туристичних послуг. 

2. Митні, валютні та медико-санітарні формальності. 

 

 

Дайте визначення термінів: 

 туристичні послуги;  

 ринок туристичних послуг;  

 страхування у туризмі;  

 валютні формальності.  

 

 

 

 

 

 

 

 


