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2015 року № 152-Н «Про запровадження форм документів з
підготовки кадрів у вищих навчальних закладах»
Форма № П-4.06

ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД УКООПСПІЛКИ
Полтавський університет економіки і торгівлі
Кафедра правознавства
Комплексні контрольні завдання (роботи)
для студентів за напрямом підготовки 6.140103 «Туризм»
з навчальної дисципліни «Правове регулювання туристичної діяльності»
Варіант 1

1. Система законодавства про оподаткування суб’єктів туристичної діяльності
в Україні.
2. Електронний паспорт – це:
а) Паспорт, що містить безконтактний електронний носій інформації;
б) Паспорт для виїзду за кордон, що виготовляється у формі спеціальної
пластикової картки;
в) Паспорт, який дає власникові право на безвізовий в’їзд у будь-яку країну
світу;
г) Усі відповіді правильні.
3. Вид страхування, спрямований на захист ділової репутації та фінансових
інтересів підприємства:
а) Страхування майна;
б) Страхування від нещасного випадку;
в) Страхування цивільної відповідальності;
г) Медичне страхування.
4. Візи класифікуються на:
а) Метою в’їзду та перебування;
б) Кількістю відвідувань;
в) Терміном перебування;
г) Усі відповіді правильні.
5. Назвіть основні пріоритети державної політики у галузі туризму:
а) Забезпечення розвитку внутрішнього і в’їздного туризму;
б) Формування конкурентоспроможного національного туристичного
продукту та його просування на світовому туристичному ринку;
в) Створення нормативно-правових засад розвитку туризму;
г) Усі відповіді правильні.
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1. Спеціальне законодавство України про туризм.
2. Учасниками відносин, що виникають при здійсненні туристичної
діяльності, є:
а) юридичні і фізичні особи;
б) громадяни України;
в) іноземні особи та особи без громадянства;
г) всі відповіді вірні.
3. Пасивний туризм розрахований на осіб:
а) туристів старшого віку і пенсіонерів;
б) молодь;
в) екстремалів;
г) правильні відповіді б) і в).
4. Турист – це:
а) особа, яка здійснює подорож;
б) подорожуюча особа, яка зобов’язана покинути країну чи місце
перебування у зазначений термін;
в) особа, яка здійснює подорож по Україні або до іншої держави;
г) відповіді доповнюють одна одну.
5. Відповідно до Закону України «Про туризм» туристом вважається той,
хто здійснює подорож терміном:
а) від 1 години до невизначеного терміну;
б) від 1 години до 1 року;
в) від 24 годин до 1 року;
г) від 12 годин до невизначеного терміну.
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1. Суб’єкти туристичних правовідносин: поняття, склад.
2. Суб’єктами, що здійснюють та забезпечують туристичну діяльність, є:
а) туристичні оператори та туристичні агенти;
б) гіди-перекладачі, екскурсоводи, спортивні інструктори, провідники та
інші фахівці туристичного супроводу;
в) фізичні особи, які не є суб’єктами підприємницької діяльності та надають
послуги з тимчасового розміщення (проживання), харчування тощо;
г) всі відповіді вірні.
3. Різниця між туристичним оператором та туристичним агентом
полягає у тому, що:
а) турагенти – фізичні особи, а туроператори – юридичні;
б) туроператори створюють і реалізують туристичний продукт, а турагенти
тільки реалізують туристичний продукт;
в) тільки туроператори можуть здійснювати посередницьку діяльність з
надання характерних та супутніх послуг;
г) туроператори не можуть отримати ліцензії на здійснення туристичної
діяльності.
4. Місце продажу чи реалізації туристичної послуги – це місце:
а) де зареєстрований відповідний суб’єкт господарської діяльності;
б) де реалізуються послуги;
в) правильна відповідь відсутня;
г) правильні відповіді а) і б).
5. Організаційними формами туризму є:
а) в’їзний і виїзний;
б) внутрішній і зовнішній;
в) міжнародний і національний;
г) дитячий і молодіжний.
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1. Суб’єкти туристичної діяльності: поняття, види, права та обов’язки.
2. До суб’єктів ділового туризму Всесвітня організація туризму відносить:
а) водіїв вантажівок;
б) комерційних агентів;
в) туристичних гідів;
г) всі відповіді вірні.
3. До туризму в оздоровчих цілях слід віднести:
а) поїздку у закордонну лікарню;
б) поїздку на курорт;
в) поїздку у заповідники;
г) відвідини театрів та музеїв.
4. 17. Рекламна поїздка (familiarization trip) – це поїздка:
