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1. Опис навчальної дисципліни 

(Витяг з робочої програми  навчальної дисципліни  

“Географія міграцій і демографічного розвитку”) 

 

Найменування показників  

Галузь знань, напрям 

підготовки, освітньо-

кваліфікаційний рівень 

Характеристика навчальної дисципліни 

денна форма 

навчання 

заочна форма 

навчання 

Кількість кредитів  – 4 

Галузь знань 

10 Природничі науки 

(шифр, назва) 

Вибіркова навчальна дисципліна. 

 

Модулів – 3 

 Спеціальність:  

106 Географія 
 (шифр, назва) 

Рік підготовки: 

Змістових модулів –3  

 

3-й  

Семестр 

Загальна кількість годин – 

120 

6-й  

Лекції 

Тижневих годин для денної 

форми навчання: 

аудиторних – 4 

самостійної роботи 

студента – 3,5 

Освітньо-

кваліфікаційний рівень: 

бакалавр 

48 год.  

Практичні, семінарські 

16 год.  

Лабораторні 

   

Самостійна робота 

56 год.  

ІНДЗ: реферат 

Вид контролю: екзамен 

 

Примітка. 

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної та індивідуальної роботи 

становить: 

для денної форми навчання – 1,1 
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2. Мета та завдання навчальної дисципліни 

 

Мета: розкрити теоретичні основи демографії та міграціології, подати методику аналізу 

та картографування  демографічних та міграційних процесів і явищ, показати сучасні 

демографічні та міграційні тенденції у взаємозв’язку з процесами соціально-економічного та 

політичного розвитку, а також демографічну й міграційну політику у світі та Україні. 

Результати навчання студенти повинні 

знати: головні теоретичні концепції демографії та міграціології, закономірності 

взаємозв’язків між демографічними, соціальними, економічними явищами, процесами і 

структурами, демографічну ситуацію у світі та Україні, тенденції міграційних процесів в 

Україні та інших країнах світу, їхній вплив на суспільний розвиток. 

вміти: здобувати демографічну й міграційну статистику, розраховувати демографічні 

коефіцієнти, відображати їх у формі графічних та картографічних моделей, аналізувати  

демографічні й міграційні тенденції, здійснювати наукові узагальнення, розв’язувати 

демографічні задачі, пропонувати заходи для розробки й реалізації демографічної та 

міграційної політики країни, розробляти конкретні проекти для покращення демографічної 

ситуації в країні, регіонах, містах та сільських громадах. 

 

3. Програма навчальної дисципліни  

 

Змістовий модуль 1.  

Тема 1. Система знань про населення. Становлення системи знань про населення та її 

структура: філософія, демографія, етнографія, етногеографія, географія населення, економіка 

населення, соціологія населення, екологія населення, генетика населення. Предмет та сучасні 

напрямки досліджень.  

Система демографічних наук: теоретична демографія, демографічна статистика, описова 

демографія, економічна демографія, соціальна демографія, військова демографія, етнічна 

демографія, регіональна демографія. Прикладні демографічні дослідження: демографічне 

прогнозування та демографічна політика. Місце демографії в системі суспільних наук. 

Міжпредметні зв’язки. 

Тема 2. Загальні питання теорії демографії.  

Населення як об’єкт демографії та інших суспільних наук. Предмет демографії – 

закономірності природного відтворення населення. Основні поняття і категорії демографії: 

населення, демографічна подія, демографічний стан, демографічний процес, демографічна 

структура, демографічне явище, демографічна ситуація, якість населення, демографічна 

поведінка та її різновиди – репродуктивна, матримоніальна, самозберігаюча. Природний, 

механічний та соціальний  рух населення.  

Методи дослідження в демографії: статистичний, методи поздовжнього і поперечного 

аналізу, метод потенційної демографії, графічні методи, соціологічні методи. 

