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Силабус курсу Бізнес-етика в індустрії гостинності 
______2018-2019_____ навчального року 

 
 

Назва курсу Бізнес-етика в індустрії гостинності 
Адреса викладання 

курсу 
м. Львів, в. Дорошенка 41 

Факультет та 
кафедра, за якою 

закріплена 
дисципліна 

Географічний факультет, кафедра туризму 

Галузь знань, 
шифр та назва 
спеціальності 

галузь знань 24 Сфера обслуговування, спеціальність 241Готельно-ресторанна справа
 

Викладачі курсу Бордун Ореста Юріївна, к.г.н., доцент, доцент кафедри туризму 
Красько Анна Богданівна, к.г.н., доцент, доцент кафедри туризму 

Контактна 
інформація 
викладачів 

oresta.bordun@lnu.edu.ua, http://geography.lnu.edu.ua/employee/bordun-oresta, м. Львів, в. 
Дорошенка 41, 4 к. 
anna.krasko@lnu.edu.ua, https://geography.lnu.edu.ua/employee/hovalko-anna-bohdanivna
Львів, в. Дорошенка 41, 4 к 

Консультації по 
курсу 

відбуваються 

Консультації в день проведення лекцій/практичних занять (за попередньою 
домовленістю). Також можливі он-лайн консультації через Facebook. Для погодження 
часу консультацій слід писати на електронну пошту викладача або дзвонити. 

Сторінка курсу http://geography.lnu.edu.ua/ 
Інформація про 

курс 
Курс розроблено таким чином, щоб надати учасникам необхідні знання, обов’язкові для 
того, щоб сформувати необхідні навички і вміння оптимізації виробництва та надання 
туристичних послуг. Тому у курсі представлено як огляд концепцій видів етикету, так і 
процесів та інструментів, які потрібні для вмінняорганізації бізнес-етики в сфері
гостинності.  

Коротка анотація 
курсу 

Дисципліна «Бізнес-етика в індустрії гостинності» є вибірковою дисципліною 
спеціальності 241Готельно-ресторанна справадля освітньої програми ____бакалавр
яка викладається в ___4__ 
семестрі в обсязі ____4_____ кредитів (за Європейською Кредитно-Трансферною 
Системою ECTS). 

Мета та цілі курсу Метою вивчення вибіркової дисципліни «Діловий етикет в туризмі» є 
поглиблення та засвоєння студентами-фахівцями із туризму особливостей морально
етичних норм поведінки в сфері туристичного бізнесуДля чого необхідно вирішити такі 
завдання: 

 Визначити елементи та розробити структуру системи ділового етикету, що 
складається з підсистем норм та атрибутів; 

 Обґрунтувати принципові засади оптимізації процесів формування та 
застосування ділового етикету в управлінні туристичним підприємством; 

 Розробити моделі організаційної культури та ділової етики ідеального 
підприємства; 

 Подативласнірекомендаціїзформуванняділовогоетикетутуристичногобізнесу, 
щодадутьможливістьпідвищуватиефективністьдіяльностітуристичногопідприємс
тва. 

Література для 
вивчення 

Основна 
1. Бордун О.Ю., Гамкало М.З. Діловий етикет в туризмі. Навчально-методичні 
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дисципліни вказівки для студентів географічного факультету спеціальності «Туризм» та 
«Менеджмент організацій». – Львів: ВКП фірма «ВМС», 2006.–45 с. 

2. Бордун О.Ю. Вплив етикету на туристичну діяльність.- Переяслав
Хмельницький: Гуманітарний вісник, 2008.- С. 284-286. 

3. Бугай Н.І. Український етикет: Посібник для дітей та дорослих.– К.: В
“Бібліотека українця”, 2000.– 272 с. 

4. Демидов М.В. Деловой протокол и этикет. – М., 1994. 
5. Деловой этикет. – К.: Альтерпрес, 1998.-320 с. 
6. История этикета // Этикет на все случаи жизни.-М.: АСТ-ПРЕССС, 1999.- С. 3
7. Карнегі Д. Як здобувати друзів і впливати на людей / Пер з англ. В.М. Грузина. 