а) осіб, які отримали путівку завдяки певним рекламним акціям;
б) турлідерів, працівників туроператорів чи турагентів з метою детального
вивчення маршруту і ознайомлення з його умовами;
в) працівників рекламного агентства на відпочинок;
г) бізнесменів на різноманітні форуми і ярмарки.
5. Відвідини туристичних центрів у пізнавальних цілях – це:
а) пізнавальний тур;
б) сільський тур;
в) навчальний тур;
г) розважальний тур.
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1. Туристи як суб’єкти туристичних правовідносин.
2. Військовий тур – це:
а) тур на місця боїв та історичних сутичок;
б) відвідини військових об’єктів та полігонів;
в) . стрільба з військової зброї на полігонах;
г) усі відповіді вірні.
3. Ностальгійний тур – це:
а) поїздка на місце свого історичного проживання;
б) поїздка до друзів, яких давно не бачили;
в) поїздка на історичну батьківщину відомих людей;
г) усі відповіді вірні.
4. Поїздка на місця поховання родичів чи загиблих під час війни – це тур:
а) ностальгійний;
б) ритуальний;
в) пізнавальний;
г) поминальний.
5. До якого виду туризму належить даний тур: «Літом 1999 р. науководослідний корабель доставив групу туристів в Атлантику і організував
спуск на дно океану на місце загибелі «Титаніка»«?
а) тур на місця катастроф;
б) екзотичне турне;
в) екстремальний туризм;
г) пізнавальний тур.
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1. Ліцензування туристичної (туроператорської) діяльності.
2. Критеріями визначення туризму серед інших видів подорожей є :
а) місце постійного проживання;
б) термін перебування в іншому місці;
в) мета поїздки;
г) всі відповіді вірні.
3. Соціальний туризм – це:
а) туризм з комерційними і професійно – діловими цілями;
б) спеціальна поїздка високопоставлених урядових осіб за кордон;
в) туризм, який оплачується державою;
г) відповіді б) і в) доповнюють одне одну.
4. Основою пізнавального турне є:
а) насичена екскурсійна програма огляду міста;
б) огляд унікальних природних об’єктів і явищ;
в) . огляд різноманітних пам’ятників архітектури;
г) вірні відповіді б) та в).
5. Турне по знаменитим болотам Флориди (США) слід віднести до:
а) екотуризму;
б) сафарі-туризму;
в) агротуризму;
г) військового турне.
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1. Категоризація об’єктів туристичної інфраструктури.
2. Визначте місцезнаходження Всесвітньої туристської організації:
а) Нью-Йорк (США);
б) Лондон (Великобританія);
в) Париж (Франція);
г) Мадрид (Іспанія).
3. В якій країні вперше виникли туристські організації, що згодом
поширили свою діяльність за межі країни?
а) Франція;
б) Велика Британія;
в) Іспанія;
г) Португалія.
4. Який чинник у XIX ст. сприяв доступності подорожей і розвитку
організованого туризму?
а) поява та розвиток пароплавства;
б) поява залізничного транспорту;
в) збільшення кількості заможних людей;
г) вірними є відповіді а) і б).
5. Який вид туризму набув значної популярності на теренах України
наприкінці 1880-х років після появи перших туристських організацій?
а) оздоровчий;
б) спортивний;
в) наукові поїздки;
г) гірський.
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1. Правові засади укладення договору на туристичне обслуговування.
2. Виїзний туризм – це подорожі українських громадян:
а) За межі міста;
б) За межі області;
в) За межі країни;
г) Усі відповіді правильні.
3. Внутрішній туризм – це подорожі:
а) Іноземних громадян в межах України;
б) Українських громадян в іноземні держави;
в) Українських громадян в межах своєї держави;
г) Усі відповіді правильні.
4. Віза – це:
а) Офіційний документ, що засвідчує особу туриста та його громадянство;
б) Міжнародний поліс, який дозволяє одержувати страхові послуги в будьякій країні світу;
в) Спеціальний дозвіл на в’їзд, виїзд, проживання або транзитний проїзд
через територію іноземної держави;
г) вірними є всі відповіді.
5. Безпека в туризмі – це сукупність факторів, які характеризують:
а) Соціальний, економічний та правовий стан забезпечення прав та законних
інтересів громадян, юридичних осіб та держави в галузі туризму;
б) Рівень встановлення гранично допустимих навантажень на об’єкти
культурної спадщини та довкілля;
в) Ризик виникнення природних і техногенних катастроф та інших
надзвичайних ситуацій;
г) Усі відповіді правильні.
