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Силабус навчальної дисципліни 

 

«МІКРОЕКОНОМІКА ТУРИЗМУ» 

 

Спеціальність: 242 «Туризм» 

 

Рівень вищої освіти Перший (бакалаврський) рівень вищої освіти 

Статус дисципліни Навчальна дисципліна вибіркового компонента фахового переліку 

Семестр Весняний семестр 

Обсяг дисципліни,  

кредити ЄКТС/години 

3 кредити / 90 годин 

Мова викладання українська 

Що буде вивчатися 

(предмет вивчення) 

Формування попиту і пропозицій в наданні послуг. 

Функціонування туристичної фірми. Обсяг заробітної плати. 

Прибуток підприємства.  

Чому це цікаво/треба 

вивчати (мета) 

Мікроекономіка – це базова дисципліна функціонування 

туристичного підприємства. Завдяки отриманим знанням 

працівники підприємства отримують заробітну плату, а само 

підприємство виживає у конкурентній боротьбі.   

Чому можна навчитися 

(результати навчання) 

- дізнатися про формування попиту і пропозиції, 

- дізнатися про формування ціни на туристичний продукт, 

- дізнатися про основи нарахування заробітної плати; 

- дізнатися про організаційно-правові форми підприємства.  

Як можна користуватися 

набутими знаннями і 

уміннями (компетентності) 

У результаті вивчення навчальної дисципліни здобувач вищої 

освіти набуває наступні компетентності: 

здатність займати посаду економіста в туристичній фірмі.  

Навчальна логістика Зміст дисципліни структурований за двома модулями:  Вступ до 

економіки і Сутність мікроекономіки.  

Перший модуль містить такі теми: основні поняття, попит і 

пропозиція. Другий модуль присвячений вивченню ринку товарів і 

послуг, виробничим витратам, нарахуванню заробітної плати, 

прибутку.  

Пререквізити Зазначена дисципліна базується на знаннях, отриманих студентами 

на першому і частково другому курсах: Основи туризмознавства, 

Туристичне країнознавство.  

Пореквізити Знання з мікроекономіки можуть бути використані при вивченні 

дисциплін Організація екскурсійної діяльності, Організація 

туристичних подорожей, а також при написанні  кваліфікаційної 

роботи.  

Інформаційне забезпечення 

з репозитарію та фонду 

НТБ НАУ 

Науково-технічна бібліотека НАУ: 

Оверченко В.І., Мажак З.М. Софій М.І. Мікроекономіка. – Івано-

Франківськ: “Лілея-НВ”. 2015. 348 с. 

Локація та матеріально-

технічне забезпечення 

Аудиторний фонд кафедри міжнародного туризму та 

країнознавства (7 корпус), оснащений належною оргтехнікою для 

проведення лекційних і практичних занять. 

Семестровий контроль, 

екзаменаційна методика 

Диференційований залік, усно 

Кафедра Кафедра міжнародного туризму та країнознавства 

Факультет Факультет міжнародних відносин 

Викладач(і)  БЕРКОВА ОКСАНА ПЕТРІВНА  

Посада: доцент кафедри міжнародного туризму 

та країнознавства ФМВ 



 

Науковий ступінь: канд. екон. наук 

Вчене звання: доцент 

Профайл викладача:  

 

Тел. 406-74-54 

E-mail: vishnev.v@gmail.com 

Робоче місце: 7.220 

Оригінальність навчальної 

дисципліни 

Авторський курс 

Лінк на дисципліну  

 

 

 