К.: Молодь, 1990.– 168 с. 
8. КривошейО.Повнаенциклопедіяетикету.Тернопіль: Глорія Трейд, 2010 -384 с. 
9. ЛіпенцевА.В. Службовийетикетуменеджменті

формуваннятазастосуваннянапідприємстві./Авторефер. ДУ “Львівська 
політехніка”, 1998. – 16 с. 

10. МономахВ. Поученнядітям // Відкоріннядокрони: Укр. оповід. ІХ- поч. ХХст
К.: Веселка, 1993.-С.77-88; 

11. ПалехаЮ.І., Водерацький Ю.В. Етика ділових стосунків. Навчально-методичний 
посібник. – К., 1999. 

 
Допоміжна 

1. Радевич-Винницький. Етикет і культура спілкування 
2. Сагайдак О.П. Дипломатичний протокол та етикет: Навч.посіб. – К.: Знання, 

2005.–324 с. 
3. Стоян Т.А. Діловий етикет: моральні цінності і культура поведінки бізнесмена.

К.: УНЛ, 2004.– 232 с. 
4. Томан І. Як удосконалювати самого себе / Пер з чес. – К.: Політвидав України, 

1984.–240 с. 
5. Шеломенцев В.Н. Этикет и культура общения: учебное пособие.–К.: Лібра, 1995.
6. Школа хороших манер // Все для юных леди.- Х.: Евроэкс-пресс; К.: Кн.-сервис, 

1997.- С. 139-172. 
7. Этикет веков минувших // Как принимать гостей.- М.: АС-ТРЕАС-АСТ, 2000.-

5-11. 
8. Я познаю мир: Этикет во все времена: Дет. энцикл. / Авт-сост. А. Яковлев; Худож. Н. 

Григорьева, Ю. Станишевский.- М.: Астрель: Олимп, 2000.- 446с.. 

Тривалість курсу _______120____   год. 
 

Обсяг курсу 64години аудиторних занять. З них __32_ годин лекцій, __32_ годин лабораторних 
робіт/практичних занять та ___56____ годин самостійної роботи 

Очікувані 
результати 
навчання 

В результаті вивчення даного курсу студент повинен  
знати: 
норми ділового етикету в стандартних ситуаціях та в туристичній сфері своєї країни і за 
кордоном. 
вміти: 
етично обслуговувати клієнтів, підготувати та вести ділові переговори,  формувати 
засоби підвищення ефективності діяльності туристичного підприємства шляхом 
покращення ділової атмосфери в колективі. організувати систему етикету власного 
підприємства туристичного бізнесу, підтримувати етичну субординацію в колективі..
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Ключові слова Бізнес-етика, дрес-код, етичні прийоми ведення переговорів, неетичні прийоми. 
Формат курсу Очний /заочний 

Очна (денна) форма навчання передбачає постійний особистий контакт науково
педагогічного працівника і студента, що забезпечує надбання глибоких системних 
знань, стійких умінь. Студенти денної форми навчання зобов’язані відвідувати 
навчальні заняття згідно з розкладом та своєчасно виконувати навчальні завдання 
згідно з робочою програмою.  
Заочна форма навчання – це навчання, яке поєднує в собі самонавчання і очного
навчання. Характеризується етапністю. На першому етапі відбувається отримання бази
знань і методики для самостійного засвоєння навчальної інформації та формування
умінь (установча сесія), на другому етапі студент-заочник самостійно засвоює
навчальний матеріал, виконує заплановані індивідуальні завдання, а на третьому
проводиться безпосередня перевірка результатів навчання. 