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1. Відповідальність за невиконання договірних зобов’язань щодо туристичного
обслуговування.
2. Який регіон України можна вважати першим туристичним осередком в
межах країни, який почав формуватися в другій половині XIX ст.?
а) Київський;
б) Харківський;
в) Полтавський;
г) Кримський.
3. Яке українське курортне місто на зламі XIX і XX століть було відомим
за назвою «Російська Ніцца» і « Російська Рив’єра»?
а) Сімферополь;
б) Керч;
в) Ялта;
г) Одеса.
4. В дореволюційний період привабливий відпочинок і лікування на
кримських курортах були доступними:
а) для всіх верств населення;
б) тільки для заможних і середніх верств;
в) лише для заможних людей;
г) вірної відповіді не зазначено.
5. Який курортний регіон у ІІ половині XIX ст. – на початку XX ст.
перетворюється на значний осередок гірського туризму і один з перших
екскурсійних центрів Російської імперії?
а) Владикавказ;
б) Крим;
в) Катеринослав;
г) Алма-Ата.
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1. Правові підстави укладення агентського договору, його особливості.
2. Які основні цілі переслідували засновник і члени Кримського гірського
клубу (1890-1915рр.)?
а) заохочення до відвідування й дослідження цих гір та полегшення
перебування в них натуралістам та художникам, які вирушають у гори з
науковою або художньою метою;
б) підтримка місцевих галузей сільського господарства, садівництва та
дрібної гірської промисловості;
в) охорона рідкісних видів гірських рослин і тварин;
г) всі відповіді вірні.
3. Які обов’язкові послуги на маршруті включає туристичний пакет?
а) транспортування і розміщення туриста в місці призначення;
б) трансфер і харчування туриста;
в) транспортування, трансфер, розміщення і харчування туриста;
г) розміщення, доставка, харчування туриста і надання йому екскурсійних
послуг.
4. Яке з визначень поняття «тур» є правильним?
а) сукупність послуг, наданих туроператором турагентам;
б) первинна одиниця турпродукту, що надається клієнту як єдине ціле;
в) обмеження термінів подорожей, які визначаються туроператором;
г) турпоїздка за визначеним маршрутом із визначеним комплексом послуг.
5. Туроператор згідно з ваучером не несе відповідальності за:
а) транспортно – візові формальності і перетин кордону;
б) достовірність інформації про туристичний продукт і самовільну зміну
ціни товару;
в) дотримання термінів програми;
г) дотримання умов перебування туриста.
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1. Загальні положення забезпечення безпеки туризму.
2. Частка якого регіону складає близько 70% світового туристичного ринку?
а) Північна і Південна Америка;
б) Західна Європа;
в) Африка;
г) Азія.
3. До якого виду туризму належить такий відпочинок, як політ у космос чи
полювання на верблюдах?
а) хобі-туризм;
б) оздоровчий туризм;
в) екстремальний туризм;
г) пригодницький туризм.
4. Які ресурси відносяться до рекреаційно – туристичних?
а) культурно – історичні, природні, кліматичні;
б) економічні, політичні, військові;
в) трудові, фінансові, соціальні, виробничі;
г) відповіді а) і в) вірні.
5. Рекреаційний вузол – це:
а) розташування одного рекреаційного центру в певному регіоні;
б) сукупність центрів рекреаційного обслуговування на компактній
території;
в) поєднання туристично – рекреаційних закладів всіх областей;
г) сукупність всіх рекреаційних закладів, які характеризуються спільністю
природних і культурних ресурсів.
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1. Туристичні формальності: поняття та правові засади дотримання.
2. Який туризм є історично найдавнішим?
а) релігійний;
б) діловий;
в) пригодницький;
г) пізнавальний.
3. Що містить у собі ваучер?
а) умови харчування і умови розміщення;
б) медичне страхування;
в) програма перебування;
г) всі відповіді вірні.
4. Тур –це ...
а) первинна одиниця туристичного продукту;
б) первинна одиниця туристичної послуги;
в) правильні відповіді а) і б);
г) правильна відповідь б).
5. Назвіть часові параметри перебування поза місцем постійного проживання,
якими визначається поняття «турист»:
а) Від 12 до 24 годин;
б) Від 24 годин до 1 місяця;
в) Від 24 годин до 1 року;
г) Від 24 годин до 2 років.
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Завідувач кафедри правознавства _____________ проф. Лаврик Г.В.
Затверджено на засіданні кафедри правознавства. Протокол № 10 від 31 травня 2016 р.

