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ВСТУП
Туризм як важливе соціально-економічне явище сучасності
тісно пов’язаний з розвитком суспільства та підпорядковується
його об’єктивним законам. Він активно впливає на життєдіяльність
суспільства своїми функціями і в той же час залежить від нього. На
початку ХХІ ст. туризм став невід’ємною складовою соціальноекономічного та культурного життя світу, відбулася його
концептуальна трансформація, бо формується зовсім нова
парадигма сфери дозвілля, відпочинку та розваг, змінюються
духовні потреби людей. Індустрія туризму, з одного боку, є
чинником глобалізації, а з іншого – вона розвивається під її
впливом, особливо інформаційних технологій, соціальної
диференціації суспільства, кліматичних особливостей та ін. Всі
складові суспільства можуть бути стимулюючими або
гальмуючими чинниками розвитку туризму; їх кількість,
взаємозв’язки та інтенсивність впливу залежить від ієрархічного
рівня туристичного ринку та від його спрямованості. Дослідження
чинників соціально-демографічного характеру, які впливають на
розвиток туризму дозволяє не лише прогнозувати його розвиток, а
й дослідити взаємозв’язки і відповідно вплив туризму на розвиток
суспільства в цілому і соціальної складової зокрема.
Зміст і структура курсу “Демографічні ресурси туризму”
відображають теоретичний і практичний досвід, нагромаджений на
сьогодні під час комплексного дослідження народонаселення
багатьма суспільними й гуманітарними науками.
Власне демографія вивчає закономірності відтворення
населення в їх соціально-економічній зумовленості (стан і
структуру народонаселення, динаміку чисельності, демографічні
аспекти розвитку сім’ї, міграційні процеси).
Демографічні знання дають можливість спеціалістам у сфері
туризму професійно орієнтуватися в питаннях, пов’язаних зі
збільшенням туристичного потенціалу, моніторингом і посиленням
туристичних потоків. В умовах дії ринкових відносин особливого
значення набувають результати демографічних досліджень, які
зокрема, стають, важливим чинником розвитку туристичної
індустрії.

Особливості розвитку та взаємодія складових туристичного
процесу з одного боку залежать від ряду чинників, серед яких
природні, культурні, демографічні, соціальні, економічні; а з
іншого – впливають на розвиток регіону і його окремих складових.
Соціально-демографічні чинники мають постійний вплив на
розвиток туризму і цей вплив є багатоаспектним. Безпосередньо це
стосується кількісних та структурних характеристик населення,
серед яких чисельність населення, розміщення його по окремих
регіонах, статево-вікова структура (з виділенням працездатного
населення), сімейний стан і сімейна структура.
По-перше, чисельність та розміщення населення обумовлює
безпосередньо обсяг споживчого сектору туризму. По-друге,
статево-вікова та шлюбно-сімейна структура населення виступають
вагомим фактором розвитку туристичної галузі. По-третє,
важливим є поведінкові та життєдіяльністні характеристики
населення. По-четверте, праця та людина як її носій, є одним з
трьох головних факторів розвитку туризму.
Основною метою курсу є формування знань, умінь і навичок
студентів, необхідних для виявлення особливостей впливу
соціально-демографічних чинників на розвиток сучасного туризму.
Завданнями курсу є дослідження загальної демогеографічної
ситуації у світі і Україні; демографічних процесів як фактору
зростання показників розвитку туризму; простежування тенденцій
зміни туристської рухливості залежно від віку, статі та сімейного
стану;
врахування
поведінкових
та
життєдіяльнісних
характеристик населення на формування попиту на туристичний
продукт; вивчення ролі трудових ресурсів у туризмі.
Прослухавши курс студенти повинні знати:
 загальні питання теорії й історії демографії та методологічні
принципи і методи аналізу демографічних процесів;
 особливості відтворення населення з точки зору туризму;
 майбутні зміни в інтенсивності туристичних потоків через
аналіз демографічних явищ (народжуваності, смертності,
природного руху, міграцій).
вміти:
 аналізувати соціально-демографічні чинники впливу на
туристичну діяльність;