 Проведення лекцій, семінарських занять та консультації для кращого розуміння тем 
Теми Подано нижче у табличній формі схему курсу «Діловий етикет в туризмі»1 

Підсумковий 
контроль, форма 

Залік в кінці семестру, 
комбінований  

Пререквізити Для вивчення курсу студенти потребують базових знань з _ менеджменту організацій
корпоративного управління в туризмі, кризового менеджменту в туризмі, __планування 
діяльності туристичних установ_ достатніх для сприйняття категоріального апарату 
_бізнес-етики в готельно-ресторанній індустрії, розуміннянормативно-правової бази 
туристичної діяльності  

Навчальні методи 
та техніки, які 

будуть 
використовуватися 
під час викладання 

курсу 

Презентація, лекції, спільні розробки, ворк-шопи, ко-воргінги, дискусія 
Лекційна форма навчання:  
проведення лекцій; пояснення та наведення прикладів з діяльності туристичних 
підприємств по питаннях лекцій;дискусія, бесіда, ілюстрація, демонстрація. 
Семінарське заняття:  
доповідь, відповідь, обговорення;презентація результатів дослідження. 

Необхідне 
обладнання 

Для вивчення курсу достатньо володіти загально вживаними програми такими як 
Microsoft Office Word, Microsoft Office Excel, Microsoft Office Power Point 

Критерії 
оцінювання 
(окремо для 

кожного виду 
навчальної 
діяльності) 

Оцінювання проводиться за 100-бальною шкалою. Бали нараховуються за наступним 
співідношенням:  
• практичні/семінарські заняття: максимальна кількість балів_80 _ 
• контрольні заміри (модулі): максимальна кількість балів__20__ 
Підсумкова максимальна кількість балів__100__ 

Питання до 
модулів 

1. Історія виникнення та розвиток етикету. 
2. Способи переконання людини (12 способів Дейла Карнегі). 
3. Класифікація типів етикету. 
4. Відмова. 
5. Національні відмінності етикету. 
6. Складання договору між готелем та туристською фірмою. 
7. Сучасні теорії міжособових стосунків. 
8. Методи перемоги в дискусії та суперечці. 
9. Теорія обміну. 
10. Особливості англійського ділового етикету. 
11. Теорія справедливості. 
12. Особливості німецького ділового етикету. 
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13. Теорія символізму. 
14. Складання резюме. 
15. Теорія біхевіоризму. 
16. Договір про комісійні між туристичним агентом та оператором. 
17. Національні відмінності етичних норм. 
18. Договір між транспортним підприємством та туристською фірмою. 
19. Теорія драматургії Д.Карнегі. 
20. Особливості французького ділового етикету. 
21. Теорія З.Фрейда. 
22. Психологічні бар’єри в спілкуванні. 
23. Етапи проведення переговорів. 
24. Основи службового етикету. Дрес-код. 
25. Особливості іспанського ділового етикету. 
26. Знайомство через посередника. 
27. Формуляр ділового листа. 
28. Привітання та прощання. 
29. Прийоми ведення переговорів. 
30. Знайомство без посередника 
31. Особливості італійського ділового етикету. 
32. Важливість вдалого тосту. 
33. Особливості японського ділового етикету. 
34. Стосунки керівника та підлеглого. 
35. Особливості американського ділового етикету. 
36. Глобальний етичний кодекс. 
37. Етикет у рекламній діяльності. 
38. Особливості китайського ділового етикету. 
39. Особливості австралійського ділового етикету. 
40. Прохання, наказ, порада та пропозиція – різниця в етикеті. 
41. Етикет телефонного спілкування. 
42. Дискусія, суперечка, конфлікт – можливості врегулювання їх. 
43. Психологічні захисти. 
44. Роль ділової етики в суспільстві. 
45. Схвалення та комплімент. 
46. Договір між туристичною фірмою та діловим партнером (готель, транспортне 

підприємство та ін.) 
47. Особливості індійського ділового етикету. 
48. Діловий етикет життєвих ситуацій дотичних до туристичного бізнесу. 
49. Основні типи переговорів. 
50. Техніка та прийоми ведення переговорів. 
51. Інтерв’ю. 
52. Вибачання. 
53. Стиль переговорів. 
54. Зауваження.Докір. 
55. Мовленнєвий етикет у сперечанні. 
56. Подяка. 
57. Теорія трансакційного аналізу. 
58. Резюме. 
59. Висловлення сумніву та своєї думки. 
60. Система типів етикету в туризмі. 
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Опитування Опитування студентів проводиться в усній формі, у формі бесіди. 
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Тиж. / 
дата / 
год.- 

Тема, план, короткі тези Форма 
діяльності 
(заняття) 

Література  Ресурси в інтернеті Завдання, год Термін 
виконання 

 
 

Тема 1. Становлення та 
розвиток бізнес-етики в 
індустрії гостинності 
Види та типи етикету. 
Класифікації різних 
авторів. З історії етикету. 
Історичні епохи розвитку 
етикету в різних країнах. 
Виникнення ділового 
етикету 

Лекція 1.Бордун О.Ю., Гамкало М.З. Діловий етикет 
в туризмі. Навчально-методичні вказівки для 
студентів географічного факультету 
спеціальності «Туризм» та «Менеджмент 
організацій». – Львів: ВКП фірма «ВМС», 
2006.–45 с. 
2.Бордун О.Ю. Вплив етикету на туристичну 
діяльність.- Переяслав-Хмельницький: 
Гуманітарний вісник, 2008.- С.67-74. 
3.Бугай Н.І. Український етикет: Посібник 
для дітей та дорослих.– К.: В-во “Бібліотека 
українця”, 2000.– 272 с. 
4.КривошейО.Повнаенциклопедіяетикету.Тер
нопіль: Глорія Трейд, 2010 -384 с. 
 

- - 

 Тема 1. Етикет як наука і 
прикладна дисципліна. 
Система дисциплін зі 
спільними об’єктами 
дослідження 

Семінарське 
заняття. 
Доповідь, 
бесіда, 
обговорення
. 

1.Бордун О.Ю., Гамкало М.З. Діловий етикет 
в туризмі. Навчально-методичні вказівки для 
студентів географічного факультету 
спеціальності «Туризм» та «Менеджмент 
організацій». – Львів: ВКП фірма «ВМС», 
2006.–45 с. 
2.Бугай Н.І. Український етикет: Посібник 
для дітей та дорослих.– К.: В-во “Бібліотека 
українця”, 2000.– 272 с. 
3.КривошейО.Повнаенциклопедіяетикету.Тер
нопіль: Глорія Трейд, 2010 -384 с. 

Підготувати питання по 
темі.1 Види та типи 
етикету. Класифікації 
різних авторів. З 
історії етикету. 
Історичні епохи 
розвитку етикету в 
різних країнах. 
Виникнення ділового 
етикету 

 

 Тема 2. Національні 
особливості ділового 
етикету 
Огляд особливостей 
етикету країн Європи, Азії, 
Близького сходу, Далекого 

Лекція 1. Бордун О.Ю., Гамкало М.З. Діловий 
етикет в туризмі. Навчально-методичні вказівки 
для студентів географічного факультету 
спеціальності «Туризм» та «Менеджмент 
організацій». – Львів: ВКП фірма «ВМС», 2006.–
45 с. 

- - 
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сходу, Америки. Норми 
ділового етикету 
зарубіжних країн 
 

2. Кривошей О.Повна енциклопедія 
етикету.Тернопіль: Глорія Трейд, 2010 -384 с. 

 Тема 2. Презентація 
етикету вибраної країни. 
Особливості співпраці і 
ділових стосунків з Україною 

Семінарське 
заняття. 
Доповідь, 
бесіда, 
обговорення 

1 Бордун О.Ю., Гамкало М.З. Діловий етикет 
в туризмі. Навчально-методичні вказівки для 
студентів географічного факультету 
спеціальності «Туризм» та «Менеджмент 
організацій». – Львів: ВКП фірма «ВМС», 
2006.–45 с. 
2.КривошейО.Повнаенциклопедіяетикету.Тер
нопіль: Глорія Трейд, 2010 -384 с. 