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ по Вищому навчальному закладу Укоопспілки
«Полтавський університет економіки і торгівлі» від 8 липня
2015 року № 152-Н «Про запровадження форм документів з
підготовки кадрів у вищих навчальних закладах»
Форма № П-4.06

ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД УКООПСПІЛКИ
Полтавський університет економіки і торгівлі
Кафедра правознавства
Комплексні контрольні завдання (роботи)
для студентів за напрямом підготовки 6.140103 «Туризм»
з навчальної дисципліни «Правове регулювання туристичної діяльності»
Варіант 13

1. Право на свободу туристичних подорожей та Шенгенський простір.
2. Яка частка валютних надходжень припадає на західноєвропейські країни в
розвитку міжнародного туризму?
а) 50 %;
б) 60 %;
в) 75 %;
г) 80 %.
3. Туристичні ресурси поділяються на:
а) культурні;
б) історичні;
в) природні;
г) всі відповіді правильні.
4. До якого виду туризму відносять наукові поїздки?
а) пригодницький;
б) релігійний;
в) спортивний;
г) діловий.
5. До якого виду туризму відносять поїздки команди на спортивні
змагання?
а) діловий;
б) спортивний;
в) пригодницький;
г) релігійний.
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1. Порядок здійснення права громадян України на виїзд за кордон і в’їзд в
Україну.
2. Система міжнародних перевезень охоплює:
а) обслуговування туристів, що виїжджають за кордон і приїжджають з-за
кордону;
б) разові маршрути;
в) перевезення на регулярних маршрутах;
г) усі відповіді вірні.
3. Ринок готельних послуг – це:
а) сукупність економічних відносин, які утворюються
виробництва, реалізації і організації готельних послуг;
б) своєрідні послуги «гостинності держави»;
в) прийом гостей: як вітчизняних, так і іноземних громадян;
г) правильні відповіді а) і в).

