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ПОЛТАВА – 2016 



Критерії оцінки 

виконання комплексних контрольних робіт з дисципліни  

“ГЕОГРАФІЯ ТУРИЗМУ” 

 
 

Оцінка за виконання ККР виставляється згідно з існуючим положенням за 

чотирибальною системою. 

Оцінка “відмінно” виставляється тоді, коли виконана ККР відповідає всім 

наведеним нижче вимогам: 

 дана повна, лаконічна і обґрунтована  відповідь, на теоретичні питання; 

 вірно оцінена наведена ситуація; 

 методи розрахунків засвоєні та застосовані правильно; 

 кінцеві результати кожного завдання супроводжуються необхідними 

висновками. 

Оцінка “добре” виставляється за дотриманням тих же вимог, але: 

 послідовні та правильні відповіді на теоретичні питання є недостатньо 

повними; 

 не всі результати розрахунків супроводжуються відповідним коментарем. 

Оцінка “задовільно” виставляється якщо: 

 теоретичне питання розкрите в цілому, визначення не чіткі, послідовність 

відповіді порушена, є помилки в основних поняттях та категоріях курсу. 

 методи та алгоритми розрахунків застосовані правильно; 

 усі розрахунки вірні, показники мають відповідні одиниці виміру. 

 





ЗАТВЕРДЖЕНО 

Наказ по Вищому навчальному закладу Укоопспілки “Полтавський 

університет економіки і торгівлі” 

від 08 липня 2015 року № 152-Н 

“Про запровадження форми документів з підготовки кадрів  

у вищих навчальних закладах” 

Форма № П-4.06 

                                Комплексна контрольна робота № 1 

з дисципліни “Демографічні ресурси туризму” 

Завдання 1. 

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

Завдання 2. 

Поняття про системи розселення населення як чинник розвитку туризму 

Завдання 3. 

Старіння населення - проблеми соціолого-демографічного аналізу. 

 

 

Завідувач кафедри туристичного та готельного бізнесу                         Скляр Г.П. 

Провідний викладач                                                                                Логвин М.М. 



ЗАТВЕРДЖЕНО 

Наказ по Вищому навчальному закладу Укоопспілки “Полтавський 

університет економіки і торгівлі” 

від 08 липня 2015 року № 152-Н 

“Про запровадження форми документів з підготовки кадрів  

у вищих навчальних закладах” 

Форма № П-4.06 

Комплексна контрольна робота № 2 

з дисципліни “Демографічні ресурси туризму” 

Завдання 1 

Шлюбний ринок як демографічна категорія. Всесвітній шлюбний ринок. 

Завдання 2 

Соціально-економічна криза й демографічні процеси в Україні. 

Завдання 3 

Аналіз туристичних потоків 

 

Завідувач кафедри туристичного та готельного бізнесу                         Скляр Г.П. 

Провідний викладач                                                                                Логвин М.М. 



ЗАТВЕРДЖЕНО 

Наказ по Вищому навчальному закладу Укоопспілки “Полтавський 

університет економіки і торгівлі” 

від 08 липня 2015 року № 152-Н 

“Про запровадження форми документів з підготовки кадрів  

у вищих навчальних закладах” 

Форма № П-4.06 

Комплексна контрольна робота № 3 

з дисципліни «Демографічні ресурси туризму” 

Завдання 1. 

Позашлюбна народжуваність: тенденції, детермінанти й перспективи. 

Завдання 2. 

Місце демографічних ресурсів туризму системі демографічних наук 

Завдання 3. 

Поняття про системи розселення населення як чинник розвитку туризму 

 

 

Завідувач кафедри туристичного та готельного бізнесу                         Скляр Г.П. 

Провідний викладач                                                                                Логвин М.М. 

ЗАТВЕРДЖЕНО 

Наказ по Вищому навчальному закладу Укоопспілки “Полтавський 



університет економіки і торгівлі” 

від 08 липня 2015 року № 152-Н 

“Про запровадження форми документів з підготовки кадрів  

у вищих навчальних закладах” 

Форма № П-4.06 

Комплексна контрольна робота № 4 

з дисципліни «Демографічні ресурси туризму” 

 

Завдання 1. 

Військова демографія: основні проблеми й методи дослідження 

Завдання 2. 

Регіональні особливості демографічної політики в Україні. 

Завдання 3. 

Етнічна демографічні ресурси: предмет, методи, основні проблеми 

використання. 

 

 

Завідувач кафедри туристичного та готельного бізнесу                         Скляр Г.П. 