Тема 3. Історія становлення демографії у світі та Україні. Ранні концепції населення 

у працях філософів Античного світу та Давнього Китаю. Суспільно-географічні умови розвитку 

демографічних концепцій у Середні віки. Демографічні концепції Нового часу: погляди 

фізіократів та меркантилістів; мальтузіанство. Виникнення демографії у другій половині ХІХ 

ст.: П. Чубинський, В. Антонович, О. Русов та ін. Напрямки демографічних досліджень у ХХ ст.  
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Історія української демографії. Розвиток демографічних поглядів у совєтський період: В. 

Садовський, М. Птуха та ін. Сучасний стан демографічних досліджень в Україні. Напрями 

наукової діяльності Інституту демографії і соціальних досліджень НАН України імені М. 

Птухи. Демографічна проблематика у працях учених Інституту географії НАН України (Ю. 

Пітюренко, М. Тимчук та ін.). Демографічні дослідження в українських закладах вищої освіти. 

Міжнародне співробітництво у сфері демографії.  

Тема 4. Переписи населення. Історія переписів населення у світі та Україні. Головні 

принципи перепису населення: загальне охоплення населення, періодичність, одномоментність, 

непов’язаність перепису з конкретними державними інтересами, єдність програми перепису, 

поіменність, принцип самовизначення і безпосереднього отримання даних у населення, 

анонімність, централізація управління переписом. Організація перепису, визначення 

критичного моменту і дати перепису. Програма перепису, особливості формулювання питань у 

переписному листі. Сім’я як одиниця спостереження. Програма Першого Всеукраїнського 

перепису населення 5 грудня 2001 року.  

Тема 5. Способи збору демографічної та міграційної інформації. Поточний облік 

природного руху та шлюбності населення. Облік міграцій. Демографічні реєстри населення. 

Мережа вибіркового обстеження населення: пробні переписи, мікропереписи, демографічні 

обстеження та анамнестичні опитування. Роль соціологічних методів у демографії.  

Глобальний облік населення. Роль окремих підрозділів ООН та інших інституцій у зборі 

та опрацюванні статистичної інформації про населення. 

Облік міграції в глобальному масштабі. Міжнародна організація з міграцій (МОМ). 

Проблема достовірності міграційної статистики.  

Тема 6. Демографічна та міграційна статистика в Україні. Основні джерела 

відомостей про населення України. Первинні та вторинні джерела інформації. Друковані та 

електронні матеріали Першого Всеукраїнського перепису населення 2001 року. 

Державна служба статистики України: методика опрацювання та публікації 

демографічної статистики. Демографічний щорічник України. Комплексні та тематичні 

статистичні збірники про населення України. Регіональна статистика. Електронна база даних 

про населення України. 

Державна міграційна служба України, її роль у зборі та опрацюванні статистики 

внутрішньодержавної та міжнародної міграції. 

 

Модуль 2.  

Тема 7. Демографічний аналіз кількості населення. Кількість населення як 

демографічний показник. Людність. Наявне населення, постійне населення. Формула балансу 

категорій населення. Чинники формування кількості населення території. Причини депопуляції. 

Коефіцієнти швидкості зміни населення: коефіцієнт відносного приросту населення, темп 

зростання і темп приросту населення.  

Щільність населення. Способи обчислення показника щільності населення на підставі 

різних модифікацій людності (постійної, наявної, денної, нічної, сезонної, тимчасової) та площі 

території (загалом адміністративної одиниці, суходолу, не беручи до уваги площу лісу, або 

сільськогосподарських угідь, враховуючи лише житлову зону та ін.).  

Методика картографування кількості та щільності населення.  

Тема 8. Динаміка кількості населення України. Чинники формування загальної 

кількості населення України та окремих регіонів: природний перебіг процесів народжуваності 
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та смертності; міграційні процеси; природні катаклізми; техногенні катастрофи; соціальні 

катастрофи. 