в

процесі

4. Кількість і якість послуг готелю значно відрізняються залежно від:
а) місця його розташування;
б) розміру готелю;
в) потреб споживачів для даного сегменту ринку та їх платоспроможності;
г) правильної відповіді не зазначено.
5. В країні, яка надає можливість повернення суми податку на додану вартість
для туристів, відшкодування надається у випадку:
а) придбання товару у будь-якому магазині або роздрібній точці;
б) у магазинах tax free for tourists;
в) у магазинах duty free;
г) усі відповіді вірні.
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1. Правове регулювання оформлення документів для зарубіжних поїздок.
2. Повернення податкового відшкодування, як правило, відбувається у:
а) відділенні національного банку країни-перебування;
б) податковій адміністрації країни-перебування;
в) магазині або роздрібного торговця, у якого здійснюється покупка;
г) спеціалізованих пунктах, як правило, розташованих в аеропортах і на
вокзалах.
3. Система забезпечення харчуванням зазначається у:
а) путівці;
б) ваучері;
в) договорі;
г) усі відповіді вірні.
4. Під час мандрівок на готельні послуги витрачається:
а) 15 – 20 % грошових витрат туристів;
б) 20 – 30 % грошових витрат туристів;
в) 30 – 50 % грошових витрат туристів;
г) вірної відповіді не зазначено.
5. Готель призначений для тимчасового проживання громадян, незалежно від
місця прописки, на термін не більше:
а) 1 місяця;
б) 2 місяців;
в) 3 місяців;
г) термін проживання необмежений.
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1. Поняття страхового полісу в туризмі за законодавством України.
2. Найбільша кількість готельних номерів знаходиться:
а) в Європі;
б) в США;
в) в Азіатсько-Тихоокеанському регіоні;
г) на Близькому Сході.
3. Найбільш високими темпами збільшення кількості готельних номерів
характеризується такий регіон:
а) Європа;
б) США;
в) Азіатсько-Тихоокеанський регіон;
г) Близький Схід.
4. До засобів розміщення туристів відносять:
а) готелі, мотелі, кемпінги;
б) туристичні бази, пансіонати, туристичні гуртожитки;
в) одтелі, ботелі, флотелі;
г) усі відповіді вірні.
5. Яка кількість готелів нараховується на даний час у світі?
а) понад 900 млн;
б) понад 20 тис.;
в) понад 350 тис.;
г) понад 3 млрд.
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1. Правове регулювання обов’язкового страхування цивільної відповідальності
автовласників за кордоном – «Зелена картка».
2. Згідно з якими результатами готелю надається відповідний розряд?
а) результатами тестування;
б) атестаційними результатами;
в) результатами соціологічного опитування;
г) результатами тестування персоналу.
3. У яких країнах використовується класифікація готелів за системою зірок?
а) Франція, Австрія;
б) Єгипет, Угорщина;
в) Китай;
г) усі відповіді вірні.
4. Яка категорія готелю в Греції відповідає найвищому класу?
а) «de luxe»;
б) А;
в) В;
г) С.
5. Яка країна використовує класифікацію готелів за системою категорій?
а) Італія, Іспанія;
б) Ізраїль;
в) правильна відповідь а);
г) відповіді а) і б) вірні.
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1. Правове регулювання організації та обслуговування морських і річкових
подорожей.
2. Для підвищення конкурентноспроможності незалежні готелі організовують:
а) консорціуми;
б) відбір кадрів та їх тренінг;
в) розробку маркетингової стратегії;
г) всі відповіді вірні.
3. Для поселення в готельний номер необхідно мати такі документи:
а) довідка про доходи;
б) паспорт;
в) ідентифікаційний номер;
г) всі відповіді вірні.
4. На які групи поділяються ресторани?
а) класичні;
б) швидкого харчування;
в) елітні;
г) відповіді а) та б) є вірні.
5. Класичний ресторан має попит у:
а) стихійних туристів;
б) туристів, які подорожують VIP-класом;
в) пересічних громадян;
г) вірної відповіді не зазначено.
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1. Особливості правового регулювання сільського зеленого туризму в Україні.
2. Яке підприємство є лідером швидкого харчування?
а) «Баскін Робінс»;
б) «Макдональдс»;
в) «7-Елвен»;
г) KFC.
3. Яка форма обслуговування в системі харчування дає можливість вільного
вибору виставлених на загальний стіл страв?
а) «шведський стіл»;
б) «тальбадот» (table dot);
в) «а-ля карт» (a la carte);
г) вірної відповіді не зазначено.
4. Збільшення валового національного
регулюється:
а) податковим законодавством України;
б) місцевими податками;
в) місцевими зборами та платежами;
г) правильної відповіді не зазначено.

доходу

за

рахунок

туризму

5. Яка форма обслуговування в системі харчування не дає можливості клієнту
самому обирати страву, і він обслуговується по загальному меню для всіх
клієнтів?
а) «шведський стіл»;
б) «тальбадот» (table dot);
в) «а-ля карт» (a la carte);
г) вірної відповіді не зазначено.