Провідний викладач                                                                                Логвин М.М.



ЗАТВЕРДЖЕНО 

Наказ по Вищому навчальному закладу Укоопспілки “Полтавський 

університет економіки і торгівлі” 

від 08 липня 2015 року № 152-Н 

“Про запровадження форми документів з підготовки кадрів  

у вищих навчальних закладах” 

Форма № П-4.06 

Комплексна контрольна робота № 5 
з дисципліни «Демографічні ресурси туризму” 

 

Завдання 1. 

Сутність урбанізаційних процесів та їх вплив на розвиток зеленого 

туризму. 

Завдання 2. 

Прогнозування смертності. 

Завдання 3. 

Життєвий потенціал, його структура та вплив на туристичний попит. 

 

 

Завідувач кафедри туристичного та готельного бізнесу                         Скляр Г.П. 

Провідний викладач                                                                                Логвин М.М. 



ЗАТВЕРДЖЕНО 

Наказ по Вищому навчальному закладу Укоопспілки “Полтавський 

університет економіки і торгівлі” 

від 08 липня 2015 року № 152-Н 

“Про запровадження форми документів з підготовки кадрів  

у вищих навчальних закладах” 

Форма № П-4.06 

Комплексна контрольна робота № 6 

з дисципліни «Демографічні ресурси туризму” 

Завдання 1. 

Демографічна політика: поняття, сутність, соціальні й соціологічні 

аспекти. 

Завдання 2. 

Прогнозування народжуваності. 

Завдання 3. 

Самозбережувальна поведінка як фактор тривалості життя в туризмі 

 

 

Завідувач кафедри туристичного та готельного бізнесу                         Скляр Г.П. 

Провідний викладач                                                                                Логвин М.М. 



ЗАТВЕРДЖЕНО 

Наказ по Вищому навчальному закладу Укоопспілки “Полтавський 

університет економіки і торгівлі” 

від 08 липня 2015 року № 152-Н 

“Про запровадження форми документів з підготовки кадрів  

у вищих навчальних закладах” 

Форма № П-4.06 

Комплексна контрольна робота № 7 

з дисципліни «Демографічні ресурси туризму” 

 

Завдання 1. 

Демографічна політика в країнах, що розвиваються (на прикладі окремих країн 

або регіонів). 

Завдання 2. 

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

Завдання 3. 

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

під час туристичних подорожей. 

 

Завідувач кафедри туристичного та готельного бізнесу                         Скляр Г.П. 

Провідний викладач                                                                                Логвин М.М. 



ЗАТВЕРДЖЕНО 

Наказ по Вищому навчальному закладу Укоопспілки “Полтавський 

університет економіки і торгівлі” 

від 08 липня 2015 року № 152-Н 

“Про запровадження форми документів з підготовки кадрів  

у вищих навчальних закладах” 

Форма № П-4.06 

Комплексна контрольна робота № 8 

з дисципліни «Демографічні ресурси туризму” 

Завдання 1 

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

Завдання 2 

Мовний склад населення світу у туристичному країнознавстві. 

Завдання 3 

Тривалість життя та туристична мобільність. 

 

 

Завідувач кафедри туристичного та готельного бізнесу                         Скляр Г.П. 

Провідний викладач                                                                               Логвин М.М.



ЗАТВЕРДЖЕНО 

Наказ по Вищому навчальному закладу Укоопспілки “Полтавський 

університет економіки і торгівлі” 

від 08 липня 2015 року № 152-Н 

“Про запровадження форми документів з підготовки кадрів  

у вищих навчальних закладах” 

Форма № П-4.06 

Комплексна контрольна робота № 9 
з дисципліни «Демографічні ресурси туризму” 

Завдання 1 
Релігійний склад населення світу у туристичному країнознавстві. 

Завдання 2 

Здоровий спосіб життя суспільства. Туризм як один із видів 

здоровогоспособу життя. 
Завдання 3 

Біженці і безпека в туризмі. 

 

 

Завідувач кафедри туристичного та готельного бізнесу                         Скляр Г.П. 

Провідний викладач                                                                                Логвин М.М. 



ЗАТВЕРДЖЕНО 

Наказ по Вищому навчальному закладу Укоопспілки “Полтавський 

університет економіки і торгівлі” 

від 08 липня 2015 року № 152-Н 

“Про запровадження форми документів з підготовки кадрів  

у вищих навчальних закладах” 

Форма № П-4.06 
                               Комплексна контрольна робота № 10 

з дисципліни «Демографічні ресурси туризму” 

 

Завдання 1. 

