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КОРОТКА АНОТАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

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 загалом, і, соціальної складової, зокрема. 

Зміст і структура навчальної дисципліни “Демографічні ресурси 
туризму” відображають теоретичний і практичний досвід, нагрома-

джений на сьогодні під час комплексного дослідження народонасе-

лення багатьма суспільними й гуманітарними науками.  

Соціально-демографічні чинники мають постійний вплив на розви-
ток туризму і цей вплив є багатоаспектним. Безпосередньо це стосу-

ється 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 безпо-
середньо обсяг споживчого сектору туризму. По-друге, статево-вікова 

та шлюбно-сімейна структура населення виступають вагомим факто-

ром розвитку туристичної галузі. По-третє, важливим є поведінкові та 

життєдіяльні характеристики населення. По-четверте, праця та люди-
на як її носій, є одним з трьох головних факторів розвитку туризму.  

 

Исследование факторов социально-демографического характера, 
которые влияют на развитие туризма, позволяет не только прогнози-

ровать его развитие, но и исследовать взаимосвязи и, соответственно, 

влияние туризма на развитие общества в целом, и, социальной состав-

ляющей, в частности. 
Содержание и структура учебной дисциплины "Демографические 

ресурсы туризма" отражают теоретический и практический опыт, 

накопленный на сегодня во время комплексного исследования наро-
донаселения многими общественными и гуманитарными науками. 

Социально-демографические факторы имеют постоянное влияние 

на развитие туризма, и это влияние является многоаспектным. Непо-
средственно это касается количественных и структурных характери-

стик населения, среди которых численность населения, размещения 

его по отдельным регионам, половозрастная структура (с выделением 

трудоспособного населения), семейное положение и семейная струк-
тура. 

Во-первых, численность и размещение населения обусловливает 
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непосредственно объем потребительского сектора туризма. Во-

вторых, половозрастная и брачно-семейная структура населения вы-

ступают весомым фактором развития туристической отрасли. В-

третьих, важно поведенческие и жизнедеятельные характеристики 
населения. В-четвертых, труд и человек как ее носитель, является од-

ним из трех главных факторов развития туризма. 

 
The study of socio-demographic factors that influence the development 

of tourism allows not only to predict its development, but also to learn the 

relationship and, accordingly, the impact of tourism on the development of 
society in general, and, in particular, the social component. 

The content and structure of the course "Demographic Resources of 

Tourism" reflect the theoretical and practical accumulated experience in the 

comprehensive study of the population by many social and humanities. 
Socio-demographic factors have a constant multifaceted impact on tour-

ism development. It directly concerns the quantitative and structural char-

acteristics of the population, including the size of the population, its loca-
tion in individual regions, gender and age structure (with the allocation of 

able-bodied population), marital status and family structure. 

Firstly, the size and location of the population directly determines the 
volume of the consumer tourism sector. Secondly, the sex-age and mar-

riage-family structure of the population are a significant factor in the devel-

opment of the tourism industry. Thirdly, the behavioral and vital character-

istics of the population are important. Fourthly, labor and human as its car-
rier are one of the three major drivers of tourism development. 
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ВСТУП 

Програма навчальної дисципліни «Демографічні ресурси туризму» 

укладена відповідно до освітньо-професійної програми підготовки 

здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 
«Туризм» освітня програма Туризм, затвердженої наказом по універ-

ситету від 22 березня 2019 р., № 60. 

Предметом вивчення навчальної дисципліни є стан і перспективи 
сучасних демографічних процесів, демографічної поведінки населен-

ня, регіональна (територіальна) диференціація демографічних показ-

ників з позицій їх впливу на сферу туризму. 

Метою дисципліни є формування знань, умінь і навичок студентів, 
необхідних для виявлення особливостей впливу соціально-

демографічних чинників на розвиток сучасного туризму. 

Програмні компетентності відповідно до освітньо-професійної 
програми: 

загальні: здатність зберігати та примножувати моральні, культурні, 

наукові цінності і досягнення суспільства на основі розуміння історії 
та закономірностей розвитку предметної області, її місця у загальній 

системі знань про природу і суспільство та у розвитку суспільства, 

техніки і технологій, використовувати різні види та форми рухової 

активності для активного відпочинку та ведення здорового способу 
життя (К02); здатність діяти соціально відповідально та свідомо (К03); 

здатність до критичного мислення, аналізу і синтезу (К04); прагнення 

до збереження навколишнього середовища (К05); здатність до пошу-
ку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел (К06); здатність 

працювати в міжнародному контексті (К07); навички використання 

інформаційних та комунікаційних технологій (К08); навички міжосо-

бистісної взаємодії (К12); здатність працювати в команді та автономно 
(К14). 