Провідний викладач ___________ доц. Кульчій О.О., _______________доц. Купченя Л.І.
Завідувач кафедри правознавства _____________ проф. Лаврик Г.В.
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1. Органи контролю за діяльністю суб’єктів господарювання в сфері туризму.
2. Регулювання розвитку туристичної індустрії на державному рівні
необхідне з метою:
а) збільшення валового національного доходу від рекреаційно-туристичної
діяльності;
б) зменшення кількості туристів, які надають перевагу відпочинку за
кордоном;
в) захисту прав споживача туристичних послуг;
г) відповіді а) і в) правильні.
3. Яка форма обслуговування в системі харчування дає можливість вільного
вибору клієнтом страв з запропонованого рестораном меню?
а) «шведський стіл»;
б) «тальбадот» (table dot);
в) «а-ля карт» (a la carte);
г) вірної відповіді не зазначено.
4. Захист споживача туристичних послуг на державному рівні
здійснюється:
а) для фізичних осіб (громадян) в межах Закону України «Про захист прав
споживачів»;
б) для фізичних осіб у судовому порядку;
в) для юридичних осіб у судовому порядку через арбітражний суд;
г) усі відповіді правильні.
5. Організація рекреаційно-туристичної діяльності у правових рамках
регулюється:
а) нормативно-правовими актами реєстрації юридичних осіб, а також
фізичних осіб, які займаються підприємницькою діяльністю;
б) законодавчими актами про сертифікацію туристичних підприємств;
в) податковим законодавством;
г) усі відповіді правильні.
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1. Правовідносини, що виникають при здійсненні туристичної діяльності.
2. До туристичних маршрутів не відносяться:
а) маршрути з пересуванням на тваринах;
б) пішохідні туристичні маршрути;
в) тури на власних чи орендованих велосипедах;
г) правильна відповідь відсутня.
3. Поїздки подорожуючих осіб з туристичними цілями за межі країни
постійного проживання – це туризм:
а) національний;
б) міжнародний;
в) пригодницький;
г) для осіб похилого віку.
4. Тур в цілях полювання, риболовлі, поїздки в заповідники – це:
а) екотуризм;
б) сафарі – туризм;
в) сільський туризм;
г) всі відповіді вірні.
5. Турне з метою пошуку скарбів включає:
а) експедиції в пошуках скарбів;
б) можливість помити золотий пісок в відходах золоторудного виробництва;
в) пошук казкових скарбів за допомогою карти;
г) усі відповіді вірні.

Провідний викладач ___________ доц. Кульчій О.О., _______________доц. Купченя Л.І.
Завідувач кафедри правознавства _____________ проф. Лаврик Г.В.
Затверджено на засіданні кафедри правознавства. Протокол № 10 від 31 травня 2016 р.

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ по Вищому навчальному закладу Укоопспілки
«Полтавський університет економіки і торгівлі» від 8 липня
2015 року № 152-Н «Про запровадження форм документів з
підготовки кадрів у вищих навчальних закладах»
Форма № П-4.06

ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД УКООПСПІЛКИ
Полтавський університет економіки і торгівлі
Кафедра правознавства
Комплексні контрольні завдання (роботи)
для студентів за напрямом підготовки 6.140103 «Туризм»
з навчальної дисципліни «Правове регулювання туристичної діяльності»
Варіант 22

1. Класифікація суб’єктів туристичної діяльності.
2. Яка туристська організація, котра була організована в Петербурзі у 1901
р., першою відкрила свої відділення на території України?
а) Російське товариство туристів;
б) Російський спорт-клуб;
в) Російська ліга туристських товариств;
г) підприємство для громадських подорожей.
3. Особисте страхування у туризмі – це вид цивільно-правових відносин
між:
а) Страховою компанією і туристом, метою якого є захист життя, здоров’я
та майнових інтересів туриста під час подорожі;
б) Підприємствами сфери туризму, метою якого є страхування майна,
транспортних засобів, фінансових ризиків;
в) Фінансово-кредитними установами, метою якого є одержання в
установленому порядку ліцензії на здійснення страхової діяльності
г) Усі відповіді правильні.
4. Завдяки яким специфічним особливостям «в різні віки Крим приваблював
мандрівників»?
а) близькість моря і доступність мальовничих хребтів;
б) достатньо розвинена система пансіонатів, санаторіїв та готелів;
в) доступність відпочинку для всіх верств населення;
г) всі вищеперераховані варіанти.
5. Які з перерахованих країн є переважно постачальниками туристів?
а) США, Німеччина, Франція, Швейцарія;
б) Австралія, Греція, Кіпр, Мексика;
в) Нідерланди, Канада, Італія, Іспанія;
г) Нова Зеландія, Швеція, Англія, Бельгія.
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1. Правові засади укладення договору страхування в туризмі.
2. Які країни вважаються постачальниками туристів?
а) Італія і Франція;
б) Бельгія і США;
в) Мексика і Туреччина;
г) Швейцарія і Португалія.
3. Визначіть властивості туристичних ресурсів:
а) точність;
б) своєчасність;
в) легкість у використанні;
г) доступність.
4. Попередньо розроблений комплекс туристичних послуг, який поєднує не
менше ніж дві такі послуги, що реалізується або пропонується для реалізації
за визначеною ціною – це:
а) Туристичний продукт;
б) Туристичні ресурси;
в) Туроператорська діяльність;
г) Турагентська діяльність.
5. В Україні мотелі класифікуються за:
а) п’ятьма зірками;
б) чотирма зірками;
в) трьома зірками;
г) в Україні немає класифікації мотелів.