Міграції в Україні та відтворення населення. Внутрішній туризм. 

Завдання 2. 

Вплив соціально-економічного розвитку країни на динаміку туристичних 

показників. 

Завдання 3. 

Демографічна політика як передумова розвитку туризму. 
 

Завідувач кафедри туристичного та готельного бізнесу                         Скляр Г.П. 

Провідний викладач                                                                                Логвин М.М.



ЗАТВЕРДЖЕНО 

Наказ по Вищому навчальному закладу Укоопспілки “Полтавський 

університет економіки і торгівлі” 

від 08 липня 2015 року № 152-Н 

“Про запровадження форми документів з підготовки кадрів  

у вищих навчальних закладах” 

Форма № П-4.06 
Комплексна контрольна робота № 11 

з дисципліни «Демографічні ресурси туризму” 

 

Завдання 1. 

Етнічний та етнографічний туризм в Україні. 

Завдання 2. 

Самозбережувальна поведінка як фактор тривалості життя в туризмі. 

Завдання 3. 
Демографічні наслідки еміграції. 

 

 

Завідувач кафедри туристичного та готельного бізнесу                         Скляр Г.П. 

Провідний викладач                                                                                Логвин М.М. 



ЗАТВЕРДЖЕНО 

Наказ по Вищому навчальному закладу Укоопспілки “Полтавський 

університет економіки і торгівлі” 

від 08 липня 2015 року № 152-Н 

“Про запровадження форми документів з підготовки кадрів  

у вищих навчальних закладах” 

Форма № П-4.06 

Комплексна контрольна робота № 12 

з дисципліни «Демографічні ресурси туризму” 

 

Завдання 1. 

Шлюбність і розлучуваність в Україні: тенденції й перспективи. 

Завдання 2. 

Демографічна політика як передумова розвитку туризму. 

Завдання 3. 

Демографічний вимір індексу людського розвитку: проблеми методології. 

 

Завідувач кафедри туристичного та готельного бізнесу                         Скляр Г.П. 

Провідний викладач                                                                                Логвин М.М.



ЗАТВЕРДЖЕНО 

Наказ по Вищому навчальному закладу Укоопспілки “Полтавський 

університет економіки і торгівлі” 

від 08 липня 2015 року № 152-Н 

“Про запровадження форми документів з підготовки кадрів  

у вищих навчальних закладах” 

Форма № П-4.06 

Комплексна контрольна робота № 13 

з дисципліни «Демографічні ресурси туризму” 
 
Завдання 1. 

Демографічна політика в розвинених країнах. 
Завдання 2. 

Підліткова народжуваність: масштаби, причини й соціальні наслідки (по 
окремих країнах). 
Завдання 3. 

Переписи населення. 

 

Завідувач кафедри туристичного та готельного бізнесу                         Скляр Г.П. 

Провідний викладач                                                                                Логвин М.М. 



ЗАТВЕРДЖЕНО 

Наказ по Вищому навчальному закладу Укоопспілки “Полтавський 

університет економіки і торгівлі” 

від 08 липня 2015 року № 152-Н 

“Про запровадження форми документів з підготовки кадрів  

у вищих навчальних закладах” 

Форма № П-4.06 

Комплексна контрольна робота № 14 

з дисципліни «Демографічні ресурси туризму” 

Завдання 1 

Демографічні аспекти етнічних конфліктів. 

Завдання 2 

Планування родини: соціально-політичні й ідеологічні аспекти. 

Завдання 3 

Демографічні революції та їх зміст. 
 

 

Завідувач кафедри туристичного та готельного бізнесу                         Скляр Г.П. 

Провідний викладач                                                                                Логвин М.М.



ЗАТВЕРДЖЕНО 

Наказ по Вищому навчальному закладу Укоопспілки “Полтавський 

університет економіки і торгівлі” 

від 08 липня 2015 року № 152-Н 

“Про запровадження форми документів з підготовки кадрів  

у вищих навчальних закладах” 

Форма № П-4.06 

Комплексна контрольна робота № 15 

з дисципліни «Демографічні ресурси туризму” 

 

Завдання 1. 

Демографічні проблеми прогнозування попиту на товари й послуги. 

Завдання 2. 

Перепис населення України 2001 року: основні особливості. 

Завдання 3. 
Поняття режиму відтворення населення. 

 

 

Завідувач кафедри туристичного та готельного бізнесу                         Скляр Г.П. 

Провідний викладач                                                                                Логвин М.М. 



