1. Які повноваження має Верховна Рада України в галузі туризму?

2. Що має право вимагати споживач за наявності у послузі істотних
недоліків?

3. Відповідно до яких положень складається зовнішньоекономічний договір?

4.

Що собою являє договір?

5. В яких випадках учасники походу за участю учнівської та студентської
молоді мають бути в захисних шоломах?

6. З якого моменту договір вважається укладеним?

7. В якій формі укладається ваучер на надання туристичних послуг?

8. За участі кого укладаються від імені України міжнародні договори?

9. В яких цілях використовується ваучер на надання туристичних послуг?

10. Що таке ратифікація?
11. Які суб’єкти мають особливий статус в сфері туризму?

12. Що є метою підприємницької діяльності?

13. Яка сфера є особливою формою туризму?

14. Ким здійснюється підприємницька діяльність?

15. Скільки примірників установчих документів подається для державної
реєстрації юридичної особи?

16. За рахунок кого фінансується перебування групи дітей за кордоном на
відпочинку та оздоровленні?

17. Який документ подається додатково, якщо заявником є фізична особа, яка
досягла шістнадцяти років і має бажання займатися підприємницькою
діяльністю?

18. У разі виявлення недоліків у наданій послузі споживач має право на свій
вибір вимагати?

19. Який документ подається додатково, якщо документи для проведення
державної реєстрації фізичної особи-підприємця подаються заявником
особисто?

20. Туризм – це…

21. Державна туристична політика – це…

22. Нормативно – правові акти у сфері туризму…

23. Органи, що регулюють туристичну діяльність…

24. Права туриста…

25. Обов’язки туриста…

26. Договори з готельними підприємствами…

27. Договірні взаємовідносини з автотранспортними підприємствами
будуються на підставі…

28. Договір з авіакомпанією…

29. Предметом агентського договору у сфері туризму є…

30. Рецептивні туроператори працюють на…

31. Ініціативні туроператори працюють на…

32. Договір з музеєм містить наступне…

33. Міждержавний стандарт ГОСТ - “Проектування туристичних послуг”
встановлює…

34. Міждержавний стандарт ГОСТ -“Загальні вимоги до туристичноекскурсійного обслуговування” встановлює …

35. Міждержавний стандарт ГОСТ -“Вимоги щодо забезпечення безпеки
туристів і екскурсантів” встановлює …

36. В якому розмірі сплачується пеня у разі, коли виконавець не може
виконати послуги згідно з договором?

37. Чи звільняє від обов’язку виконання зобов’язання сплата виконавцем
неустойки, встановленої в разі невиконання зобов'язання?

38. В якому випадку виконавець не несе відповідальності за невиконання,
прострочення виконання або інше неналежне виконання зобов'язання?

39. Що таке зайнятість населення?

40. Що собою являє боржник, як сторона зобов’язання?

41. Чи застосовуються протягом дії дисциплінарного стягнення міри
заохочення до працівника?

42. Як називається спільна власність без визначення часток?

43. Як називається здатність громадянина мати права і нести обов’язки?

44. В якій сфері укладаються колективнi договори?

45. Що обумовлює громадянство?

46. Який документ підтверджує громадянство України?

47. Хто є гарантом дотримання прав і свобод людини й громадянина в
Україні?

48. Що собою являє кредитор як сторона зобов’язання?

49. Який термін безперервного проживання в Україні необхідний для прийняття
громадянства?

50. Від імені кого виступає Президент України?

51. Що являє собою система загальнообов’язкових правил поведінки, які
встановлює, охороняє та гарантує держава?

52. Як називається процес прийняття законів або інших важливих рішень
загальнодержавного або місцевого значення шляхом голосування
населення?

53. Як називається короткочасне обмеження особистої свободи з метою
припинення порушення?

54. Який є вищий представницький орган законодавчої влади:

55.

Турист – це:

56. Учасниками відносин, що виникають при здійсненні туристичної діяльності,
є:

57. Відповідно до Закону України “Про туризм” туристом вважається той, хто
здійснює подорож терміном:

58. Суб’єктами, що здійснюють та забезпечують туристичну діяльність, є:

59.

Різниця між туристичним оператором та туристичним агентом полягає у
тому, що:

60. Місце продажу чи реалізації туристичної послуги – це місце:

61. Організаційними формами туризму є:

62. Поїздки подорожуючих осіб з туристичними цілями за межі країни
постійного проживання – це туризм:

63. Захист споживача туристичних послуг на державному рівні здійснюється:

64. Права громадян на відпочинок, свободу пересування, відновлення і
зміцнення здоров'я закріплені:

