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Мова викладання Українська
Кафедра, яка забезпечує 
викладання

Кафедра туризму та готельного господарства

Автор дисципліни Лисюк Тетяна Василівна
Короткий опис

Вимоги до початку вивчення «Діловий  та  дипломатичний  протокол»  належать  до
вибіркової навчальної дисципліни,  освітній компонент
циклу професійної та практичної підготовки.
При  вивченні  даної  дисципліни  використовуються
знання,  отримані  з  таких  дисциплін  (пререквізитів):
«Організація ресторанного господарства», «Організація
готельного  господарства»,  «Аналіз  діяльності
підприємств готельного і  ресторанного господарства»,
«Готельна індустрія».

Що буде вивчатися У процесі вивчення дисципліни розглядаються основні
поняття,  норми та правила ділового і дипломатичного
протоколу,  церемоніалу,  дипломатичного  та  ділового
етикету,  яких  дотримуються  державні  установи  та
офіційні особи в міжнародному спілкуванні, а також під
час різних офіційних заходів. 

Чому це цікаво/треба вивчати Основними завданнями вивчення дисципліни «Діловий
та  дипломатичний  протокол»  є:  допомогти  студентам
здобути  знання  про  етичні,  психологічні  основи
дипломатичного (ділового) спілкування, його норми та
правила,  засоби  їх  використання,  особливості  етикету
на міжнародному рівні.
Вивчення  курсу  сприяє  підготовці  фахівців  туризму,
готельно-ресторанного  бізнесувиконувати
кваліфіковану  аналітичну,  організаційну  роботу  на
підприємствах.

Чому можна навчитися 
(результати навчання)

Студенти  отримують  теоретичні  знання  і  практичні
навички систематизації алгоритму ділових переговорів
та їх проведення з  іноземними партнерами,  а також з
використання  етичних  норм  поведінки  при  веденні
ділових переговорів.
Зможуть  використовувати  сукупність  специфічних
норм,  правил  і  умовностей  при  здійсненні
дипломатичних  взаємодій  між  офіційними
представниками держав і міжнародних організацій та в
міжнародній підприємницькій діяльності.
Здобудуть  комплексне  розуміння  національних



особливостей етикету країн світу.
Як можна користуватися 
набутими знаннями й 
уміннями (компетентності)

Загальні компетентності (ЗК) 
ЗК  4.  Вільне  володіння  та  здатність  спілкуватися
діловою  англійською  та  іншою  (шими)  іноземною
(ними) мовою (мовами) в професійній діяльності;
ЗК 8. Здатність до tіme-менеджменту.
Фахові компетентності (ФК)
ФК  14.  Здатність  до  соціальної  та  академічної
мобільності в сфері туристичної діяльності.
Програмні результати навчання відповідно до освітньо-
професійної (РН)
РН  8.  Вільно  володіти  державною  мовою  і
використовувати її в професійній діяльності;
РН 9. Практикувати використання іноземних (ної) мов
(мови) у професійній діяльності;
РН 10. Діяти у полікультурному середовищі;
РН  11.  Використовувати  комунікативні  навички  і
технології,  ініціювати  запровадження  методів
комунікативного  менеджменту  в  практику  діяльності
суб’єктів туристичного бізнесу.
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