 складати та аналізувати таблиці для вивчення демографічних
процесів;
 обумовлювати чисельність населення із обсягом споживчого
сектору туризму;
 досліджувати схильність до активних форм туризму осіб,
залежно від віку, статі, сімейного стану;
 вивчати попит на туристичний продукт через призму
особистих характеристик населення в контексті розвитку туризму;
 робити оцінку ролі трудових ресурсів (кількісно-якісні
показники) в туризмі.
Предмет навчальної дисципліни – стан і перспективи
сучасних демографічних процесів, демографічної поведінки
населення,
регіональна
(територіальна)
диференціація
демографічних показників з позицій їх впливу на сферу туризму.
Загальна кількість годин – 105. Обсяг часу для вивчення курсу:
лекцій – 20 годин, практичних занять – 34 години, самостійна
робота – 51 година.

Розділ 1. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ
ДОСЛІДЖЕННЯ ДЕМОГРАФІЧНИХ РЕСУРСІВ
ТУРИЗМУ
Тема 1. Теоретичні основи демографічних досліджень в
туризмі
Система знань про народонаселення. ІІредмет, об'єкт та
методи демографії. Місце демографії в системі наук. Методологія
демографічних досліджень в туризмі.
Тема 2. Демографічні ресурси туризму в системі
демографічних наук
Демографія центральна частина системи знань про
народонаселення. Система демографічних наук та її структура.
Теоретична
демографія.
Історична
демографія.
Описова
демографія. Регіональна демографія. Етнічна демографія.
Військова демографія. Генетична демографія. Медична демографія.
Тема 3. Джерела інформації про демографічні ресурси
туризму
Вимоги до обсягів і якості демографічної інформації.
Система джерел даних про населення, вибіркові обстеження, їх
взаємозв'язок.
Тема 4. Методологічні підходи і методи аналізу
демографічних процесів і структур
Мета та завдання демографічного аналізу, його використання
в туризмі. Поперечний та поздовжній аналізи. Теоретичні моделі
стабільного населення. Коефіцієнт природного приросту
населення. Потенційна демографія. Структура життєвого
потенціалу. Потенціал демографічного зростання. Соціологічні
методи у демографії.
Розділ 2. ДОСЛІДЖЕННЯ ДЕМОГРАФІЧНИХ
РЕСУРСІВ ТУРИЗМУ
Тема 5. Відтворення населення як єдність демографічних
процесів
Закони народонаселення різних суспільно-економічних
формацій. Концепція демографічного переходу. Історичні типи
відтворення населення. Демографічні революції та їх зміст.
Поняття режиму відтворення населення. Демографічний вибух:
причини та наслідки. Розмежування понять типу та режиму

відтворення населення. Поняття про телегонію.
Тема 6. Народжуваність і смертність у демографічному
вимірі
Народжуваність у демографічному контексті. Репродуктивна
поведінка, репродуктивна установка, репродуктивна мотивація, їх
взаємозв’язок з туризмом. Вимірювання народжуваності.
Коефіцієнти народжуваності. Таблиці народжуваності. Динаміка
народжуваності в Україні.
Тема 7. Міграція населення і туризм
Класифікація міграцій. Міграційні потоки та міграційні
когорти. Міграційна поведінка, міграційна установка, міграційна
мотивація. Міграції як просторова самоорганізація населення.
Диференційна міграція. Вимірювання міграцій населення. Міграції
в Україні та туризм. Міграційні процеси в Європі та їх вплив на
безпеку туризму.
Тема 8. Демографічна політика та її вплив на сферу
туризму
Демографічна політика. Її мета та завдання. Об’єкт і основні
напрямки демографічної політики.
Основні методи демографічної політики: економічні,
адміністративно-правові, виховні і пропагандистські. Особливості
демографічної політики в різних країнах. Сутність ідеї світової
політики населення. Сутність концепції “золотого мільярда”.
Тема
9.
Соціально-демографічне
прогнозування
демографічних ресурсів туризму
Основні завдання перспективних розрахунків населення.
Методи розробки демографічних прогнозів.
Урахування впливу міграцій населення при прогнозуванні.
Оцінювання майбутніх змін в інтенсивності демографічних явищ
(народжуваності, смертності, міграції та ін.) та їх вплив на
туристичну індустрію.
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