Провідний викладач ___________ доц. Кульчій О.О., _______________доц. Купченя Л.І.
Завідувач кафедри правознавства _____________ проф. Лаврик Г.В.
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1. Актуальні проблеми правового регулювання туристичної діяльності в
Україні.
2.
а)
б)
в)
г)

Клієнту з середнім рівнем доходу слід рекомендувати такий вид готелю:
Superior Deluxe;
Tourist Class;
Superior First Class;
Moderate Tourist Class.

3.
а)
б)
в)
г)

В якій країні найбільший попит мають ресторани швидкого харчування?
США;
Італія;
Німеччина;
Україна.

4. Підтримка внутрішнього і в’їзного туризму може проявлятись у
формі:
а) збереження та охорони рекреаційно-туристичних ресурсів;
б) прямих інвестицій і формування туристичної інфраструктури;
в) податку на мито;
г) правильної відповіді не зазначено.
5. Де сформульована класифікація харчування більшості країн, рекомендована
Всесвітньою туристичною організацією?
а) в Білій книзі «Хотрек»;
б) в журналі «Міжнародний туризм»;
в) в «Червоній книзі»;
г) всі відповіді є вірні.

Провідний викладач ___________ доц. Кульчій О.О., _______________доц. Купченя Л.І.
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1. Види юридичної відповідальності за правопорушення у сфері туризму.
2. Всесвітню організацію з туризму засновано у:
а) 1961р.;
б) 1975р.;
в) 1979р.;
г) 1981р.
3. Туристичні ресурси поділяються на такі 3 групи:
а) обласні, міські, інфраструктурні;
б) економічні, соціальні, трудові;
в) природні, інфраструктурні і культурно – історичні;
г) кліматичні, історичні, виробничі.
4. Скільки на сучасному етапі існує систем класифікації готелів?
а) більше 100;
б) менше 10;
в) більше 30;
г) менше 7.
5. Закордонний паспорт – це:
а) Офіційний документ, що засвідчує особу туриста та його громадянство;
б) Міжнародний поліс, який дозволяє одержувати страхові послуги в будьякій країні світу;
в) Спеціальний дозвіл на в’їзд-виїзд, проживання або транзитний проїзд
через територію іноземної держави;
г) Усі відповіді правильні.
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1. Туристична діяльність як об’єкт правового регулювання.
2. Туризм – це:
а) виїзд особи на постійне місце проживання з професійно–діловою
метою;
б) тимчасовий виїзд особи з місця постійного проживання в професійно–
ділових чи інших цілях зі здійсненням оплачуваної діяльності в місці
перебування;
в) тимчасовий виїзд особи з місця постійного проживання в оздоровчих,
пізнавальних, професійно – ділових чи інших цілях без здійснення
оплачуваної діяльності в місці перебування;
г) відповіді доповнюють одна одну.
3. До складу туристичного продукту входять послуги:
а) перевезення і розміщення;
б) з організації відвідування об’єктів культури та відпочинку;
в) реалізація сувенірної продукції;
г) всі відповіді вірні.
4. Послуги та товари, призначені для задоволення потреб споживачів,
надання та виробництво яких суттєво скоротиться без їх реалізації
туристам, – це:
а) туристичний продукт;
б) супутні туристичні послуги;
в) характерні туристичні послуги та товари;
г) правильна відповідь відсутня.
5. Тури на місця катастроф (землетрусів, повеней, виверження вулканів)
та екстремальних ситуацій відносяться до виду туризму:
а) активного;
б) пасивного;
в) гірського;
г) лікувально-оздоровчого.
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1. Правовий статус особистих селянських господарств як
суб’єктів туристичної діяльності.