ЗАТВЕРДЖЕНО 

Наказ по Вищому навчальному закладу Укоопспілки “Полтавський 

університет економіки і торгівлі” 

від 08 липня 2015 року № 152-Н 

“Про запровадження форми документів з підготовки кадрів  

у вищих навчальних закладах” 

Форма № П-4.06 

Комплексна контрольна робота № 16 

з дисципліни «Демографічні ресурси туризму” 

 

Завдання 1. 

Демографічний вибух: причини й наслідки. 
Завдання 2. 

Міграція й смертність. 

Завдання 3. 

Екзогенні та ендогенні причини смертності. 

 

Завідувач кафедри туристичного та готельного бізнесу                        Скляр Г.П. 

Провідний викладач                                                                               Логвин М.М.



ЗАТВЕРДЖЕНО 

Наказ по Вищому навчальному закладу Укоопспілки “Полтавський 

університет економіки і торгівлі” 

від 08 липня 2015 року № 152-Н 

“Про запровадження форми документів з підготовки кадрів  

у вищих навчальних закладах” 

Форма № П-4.06 

Комплексна контрольна робота № 17 
з дисципліни «Демографічні ресурси туризму” 

 
Завдання 1. 

Демографічний перехід в Україні. 
Завдання 2. 

Міграція й народжуваність. 

Завдання 3. 

Вплив рівня соціально-економічного розвитку території на збільшення 

кількості здоров’я і тривалості життя. 

 

 

Завідувач кафедри туристичного та готельного бізнесу                         Скляр Г.П. 

Провідний викладач                                                                                Логвин М.М. 



ЗАТВЕРДЖЕНО 

Наказ по Вищому навчальному закладу Укоопспілки “Полтавський 

університет економіки і торгівлі” 

від 08 липня 2015 року № 152-Н 

“Про запровадження форми документів з підготовки кадрів  

у вищих навчальних закладах” 

Форма № П-4.06 

Комплексна контрольна робота № 18 

з дисципліни «Демографічні ресурси туризму” 

Завдання 1. 

Демографічний вимір індексу людського розвитку: проблеми методології. 
Завдання 2. 

Здоров’я населення. Здоровий спосіб життя суспільства. Туризм як оддин 
із способів здорового способу життя. 
Завдання 3. 

Історичні типи відтворення населення. 

 

 

Завідувач кафедри туристичного та готельного бізнесу                         Скляр Г.П. 

Провідний викладач                                                                               Логвин М.М.



ЗАТВЕРДЖЕНО 

Наказ по Вищому навчальному закладу Укоопспілки “Полтавський 

університет економіки і торгівлі” 

від 08 липня 2015 року № 152-Н 

“Про запровадження форми документів з підготовки кадрів  

у вищих навчальних закладах” 

Форма № П-4.06 

Комплексна контрольна робота № 19 
з дисципліни “Демографічні ресурси туризму” 

 
Завдання 1. 

Демографічне старіння населення: сутність, причини. 

Завдання 2. 

Золотий мільярд – соціологічний погляд. 
Завдання 3. 

Медико-географічні підходи до вивчення віково-статевої структури 

населення. Поняття про телегонію. 

 

Завідувач кафедри туристичного та готельного бізнесу                         Скляр Г.П. 

Провідний викладач                                                                               Логвин М.М. 



ЗАТВЕРДЖЕНО 

Наказ по Вищому навчальному закладу Укоопспілки “Полтавський 

університет економіки і торгівлі” 

від 08 липня 2015 року № 152-Н 

“Про запровадження форми документів з підготовки кадрів  

у вищих навчальних закладах” 

Форма № П-4.06 

Комплексна контрольна робота № 20 
з дисципліни “Демографічні ресурси туризму” 

 

 

Завдання 1. 

Депопуляція в Україні: причини, наслідки, перспективи. 

Завдання 2. 

Студентська сім’я: проблеми створення та існування. 

Завдання 3. 

Демографічне старіння населення: сутність, причини. 
 

 

Завідувач кафедри туристичного та готельного бізнесу                         Скляр Г.П. 

Провідний викладач                                                                                Логвин М.М. 



ЗАТВЕРДЖЕНО 

Наказ по Вищому навчальному закладу Укоопспілки “Полтавський 

університет економіки і торгівлі” 

від 08 липня 2015 року № 152-Н 

“Про запровадження форми документів з підготовки кадрів  

у вищих навчальних закладах” 

Форма № П-4.06 

Комплексна контрольна робота № 21 

з дисципліни “Демографічні ресурси туризму” 

 
Завдання 1. 

