


Предмет складається з ІІІ модулів 

І.Модуль. Етикет ділових переговорів. Етика 

та етикет ведення туристичного бізнесу 

ІІ. Модуль. Етика та Етикет ділових прийомів 

ІІІ. Модуль. Професійна етика та особливості 

ділового дрес-коду в туризмі. Особистий 

імідж менеджера туристичної діяльності. 





Знання  основних 

правил  та принципів 

професійної етики є 

обов'язковим для 

успіху будь якого 

бізнесу, а туризму – 

особливо. 



Ми розкриємо, що є 

найголовнішим в етиці та 

етикеті професіонала сфери 

туризму.   









Ми навчимо вас, як 

влаштовувати та 

проводити прийоми, 

Ми розкриємо 

базові принципи 

спілкування в 

туристичній 

сфері. 







як правильно 

вітатися, 







Візитна картка допомагає уникнути непорозумінь при знайомстві і є 
ефективним засобом не тільки представлення партнерів, а й ділового 

спілкування взагалі. 
Візитна картка для бізнесу (ділова візитна картка) оформлюється згідно зі 
встановленими вимогами: лише білий папір, певні розміри, чіткий чорний 
шрифт; угорі по центру — назва фірми, у правому кутку — робочий номер 

телефону. На вітчизняній візитній картці текст нерідко дублюється 
англійською мовою. 

Візитні картки використовують у таких типових випадках: 
інформація під час знайомства; 

інформація про себе для налагодження контактів; 
підтримання ділових контактів з партнерами, поздоровлення; 

висловлювання подяки, співчуття та супроводження квітів і подарунків. 
Залежно від призначення розрізняють такі типи візиток, на яких роблять 

також написи від руки: 
P.R. — висловлювання подяки; 

P.F. — поздоровлення зі святом; 
P.F.C. — задоволення знайомством; 

P.F.N.A. — поздоровлення з Новим роком; 
Р.Р.С. — прощання при від'їзді назавжди; 

Р.С. — висловлювання співчуття; 
P.P. — заочне представлення. 

надсилати запрошення та 

оформлювати  візитні картки, 



P.P.P. (pour prendre part) – висловлювання співчуття та бажання 
допомогти. P.P. (pour presenter) – для представлення. Візитівки 

надсилається для заочного представлення певної особистості, яка має 
бути добре відома тому, кому її представляють, або офіційній особі.  На цій 

другій візитівці проставляються літери  р.р. На візитівці того, кого 
представляють, ніяких позначок робити не треба. P.P.C. (pour prendre 
conge`) – висловлювання остаточного прощання. Визитная карточка с 

этими сокращениями направляется в связи с длительным отпуском или 
окончательным отъездом из страны. Це робиться у тому випадку, коли не 

планують прощальний візит. Візитівки з буквами p.r., p.p.c.  мають 
залишатися без відповіді. У відповідь на візитівки із скороченнями p.p.c., 

p.c., p.f. надсилають візитівку з буквами  p.r., тобто, із вдячністю. На 
візитівці із скороченням p.p. відповідь треба давати на адресу тієї 

особистості, яку представляють візитною карткою без підпису. Це означає, 
що можна налагоджувати зв’язки, адже представлення прийнято до уваги.  



поводитись у вишуканому товаристві, 



як  правильно дарувати 

квіти, 





як уникати конфліктів, 



володіти емоціями, вправно застосовуючи 

міміку та жести. 







Ми поговоримо про те, як поводитись в 

ресторані, 



щоб почуватись впевнено; 



вправно володіючи ножем та виделкою, 



а також інші приборами, особливо, для 

екзотичних страв; 





як правильно використовувати бокали 

для напоїв; 



Як правильно вживати коктейлі 



.  

 

 

як  прикрашати стіл і закінчувати  

трапезу 





як залишатись собою, але 

виглядати як король і королева; 







як залишатись елегантним навіть тоді, коли 

нема настрою і порушуєш етикет; 



як годувати туристів у різних 

країнах 







і при цьому здаватись 

невимушеним. 



Ми дізнаємось про традиції та 

етикет народів світу, 



про  добре відомі і мало відомі традиції. 







Етика професійної діяльності допоможе 

скеровувати у вірному напрямку як 

адекватних, 



так і не зовсім адекватних туристів, 



 
 
Коктейль – аналогичен фуршету по подаваемым блюдам. Время коктейля обычно 
ограничено двумя-тремя часами и указано в приглашении. Прийти и уйти с коктейля 
можно в любое время в пределах указанного. Если коктейль устраивается в перерыве 
конференции или совещания, то спиртные напитки могут не подаваться. Коктейли и 
фуршеты проводятся стоя. Форма одежды, как правило, - деловой костюм, но, если это 
указывается в приглашении, возможен и смокинг. 
 
Вечерний прием типа «фуршет» устраивается в торжественных случаях и начинается в 
восемь вечера или позднее. Меню схоже со стандартным меню фуршета, только 
обильнее. А вот форма одежды более нарядная: черный (темный) костюм, смокинг или 
фрак для мужчин и вечернее платье для женщин, обычно оговаривается в приглашении. 
Все приемы с рассадкой, у нас их иногда называют банкетом с рассадкой, устраиваются 
для такого количества гостей, которое может вместить имеющееся или арендованное 
помещение. Самое простое, конечно, организовать подобное мероприятие в ресторане. 
Хотя в этом случае необходимо предварительно выяснить, насколько компетентен и 
любезен обслуживающий персонал заведения, иначе вечер может быть безнадежно 
испорчен и для вас, и для ваших приглашенных. 
 
 



комунікувати як з 

екстремалами, 



так і з не дуже вихованими 

клієнтами. 



Професійна етика туристичної діяльності 

навчить вас вмінню бачити і розуміти 

справжню красу в людині,  



в природі, 



в архітектурі, 



 у шедеврі 

мистецтва. 



 Ви дізнаєтесь про смак і 



і несмак  



в дизайні  інтер'єру 





Ми з'ясуємо, чи повинен 

менеджер з туризму прагнути 



бути привабливим, 



не боятись здаватись смішним, якщо це 

потрібно для справи, 



почуватися талановитим 

актором, 



постійно перебувати у пошуку 

нового, 



мати справжнє почуття гумору, 



всюди шукати і знаходити креатив, 



у знайомому вгадувати незнайоме, 



відкривати нові місця давніх міст, 



влаштовувати комфорт у найпотаємніших 

куточках. 



Ми 

розглянемо 

історію 

етикету та 

одягу, 



ми розкриємо  таємниці ділового дрес-коду 

і його вплив на  успіх  туристичного 

бізнесу 









Ми навчимо вас бачити у житті приховані речі та явища, такі, як равлики на цьому 

стереоскопічному  малюнку,  



Ми розкажемо, яку треба тримати 

дистанцію, завжди бути вірним собі  



і в  будь-яких ситуаціях 



вміти володіти собою. 



Засвоївши діловий основи етики професійної 

діяльності ви будете почуватисебе впевнено і 

легко 

 



ви будете щасливі , адже, 



незважаючи ні на 

які труднощі 



 почуєте у відповідь лише подяку 







від вдячних клієнтів. 