Підготувати питання по 
темі.2. Національні 
особливості ділового 
етикету 
Огляд особливостей 
етикету країн Європи, 
Азії, Близького сходу, 
Далекого сходу, 
Америки. Норми 
ділового етикету 
зарубіжних країн 

 

 Тема 3.Бізнес-етика за 
умов стандартних 
ситуацій, що часто 
трапляються в сфері 
гостинності 
Знайомство, представлення 
себе, когось з посередником і 
без нього. Телефонна 
розмова. Інтерв’ю з 
роботодавцем в туристичному 
бізнесі. 

Лекція 1.Бордун О.Ю., Гамкало М.З. Діловий етикет 
в туризмі. Навчально-методичні вказівки для 
студентів географічного факультету 
спеціальності «Туризм» та «Менеджмент 
організацій». – Львів: ВКП фірма «ВМС», 
2006.–45 с. 
2.КривошейО.Повнаенциклопедіяетикету.Тер
нопіль: Глорія Трейд, 2010 -384 с. 
 

- - 

 Тема 3.  
Презентація етикету 
життєвих ситуацій в 
туризмі та дотичних до 
туризму. 

Семінарське 
заняття. 
Доповідь, 
бесіда 

Бордун О.Ю., Гамкало М.З. Діловий етикет в 
туризмі. Навчально-методичні вказівки для 
студентів географічного факультету 
спеціальності «Туризм» та «Менеджмент 
організацій». – Львів: ВКП фірма «ВМС», 
2006.–45 с. 
2.КривошейО.Повнаенциклопедіяетикету.Тер
нопіль: Глорія Трейд, 2010 -384 с. 

 

Підготувати питання по 
темі.3. Знайомство, 
представлення себе, 
когось з посередником і 
без нього. Телефонна 
розмова. Інтерв’ю з 
роботодавцем в 
туристичному бізнесі. 

 

 Тема 4. Особливості лекція Бордун О.Ю., Гамкало М.З. Діловий етикет в   
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ділового етикету індустрії 
гостинностіу стандартних 
життєвих ситуаціях 
Здійснення телефонної 
розмови. Мовленнєвий 
етикет у сперечанні. 
Подяка. Відмова та інші. 

туризмі. Навчально-методичні вказівки для 
студентів географічного факультету 
спеціальності «Туризм» та «Менеджмент 
організацій». – Львів: ВКП фірма «ВМС», 
2006.–45 с. 
2. Бордун О.Ю. Вплив етикету на туристичну 
діяльність.- Переяслав-Хмельницький: 
Гуманітарний вісник, 2008.- С.67-74. 
3.КривошейО.Повнаенциклопедіяетикету.Тер
нопіль: Глорія Трейд, 2010 -384 с. 

 Тема 4. Особливості 
бізнес- етики індустрії 
гостинності  

Семінарське 
заняття 

 Підготувати питання по 
темі 4. 
Здійснення 
телефонної розмови. 
Мовленнєвий етикет у 
сперечанні. Подяка. 
Відмова та інші 

 

 Тема 5. Дрес-код у сфері 
гостинності 
Дрес-код при 
обслуговуванні різних 
подій. Вибір дрес-коду у 
різні часові періоди. 
 

Лекція 1. Кривошей О.Повна енциклопедія 
етикету.Тернопіль: Глорія Трейд, 2010 -384 с. 
 

  

 Тема 5. Презентація 
різних типів дрес-коду в 
туризмі 
 

Семінарське 
заняття. 
Ворк-шоп, 
обговорення 

1. 
КривошейО.Повнаенциклопедіяетикету.Терн
опіль: Глорія Трейд, 2010 -384 с. 

Підготувати питання по 
темі 5. Функції і задачі, 
які вирішуються 
етикетом в туризмі. 
Дрес-код 

 

 Тема 6. Концепція 
ведення переговорів при 
врегулюванні конфліктів 
у сфері ділових відносин 
Вибір конкретних 
прийомів ведення 
переговорів. Види 

Лекція 1.Бордун О.Ю., Гамкало М.З. Діловий етикет 
в туризмі. Навчально-методичні вказівки для 
студентів географічного факультету 
спеціальності «Туризм» та «Менеджмент 
організацій». – Львів: ВКП фірма «ВМС», 
2006.–45 с 
 

-  
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переговорів: 
дистрибутивні, 
інтегративні, 
структурування відносин, 
внутрішньо організаційні. 
Стилі ведення переговорів. 
 