спеціальні, фахові, предметні: знання та розуміння предметної об-

ласті та розуміння специфіки професійної діяльності (К15); здатність 
застосовувати знання у практичних ситуаціях (К16); здатність аналі-

зувати діяльність суб’єктів індустрії туризму на всіх рівнях управлін-

ня (К18); розуміння сучасних тенденцій і регіональних пріоритетів 
розвитку туризму в цілому та окремих його форм і видів (К19); здат-

ність здійснювати моніторинг, інтерпретувати, аналізувати та систе-

матизувати туристичну інформацію, уміння презентувати туристич-

ний інформаційний матеріал (К24); здатність використовувати в робо-
ті туристичних і підприємств інформаційні технології та офісну техні-
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ку (К25); здатність до співпраці з діловими партнерами і клієнтами, 

уміння забезпечувати з ними ефективні комунікації (К27); здатність 

діяти у правовому полі, керуватися нормами законодавства (К29). 

Програмні результати навчання відповідно до освітньо-
професійної програми. В результаті освоєння дисципліни студент по-

винен: 

знати, розуміти і вміти використовувати на практиці основні поло-
ження туристичного законодавства, національних і міжнародних ста-

ндартів з обслуговування туристів (ПР01); знати, розуміти і вміти ви-

користовувати на практиці базові поняття з теорії туризму, організації 
туристичного процесу та туристичної діяльності суб’єктів ринку тури-

стичних послуг, а також світоглядних та суміжних наук (ПР02); засто-

совувати навички продуктивного спілкування зі споживачами турис-

тичних послуг (ПР12); проявляти повагу до індивідуального і культу-
рного різноманіття (ПР14); управляти своїм навчанням з метою само-

реалізації в професійній туристичній сфері (ПР17); адекватно оціню-

вати свої знання і застосовувати їх в різних професійних ситуаціях 
(ПР18); аргументовано відстоювати свої погляди у розв’язанні профе-

сійних завдань (ПР19). 

Навчальна дисципліна є вибірковою. 
Форма підсумкового контролю знань – ПМК (залік). 



6 
 

ПРОГРАМНИЙ ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
 

Модуль 1. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ 

ДОСЛІДЖЕННЯ ДЕМОГРАФІЧНИХ РЕСУРСІВ 

ТУРИЗМУ 

 

Тема 1. Теоретичні основи демографічних досліджень в туризмі 
 

Система знань про народонаселення. Предмет, об’єкт та методи 

дисципліни. Методологія демографічних досліджень в туризмі. Сис-

тема демографічних наук та її структура. Демографічні ресурси тури-
зму в системі демографічних наук. 

Джерела інформації про демографічні ресурси туризму. Вимоги до 

обсягів і якості демографічної інформації. Система джерел даних про 
населення, вибіркові обстеження, їх взаємозв’язок. Закон України 

“Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що під-

тверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціаль-
ний статус”. 

 

Тема 2. Роль демографічного фактора у розвитку туризму 

 
Вплив туризму на життя сучасного суспільства. Фактори впливу на 

туристичну активність населення. Демографічні фактори розвитку ту-

ризму. Екзогенні чинники розвитку туризму. Соціально-демографічні 
чинники. Чисельність та розміщення населення. Статево-вікова струк-

тура. Урбанізація. Міграція населення. Національний склад. Релігій-

ний склад населення. Демографічні зміни і основні тенденції в розвит-

ку туризму. 

 

Тема 3. Сучасні тенденції демографічного розвитку. Відтво-

рення населення як єдність демографічних процесів 
 

Демографічна проблема як одна з головних глобальних проблем 

людства. Абсолютна чисельність населення. Природний рух населен-
ня. Народжуваність і смертність у демографічному вимірі та їх взає-

мозв’язок з туризмом. Фактори народжуваності. Статево-вікова струк-

тура населення і туризм. Шлюбно-сімейна структура населення та ту-

ризм. Сім’я як демографічний ресурс туризму. Релігійні і етнічні 

особливості демографічних ресурсів туризму. Старіння населення і 
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туризм. 

Концепція демографічного переходу. Історичні типи відтворення 

населення. Демографічні революції та їх зміст. Демографічний вибух: 

причини та наслідки. Поняття про телегонію. 
Міжнародний індекс щастя. Взаємозв’язок індексу розвитку люд-

ського потенціалу і туризму. Показники індексу регіонального людсь-

кого розвитку в Україні та їх взаємозв’язок з туристичною діяльністю.  
Потенційна демографія. Структура життєвого потенціалу. Соціоло-

гічні методи у дослідженні демографічних ресурсів туризму.  

 

Тема 4. Демографічна політика та її вплив на сферу туризму. 

 

Демографічна політика. Її мета та завдання. Об’єкт і основні на-

прямки демографічної політики. Механізм взаємозв’язку демографіч-
них процесів та туристичної сфери. Вплив статево-вікової структури, 

освіти та професійного складу на інтенсивність туристичних потоків. 

