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ПОЛТАВА – 2016 



1. Місце демографічних ресурсів туризму системі демографічних наук. 

2. Військова демографія: основні проблеми й методи дослідження. 

3. Вікова структура й відтворення населення. 

4. Вплив соціально-економічного розвитку країни на динаміку туристичних 

показників. 

5. Всесвітнє обстеження демографії й здоров'я: питання методології й 

основних підсумків. 

6. Демографічне старіння населення: сутність, причини. 

7. Демографічний вимір індексу людського розвитку: проблеми методології. 

8. Демографічні аспекти етнічних конфліктів. 

9. Демографічні проблеми прогнозування попиту на туристичні послуги. 

10. Демографічні прогнози для України. 

11. Демографія в мережі Інтернет. 

12. Депопуляція в Україні: причини, наслідки, перспективи. 

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

туризмом. 

14. Етнічна демографічні ресурси: предмет, методи, основні проблеми 

використання 

15. Етнічний та етнографічний туризм в Україні. 

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

17. Здоровий спосіб життя суспільства. Туризм як один із видів 

здоровогоспособу життя. 

18. Концепція умовного й реального покоління в демографії. 

19. Мовний склад населення світу у туристичному країнознавстві. 

20. Нуклеаризація родин: сутність, соціально-економічні наслідки. 

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

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

23. Можливість укладення шлюбу під час туристичних подорожей. 

24. Релігійний склад населення світу у туристичному країнознавстві. 

25. Самозбережувальна поведінка як фактор тривалості життя в туризмі 



26. Соціально-економічна криза й демографічні процеси в Україні. 

27. Сутність урбанізаційних процесів та їх вплив на розвиток зеленого 

туризму. 

28. Тривалість життя та туристична мобільність.  

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

30. Шлюбність і розлучуваність в Україні: тенденції й перспективи. 

 