 Тема 6. Професійний 
етикет туристичного 
бізнесу.Концепція 
ведення переговорів. 
Основи ділового 
протоколу. Підготовка 
договорів. Розгляд типових 
договорів туристичного 
підприємства. 

Семінарське 
заняття. 
Ворк-шоп, 
доповідь, 
бесіда, 
обговорення 

Бордун О.Ю., Гамкало М.З. Діловий етикет в 
туризмі. Навчально-методичні вказівки для 
студентів географічного факультету 
спеціальності «Туризм» та «Менеджмент 
організацій». – Львів: ВКП фірма «ВМС», 
2006.– 45 с. 

Підготувати питання по 
темі 6. Вибір 
конкретних прийомів 
ведення переговорів. 
Види переговорів: 
дистрибутивні, 
інтегративні, 
структурування 
відносин, внутрішньо 
організаційні. Стилі 
ведення переговорів 

 

 Тема 7..Психологія 
ділового спілкування. 
Теорії Фрейда, Дейла 
Карнегі та інших 

Лекція 1.Бордун О.Ю., Гамкало М.З. Діловий етикет 
в туризмі. Навчально-методичні вказівки для 
студентів географічного факультету 
спеціальності «Туризм» та «Менеджмент 
організацій». – Львів: ВКП фірма «ВМС», 
2006.–45 с. 
2.Карнегі Д. Як здобувати друзів і впливати 
на людей / Пер з англ. В.М. Грузина. – К.: 
Молодь, 1990.– 168 с. 
 

 
 

 

 Тема 7. Перемога в 
суперечках. 34 способи 
еристичної діалектики 
А.Шопенгауера. 

Семінарське 
заняття. 
Ворк-шоп, 
бесіда, 
обговорення 

Бордун О.Ю., Гамкало М.З. Діловий етикет в 
туризмі. Навчально-методичні вказівки для 
студентів географічного факультету 
спеціальності «Туризм» та «Менеджмент 
організацій». – Львів: ВКП фірма «ВМС», 
2006.–45 с. 
 

Підготувати питання по 
темі 7.  
Психологія ділового 
спілкування. Теорії 
Фрейда, Дейла 
Карнегі та інших 
Психологічні бар’єри 
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 Тема 8. Психологічні 
теорії міжособистісного 
спілкування. 
Психологічні бар’єри 

Лекція Бордун О.Ю., Гамкало М.З. Діловий етикет в 
туризмі. Навчально-методичні вказівки для 
студентів географічного факультету 
спеціальності «Туризм» та «Менеджмент 
організацій». – Львів: ВКП фірма «ВМС», 
2006.– 45 с. 

  

 Тема 8. Сучасні теорії 
міжособових стосунків 
Теорія біхевіоризму, 
обміну, справедливості, 
Д.Карнегі або соціальної 
драматургії, З.Фрейда 

Семінарське 
заняття 

Бордун О.Ю., Гамкало М.З. Діловий етикет в 
туризмі. Навчально-методичні вказівки для 
студентів географічного факультету 
спеціальності «Туризм» та «Менеджмент 
організацій». – Львів: ВКП фірма «ВМС», 
2006.–45 с. 
2.Карнегі Д. Як здобувати друзів і впливати 
на людей / Пер з англ. В.М. Грузина. – К.: 
Молодь, 1990.– 168 с. 

Підготувати питання по 
темі 8 

 

 Тема 9. Концепція 
ведення переговорів. 
Основи ділового 
протоколу. Підготовка 
договорів. Розгляд типових 
договорів туристичного 
підприємства 

Лекція 1.Бордун О.Ю., Гамкало М.З. Діловий етикет 
в туризмі. Навчально-методичні вказівки для 
студентів географічного факультету 
спеціальності «Туризм» та «Менеджмент 
організацій». – Львів: ВКП фірма «ВМС», 
2006.–45 с. 
2.Сагайдак О.П. Дипломатичний протокол та 
етикет: Навч.посіб. – К.: Знання, 2005.– 324 с. 