Основні міграційні потоки у світі та в Україні. 

Завдання 2. 

Статево-віковий склад населення України і Полтавської області. 
Завдання 3. 

Релігійний склад населення світу як чинник рзкку туризму. 

 

 

Завідувач кафедри туристичного та готельного бізнесу                         Скляр Г.П. 

Провідний викладач                                                                                Логвин М.М. 

 



ЗАТВЕРДЖЕНО 

Наказ по Вищому навчальному закладу Укоопспілки “Полтавський 

університет економіки і торгівлі” 

від 08 липня 2015 року № 152-Н 

“Про запровадження форми документів з підготовки кадрів  

у вищих навчальних закладах” 

Форма № П-4.06 

                          Комплексна контрольна робота № 22 

з дисципліни “Демографічні ресурси туризму” 
Завдання 1. 

Сутність урбанізаційних процесів та їх вплив на розвиток зеленого 

туризму. 

Завдання 2. 

Прогнозування смертності. 

Завдання 3. 

Життєвий потенціал, його структура та вплив на туристичний попит. 

 

 

Завідувач кафедри туристичного та готельного бізнесу                         Скляр Г.П. 

Провідний викладач                                                                                Логвин М.М. 



ЗАТВЕРДЖЕНО 

Наказ по Вищому навчальному закладу Укоопспілки “Полтавський 

університет економіки і торгівлі” 

від 08 липня 2015 року № 152-Н 

“Про запровадження форми документів з підготовки кадрів  

у вищих навчальних закладах” 

Форма № П-4.06 

Комплексна контрольна робота № 23 

з дисципліни “Демографічні ресурси туризму” 

 

Завдання 1. 

Демографічна політика: поняття, сутність, соціальні й соціологічні 

аспекти. 

Завдання 2. 

Прогнозування народжуваності. 

Завдання 3. 

Самозбережувальна поведінка як фактор тривалості життя в туризмі. 

 

 

Завідувач кафедри туристичного та готельного бізнесу                         Скляр Г.П. 

Провідний викладач                                                                                Логвин М.М. 



 

ЗАТВЕРДЖЕНО 

Наказ по Вищому навчальному закладу Укоопспілки “Полтавський 

університет економіки і торгівлі” 

від 08 липня 2015 року № 152-Н 

“Про запровадження форми документів з підготовки кадрів  

у вищих навчальних закладах” 

Форма № П-4.06 

Комплексна контрольна робота № 24 

з дисципліни “Демографічні ресурси туризму” 

Завдання 1. 

Демографічна політика в країнах, що розвиваються (на прикладі окремих 

країн або регіонів). 

Завдання 2. 

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

Завдання 3. 

Поняття про шлюб, шлюбність і шлюбний стан. Можливість укладення 

шлюбу під час туристичних подорожей. 

 

Завідувач кафедри туристичного та готельного бізнесу                         Скляр Г.П. 

Провідний викладач                                                                                Логвин М.М. 



ЗАТВЕРДЖЕНО 

Наказ по Вищому навчальному закладу Укоопспілки “Полтавський 

університет економіки і торгівлі” 

від 08 липня 2015 року № 152-Н 

“Про запровадження форми документів з підготовки кадрів  

у вищих навчальних закладах” 

Форма № П-4.06 

Комплексна контрольна робота № 25 

з дисципліни “Демографічні ресурси туризму” 

 
Завдання 1 

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

Завдання 2 

Мовний склад населення світу у туристичному країнознавстві. 

Завдання 3 

Тривалість життя та туристична мобільність. 

 

 

Завідувач кафедри туристичного та готельного бізнесу                         Скляр Г.П. 

Провідний викладач                                                                                Логвин М.М. 

 



ЗАТВЕРДЖЕНО 

Наказ по Вищому навчальному закладу Укоопспілки “Полтавський 

університет економіки і торгівлі” 

від 08 липня 2015 року № 152-Н 

“Про запровадження форми документів з підготовки кадрів  

у вищих навчальних закладах” 

Форма № П-4.06 

Комплексна контрольна робота № 26 

з дисципліни “Демографічні ресурси туризму” 
Завдання 1 

Релігійний склад населення світу у туристичному країнознавстві. 

Завдання 2 

Здоровий спосіб життя суспільства. Туризм як один із видів 

здоровогоспособу життя. 
Завдання 3 

Біженці і безпека в туризмі. 

 

Завідувач кафедри туристичного та готельного бізнесу                         Скляр Г.П. 

Провідний викладач                                                                                Логвин М.М. 

                               



 


