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Полтава – 2016 



Модуль 1. 

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ДОСЛІДЖЕННЯ 

ДЕМОГРАФІЧНИХ РЕСУРСІВ ТУРИЗМУ 

 

Практичне заняття 1 

Теоретичні основи демографічних досліджень в туризмі. 

План. 

1. Об’єкт, предмет і завдання демографічної науки. 

2. Демографічні структури і процеси. 

3. Загальна теорія  народонаселення, її головні функції та наукові проблеми. 

4. Характеристика методів дослідження демографічних ресурсів демографії. 

Практичне заняття 2. 

Демографічні ресурси туризму в системі демографічних наук. 

План. 
1. Демографія – центральна частина системи знань про народонаселення. 

2. Різновиди руху населення. Дві точки зору на предмет демографії. 

3. Система демографічних наук та її структура. 

4. Місце демографічних ресурсів туризму системі демографічних наук. 

Практичне заняття 3 

Джерела інформації про демографічні ресурси туризму 

План. 
1. Джерела інформації про демографічні ресурси туризму та їх класифікація. 

2. Загальна характеристика переписів населення. 

3. Обстеження населення та їх класифікація, анамнестичне обстеження 

населення. 

4. Поточний облік демографічних подій. 

5. Аналіз туристичних потоків. 

Практичне заняття 4. 

Розселення населення та урбанізація як фактор розвитку туризму. 

План. 

1. Поняття про системи розселення населення як чинник розвитку туризму. 

2. Розселення населення України та Полтавської області. 

3. Густота (щільність) населення в країнах світу та Україні. 

4. Сільське розселення в Україні та Полтавщині. 

5. Сутність урбанізаційних процесів та їх вплив на розвиток зеленого 

туризму. 

6. Особливості урбанізації в Україні та її взаємозв’язок з туризмом. 

Практичне заняття 5 

Методологічні підходи до вивчення населення як людських ресурсів 

туризму. 

План. 

1. Демографічний аналіз: цілі й завдання  

2. Традиційні методи вивчення демографічних процесів: а) поперечний 

аналіз; б) поздовжній аналіз. 

3. Зміст реальної та гіпотетичної генерацій. 



4. Життєвий потенціал, його структура та вплив на туристичний попит. 

 

МОДУЛЬ 2. 

ДОСЛІДЖЕННЯ ДЕМОГРАФІЧНИХ РЕСУРСІВ ТУРИЗМУ 

Практичне заняття 6 

Відтворення населення як єдність демографічних процесів 

1. Поняття про відтворення населення. 

2. Концепція демографічного переходу. 

3. Історичні типи відтворення населення. 

4. Демографічні революції та їх зміст. 

5. Динаміка чисельності населення світу і України та їх кореляція з 

туризмом. 

Практичне заняття 7 

Шлюб і сім’я як чинники впливу на формування туристичного попиту. 

План. 

1. Поняття про шлюб, шлюбність і шлюбний стан. Можливість укладення 

шлюбу під час туристичних подорожей. 

2. Шлюбна і сімейна структура населення, її вплив на сферу туризму. 

3. Студентська сім’я: проблеми створення та існування. 

4. Поняття про телегонію. 

Практичне заняття 8. 

Статево-віковий, расовий, мовний і релігійний склад 

населення світу як чинник туристичної привабливості. 

План. 
1. Статево-віковий склад населення світу. 

2. Статево-віковий склад населення України і Полтавської області. 

3. Раса як антропологічна категорія. Расовий склад населення світу. 

4. Мовний склад населення світу у туристичному країнознавстві. 

5. Релігійний склад населення світу у туристичному країнознавстві. 

Практичне заняття 9. 

Народжуваність у демографічному вимірі. 

План. 
1. Народжуваність у демографічному вимірі. 

2. Продуктивність шлюбу. 

3. Планування сім’ї та світовий демографічний вибух. 

4. Динаміка народжуваності в Укоаїні. 

5. Народжуваність, смертність і природний приріст. 

Практичне заняття 10-11. 

Смертність у демографічному вимірі. 

1. Смертність у демографічному вимірі. 

2. Екзогенні та ендогенні причини смертності. Перехід до сучасного типу 

смертності. 

3. Тривалість життя та туристична мобільність. Лікувально-оздоровчий 

туризм. Смертність за причинами смерті.  

4. Динаміка смертності в Україні. 



5. Вплив рівня соціально-економічного розвитку території на здоров’я і 

тривалість життя. 

6. Здоров’я населення. Здоровий спосіб життя суспільства. Туризм як один із 

видів здоровогоспособу життя. 

Практичне заняття 12 

Тема: Міграція населення і туризм. 

План. 

1. Міграції: сутність і причини. 

2. Класифікація міграцій. Міграційні потоки та міграційні когорти. 

3. Основні міграційні потоки у світі та в Україні. 

4. Законодавство країн щодо регулювання зовнішніх і внутрішніх міграцій 

населення. Проблема біженців у світі. Біженці і безпека в туризмі. 

5. Міграції в Україні та відтворення населення. Внутрішній туризм. 

Практичне заняття 13. 

Трудові ресурси, ринок праці та зайнятість населення 

як чинник розвитку туризму. 

План. 
1. Поняття про трудові ресурси, ринок праці та зайнятість населення. 

2. Характеристика трудових ресурсів і зайнятості населення України. 

3. Безробіття як демографічне і соціальне явище. 

4. Територіальна диференціація показників безробіття в Україні. 

5. Вплив соціально-економічного розвитку країни на динаміку туристичних 

показників. 

Практичне заняття 14. 

Демографічна політика та її вплив на сферу туризму. 

План. 
1. Демографічна політика як передумова розвитку туризму. 

2. Історія та становлення сучасної демографічної політики. 

3. Демографічна політика в окремих країнах світу, СНД та Україні: спільні 

та відмінні риси. 

4. Сучасна демографічна ситуація в Україні та шляхи вирішення основних 

демографічних проблем. 

5. Концепція “золотого” мільярда.  

Практичне заняття 15. 

Етногеографічні особливості України. 

План. 
1. Етнічний та національний склад населення України. 

2. Субетноси українського народу. 

3. Етнічне районування України. 

4. Етнічний та етнографічний туризм в Україні. 

Практичне заняття 16-17. 

Соціально-демографічне прогнозування демографічних ресурсів 

туризму. 

План. 

1. Види демографічних прогнозів. 



2. Роль функціональних прогнозів в плануванні соціально-економічного 

розвитку та, зокрема, туризму. 

3. Основні методи демографічного прогнозування в туризмі. 

4. Прогнозування демографічних ресурсів туризму. 