  

 Тема 9. Проведення 
переговорів у формі гри 

Семінарське 
заняття. 
Ворк-шоп, 
бесіда, 
обговорення 

Бордун О.Ю., Гамкало М.З. Діловий етикет в 
туризмі. Навчально-методичні вказівки для 
студентів географічного факультету 
спеціальності «Туризм» та «Менеджмент 
організацій». – Львів: ВКП фірма «ВМС», 
2006.– 45 с. 

Підготувати питання по 
темі 9.. 
Основи ділового 
протоколу. Підготовка 
договорів. Розгляд 
типових договорів 
туристичного 
підприємства 

 

 Тема 10. Як правильно 
скласти резюме 
Структура резюме: форма 
резюме; трудовий досвід; 
освіта; додаткова 

Лекція Бордун О.Ю., Гамкало М.З. Діловий етикет в 
туризмі. Навчально-методичні вказівки для 
студентів географічного факультету 
спеціальності «Туризм» та «Менеджмент 
організацій». – Львів: ВКП фірма «ВМС», 
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інформація. Основні 
вимоги до написання 
резюме. 

2006.– 45 с. 

 Тема 10. Створення СV Практичне 
заняття 

Бордун О.Ю., Гамкало М.З. Діловий етикет в 
туризмі. Навчально-методичні вказівки для 
студентів географічного факультету 
спеціальності «Туризм» та «Менеджмент 
організацій». – Львів: ВКП фірма «ВМС», 
2006.–45 с. 
CV Europass 

Підготувати питання по 
темі 10. Підготовка 
CVEuropass 
обговорення, 
презентація власного 
СV 

 

 Тема 11. Інтерв’ю 
Підготовка до інтерв’ю. 
Проведення інтерв’ю. 
Додаткові правила 
проведення інтерв’ю 

Лекція БордунО.Ю., ГамкалоМ.З. 
Діловийетикетвтуризмі. Навчально-
методичні вказівки для студентів 
географічного факультету спеціальності 
«Туризм» та «Менеджмент організацій». – 
Львів: ВКП фірма «ВМС», 2006.–45 с. 
 

  

 Тема 11. Інтерв’ю 
Проведення інтерв’ю у 
формі гри 

Практичне 
заняття 

БордунО.Ю., ГамкалоМ.З. 
Діловийетикетвтуризмі. Навчально-
методичні вказівки для студентів 
географічного факультету спеціальності 
«Туризм» та «Менеджмент організацій». – 
Львів: ВКП фірма «ВМС», 2006.– 45 с. 

Підготувати питання по 
темі 11 
Підготовка до 
інтерв’ю. Проведення 
інтерв’ю. Додаткові 
правила проведення 
інтерв’ю 

 

 Тема 12. Підготовка та 
проведення ділових 
зустрічей. 
Предмет ділової зустрічі. 
Місце зустрічі. Часові 
межі. Кількість учасників. 
Матеріали для обговорення 
та підсумкові документи 
зустрічі 

Лекція БордунО.Ю., ГамкалоМ.З. 
Діловийетикетвтуризмі. Навчально-
методичні вказівки для студентів 
географічного факультету спеціальності 
«Туризм» та «Менеджмент організацій». – 
Львів: ВКП фірма «ВМС», 2006.– 45 с 

  

 Тема 12. Підготовка та 
проведення ділових 
зустрічей у формі гри 

Практичне 
заняття 

БордунО.Ю., ГамкалоМ.З. 
Діловийетикетвтуризмі. Навчально-
методичні вказівки для студентів 

Підготувати питання по 
темі.12 
Предмет ділової 
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географічного факультету спеціальності 
«Туризм» та «Менеджмент організацій». – 
Львів: ВКП фірма «ВМС», 2006.– 45 с. 