а)
б)
в)
г)

2. Основною функцією державного регулювання туристичної
діяльності є:
Управління ціноутворенням в туристичній галузі;
Координація співпраці державних і приватних туристичних підприємств;
Забезпечення
взаємодії
між
туристичними
операторами
і
постачальниками туристичних послуг;
Розробка правових, організаційних та економічних механізмів, що
визначають розвиток туристичної галузі.

а)
б)
в)
г)

3. Туристична діяльність в Україні регулюється:
Цивільним законодавством;
Адміністративним законодавством;
Господарським законодавством;
Усі відповіді правильні.

а)
б)
в)
г)

4. Закон України «Про туризм» був прийнятий:
У 1990 році;
У 2000 році;
У 1995 році;
У 1991 році.

а)
б)
в)
г)

5. Суб’єктами туристичного бізнесу можуть бути:
Фізичні особи-підприємці;
Юридичні особи;
Громадські організації;
Усі відповіді правильні.
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1. Основні види страхування у сфері туризму.

а)
б)
в)
г)

2. Правовий механізм державного регулювання в галузі
туризму не містить такого напряму, як:
Вдосконалення візової стратегії;
Розвиток наукових досліджень;
Вдосконалення нормативно-правової бази;
Розвиток ліцензування, стандартизації, сертифікації.

а)
б)
в)
г)

3. Сукупність правових принципів і норм, що регулюють
діяльність держави у сфері туризму та міжнародних
подорожей – це:
Туристичне право;
Сертифікація;
Стандартизація;
Усі відповіді правильні.
4. Дозвіл, що видається уповноваженим органом державної
влади на здійснення певного виду діяльності:

а)
б)
в)
г)

Ліцензія;
Знак якості;
Стандарт;
Сертифікат.

а)
б)
в)
г)

5. У якому нормативно-правовому акті наведено перелік
основних умов договору на туристичне обслуговування?
У Господарському кодексі України;
У Податковому кодексі України;
У Законі України «Про туризм»;
У Законі України «Про захист прав споживачів».
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1. Особливості
туризмі.

правового

регулювання

страхування

в

а)
б)
в)
г)

2. Істотною умовою договору на туристичне обслуговування
є:
Вартість туристичного обслуговування та порядок оплати;
Строк перебування туриста у місця надання туристичних послуг;
Характеристика транспортних засобів, що здійснюють перевезення;
Усі відповіді правильні.

а)
б)
в)
г)

3. Найкращим
засобом
забезпечення
туроператором та турагентом вважається:
Авансування;
Банківська гарантія турагенства;
Ділова репутація турагенства;
Правильні відповіді а) і в).

а)
б)
в)
г)

4. Як називається договір франчайзингу відповідно до
чинного законодавства?
Договір міни;
Договір купівлі-продажу;
Договір про надання послуг;
Агентський договір.

а)
б)
в)
г)

угоди

між

5. Зміна ціни туристичного продукту після укладення
договору на туристичне обслуговування допускається
лише у разі:
Необхідності урахування зміни тарифів на транспортні послуги;
Запровадження нових або підвищення діючих ставок податків і зборів та
інших обов’язкових платежів;
Зміни курсу гривні до курсу іноземної валюти, в якій виражена вартість
туристичного продукту;
Усі відповіді правильні.
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1. Класифікація договорів у сфері туризму за законодавством
України.

а)
б)
в)
г)

2. Умови договору, що обмежують права споживачів
туристичних послуг:
Є недійсними;
Є дійсними, якщо договір підписаний з обох сторін;
Можуть бути визнані недійсними за рішенням суду;
Є оспорюваними.

а)
б)
в)
г)

3. Найбільш
популярними
організаційно-правовими
формами вітчизняних туроператорів є:
Виробничі кооперативи;
Благодійні фонди;
Державні підприємства;
Господарські товариства.

а)
б)
в)
г)

4. Заява батьків, яка дозволяє самостійний виїзд
неповнолітньої дитини за межі України складається:
В офісі страхової компанії;
В офісі туроператора;
У зоні перетину кордону;
В нотаріальній конторі.

а)
б)
в)
г)

5. Туристична діяльність в Україні регулюється:
Законами України;
Постановами Кабінету Міністрів України;
Указами Президента України;
Усі відповіді правильні.
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