Основні методи демографічної політики: економічні, адміністрати-
вно-правові, виховні і пропагандистські. Особливості демографічної 

політики в різних країнах. Сутність ідеї світової політики населення. 

Зміст концепції “золотого мільярда”. 
Соціально-демографічне прогнозування демографічних ресурсів 

туризму. Врахування впливу міграцій населення при прогнозуванні. 

Оцінювання майбутніх змін в інтенсивності демографічних явищ (на-

роджуваності, смертності, міграції та ін.) та їх вплив на туристичну 
індустрію. 

Міграція населення і туризм. Класифікація міграцій. Міграційні 

потоки. Міграції як просторова самоорганізація населення. Міграційні 
процеси у світі, Європі, Україні та їх вплив на безпеку туризму. 

 

Модуль 2. ДЕМОГРАФІЧНІ РЕСУРСИ ТУРИЗМУ: 

ХАРАКТЕРИСТИКА ТА РЕГІОНАЛЬНІ ОСОБЛИВОСТІ 
 

Тема 5. Демографічні ресурси туризму Європейського регіону 

та їх характеристика 
 

Загальний огляд демографічних ресурсів туризму Європи. Демо-

графічні ресурси туризму країн Західної Європи: Франції, Німеччини, 
Швейцарії, Австрії. 

Демографічні ресурси туризму країн Південної Європи: Іспанії, 

Італії, Хорватії, Туреччини, Кіпру, Греції, країн Балканського півост-
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рова, Ізраїлю. 

Демографічні ресурси туризму країн Північної Європи: Великоб-

ританії, Ірландії, скандинавських країн. 

Демографічні ресурси туризму країн Центральної і Східної Європи: 
Болгарії, Грузії, Чехії, Угорщини, прибалтійських країн. 

Вплив релігійного чинника на відтворення демографічних ресурсів 

у Європі. Характеристика населення країн-карликів регіону. Україна 
на карті населення Європи. 

 

Тема 6. Демографічні ресурси туризму Азійсько-

Тихоокеанського регіону та їх характеристика 
 

Загальний огляд демографічних ресурсів туризму Азійського регі-

ону. 
Демографічні ресурси туризму країн Північно-Східної Азії та Пів-

денно-Східної Азії. Демографічні ресурси туризму Таїланду, Індонезії, 

Філіппін, Японії, КНДР та Республіки Корея. Особливості відтворення 
демографічних ресурсів туризму в Китаї.  

Демографічні ресурси туризму країн Центральної, Південної та За-

хідної Азії. Демографічні ресурси туризму Мальдівських Островів. 
Особливості відтворення демографічних ресурсів туризму в Індії.  

Демографічні ресурси туризму країн Близького Сходу: ОАЕ, Йор-

данії, Саудівської Аравії, Сирії, Лівії, Іраку. 

Демографічні ресурси туризму Австралії та Нової Зеландії. Демо-
графічні ресурси туризму країн Полінезії, Меланезії та Мікронезії. 

Демографічні ресурси туризму дрібних островів Океанії на туристич-

ній карті. 

 

Тема 7. Демографічні ресурси туризму Американського регіону 

та їх характеристика 

 
Загальний огляд демографічних ресурсів туризму Американського 

регіону. Демографічні ресурси туризму країн Північної Америки. Де-

мографічні ресурси туризму США. 
Демографічні ресурси туризму країн Південної Америки. Демогра-

фічні ресурси туризму Бразилії. Демографічні ресурси туризму Арген-

тини. Демографічні ресурси туризму Венесуели. 
Демографічні ресурси туризму Центральної Америки.  

Демографічні ресурси туризму країн Карибського басейну. 
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Тема 8. Демографічні ресурси туризму Африканського регіону 

та їх характеристика 

 

Загальний огляд демографічних ресурсів туризму Африканського 
регіону. Демографічні ресурси туризму країн Північної Африки. Де-

мографічні ресурси туризму Єгипту, Тунісу, Марокко. 

Демографічні ресурси туризму країн Центральної і Тропічної Аф-
рики. Демографічні ресурси туризму Нігерії, Ефіопії, Танзанії, Кенії. 

Демографічні ресурси туризму країн Південної Африки. Демогра-

фічні ресурси туризму ПАР, Анголи, Мозамбіку. 

 

Тема 9. Демографічні ресурси туризму України та їх характе-

ристика. 
 
Чисельність населення України та її динаміка. Природний рух на-

селення та його регіональні особливості. Тривалість життя в Україні 

та туристична діяльність. Національний склад населення та його регі-
ональні особливості. Міське та сільське населення. Урбанізація. Міг-

рації в Україні та туризм. Туристичні потоки в Україну та з України, 

їх динаміка та регіональні особливості. Етнічний та етнографічний 
туризм в Україні. Зайнятість населення у сфері туризму. 
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