зустрічі. Місце 
зустрічі. Часові межі. 
Кількість учасників. 
Матеріали для 
обговорення та 
підсумкові документи 
зустрічі 

 Тема 13.Емоції та 
мотивації у готельному 
бізнесі. 
Види мотивації 
Психологічні особливості 
задоволення роботою 

лекція Бордун О. Ю. Плинність кадрів на 
туристичних підприємствах міста Львова. 
Географія та туризм : наук. зб. / ред. кол.: Я. 
Б. Олійник (відп. ред.) та ін. Київ : 
Альтерпрес, 2010. Вип. 14. С. 11–14. 
2.Мальська М..П., Бордун О. Ю., Жук І.З. 
Управління персоналом в туризмі: теорія та 
практика Підручник.– К.: Центр учбової 
літератури, 2013. 386 с. 
3.Урбанович А.А. Психология управления: 
Учебное пособие. – Мн.: Харвест, 2005. – 640 
с 

  

 Тема 13 Власні емоції та 
мотивації 

Семінарське 
заняття 
Ворк-шоп, 
бесіда, 
обговорення 

Бордун О. Ю. Плинність кадрів на 
туристичних підприємствах міста Львова. 
Географія та туризм : наук. зб. / ред. кол.: Я. 
Б. Олійник (відп. ред.) та ін. Київ : 
Альтерпрес, 2010. Вип. 14. С. 11–14. 
2.Мальська М..П., Бордун О. Ю., Жук І.З. 
Управління персоналом в туризмі: теорія та 
практика Підручник.– К.: Центр учбової 
літератури, 2013. 386 с. 
3.Урбанович А.А. Психология управления: 
Учебное пособие. – Мн.: Харвест, 2005. – 640 
с 

Підготувати питання по 
темі.13 
Емоційний стан 
працівника 
Види мотивації 
Психологічні 
особливості 
задоволення роботою 

 

 Тема 14 Управління 
конфліктами на прикладі 
готелю Рейкартц 

Лекція Бордун О. Ю. Плинність кадрів на 
туристичних підприємствах міста Львова. 
Географія та туризм : наук. зб. / ред. кол.: Я. 
Б. Олійник (відп. ред.) та ін. Київ : 

  



 13

Альтерпрес, 2010. Вип. 14. С. 11–14. 
2.Мальська М..П., Бордун О. Ю., Жук І.З. 
Управління персоналом в туризмі: теорія та 
практика Підручник.– К.: Центр учбової 
літератури, 2013. 386 с. 
3.Урбанович А.А. Психология управления: 
Учебное пособие. – Мн.: Харвест, 2005. – 640 
с 

 Тема 14 Управління 
конфліктами на прикладі 
будь-якого готелю чи 
ресторану 

Ворк-шоп, 
бесіда, 
обговорення 

Бордун О. Ю. Плинність кадрів на 
туристичних підприємствах міста Львова. 
Географія та туризм : наук. зб. / ред. кол.: Я. 
Б. Олійник (відп. ред.) та ін. Київ : 
Альтерпрес, 2010. Вип. 14. С. 11–14. 
2.Мальська М..П., Бордун О. Ю., Жук І.З. 
Управління персоналом в туризмі: теорія та 
практика Підручник.– К.: Центр учбової 
літератури, 2013. 386 с. 
3.Урбанович А.А. Психология управления: 
Учебное пособие. – Мн.: Харвест, 2005. – 640 
с 

Підготувати питання по 
темі.14 
Управління 
конфліктами на 
прикладі будь-якого 
готелю чи ресторану 

 

 Тема 15. Огляд договорів 
між туристичними 
підприємствами 
Вивчення форми 
договорів, які найчастіше 
зустрічаються в туризмі 

Лекція Правове регулювання туристичної діяльності 
під ред. В.К.Федорченка 

  

 Тема 15. Правове 
забезпечення бізнес-
етики в індустрії 
гостинності 

 Правове регулювання туристичної діяльності 
під ред. В.К.Федорченка 

Підготувати питання по 
темі.15.Правове 
забезпечення ділового 
етикету в 
туристичному бізнесі 

 

 Тема 16 Підведення 
підсумків 

    

 