Демографічні втрати України в першій світовій війні (1914–1918 рр.); національно-

визвольних змаганнях (1918–1920 рр.); від голоду (1921–1923 рр.) та Голодомору (1932–1933 

рр.), внаслідок терору (1937–1938 рр.); у період другої світової війни (1939–1945 рр.) та 

повоєнного голоду (1947 р.). Криза смертності населення України у 1969–1984 рр. та у період 

трансформаційних реформ (з 1991 р.). Сучасні міграційні втрати України.  

Динаміка міського та сільського населення регіонів України. Динаміка населення 

столиці та найбільших міст. Перспективні розрахунки кількості населення України. 

Тема 9. Вікова і статева структура населення. Склад населення за статтю. Чинники 

формування статевого складу населення: біологічна константа співвідношення статей при 

народженні, статеві відмінності смертності та міграції населення. Причини виникнення 

статевого дисбалансу. Коефіцієнти фемінізації та маскулінізації.  

Віковий склад населення. Способи групування населення за віком: повне, неповне, за 

демографічними поколіннями та економічною ознакою. Використання графічних методів 

візуалізації вікового складу і вікової динаміки. Коефіцієнт демографічного те економічного 

навантаження. Середній вік населення.  

Демографічне старіння (старіння населення). Чинники демографічного старіння. 

Критерії і показники демографічної старості.  

Методи вивчення віково-статевої структури населення. Віково-статева піраміда. Вік 

балансування статей. Коефіцієнт демографічного здоров’я.  

Тема 10. Віковий і статевий склад населення України. Чинники формування вікового 

і статевого складу населення України, регіонів, великих міст, сільських територій. Динаміка і 

регіональні відмінності віково-статевого складу населення України.  

Проблема демографічного старіння населення України. Регіональні відмінності рівня 

демографічної старості. Наслідки демографічного старіння для економіки, та інших підсистем 

суспільства. Вплив демографічного старіння на природне відтворення населення. Старіння 

сільського населення і поляризація розселення в Україні.  

Проблеми соціально-економічного і демографічного розвитку країн світу із постарілим 

населенням: досвід для України. 

Тема 11. Народжуваність і репродуктивна поведінка. Демографічна сутність категорії 

народжуваність. Плідність: демографічні та медичні межі плідного віку. Індекси Коула.  

Поняття репродуктивної поведінки, установок, мотивів. Типи репродуктивної поведінки: 

багатодітна, середньо дітна і малодітна. Зовнішні індикатори репродуктивних установок: 

середня ідеальна кількість дітей, середня бажана кількість дітей, середня планована кількість 

дітей. Регуляція репродуктивної поведінки особистості.  

Показники народжуваності: загальний коефіцієнт народжуваності, повіковий і сумарний 

коефіцієнти народжуваності, коефіцієнт фертильності. Шлюбна і позашлюбна народжуваність. 

Принципи обчислення значення сумарного коефіцієнта народжуваності, що відповідає рівню 

простого відтворення населення.  

Тема 12. Демографічний аналіз народжуваності населення України. Сучасний рівень 

народжуваності в Україні, порівняння з іншими країнами світу. Аналіз тенденцій зміни рівня 

народжуваності в Україні, регіонах, за типами поселень.  
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Динаміка повікової народжуваності. Явище відтермінованого материнства (постаріння 

материнства). Ознаки переходу до європейської моделі народжуваності в Україні. Феномен 

чайлд-фрі.  

Перспективні тенденції народжуваності в Україні в умовах міграційного відтоку 

населення репродуктивного віку. 

Тема 13. Смертність і тривалість життя населення. Поняття смертності. Історична 

еволюція причин та повікового рівня смертності. Екзогенна та ендогенна смертність. Чинники 

смертності населення на сучасному етапі: рівень життя населення, стан природного довкілля, 

якість охорони здоров’я, санітарна культура населення.  

Структура смертності за причинами смертей. Показники смертності. Дитяча смертність, 

фактори її зниження.  

Середня очікувана тривалість життя населення, статеві відмінності середньої тривалості 

життя.  

Динаміка, сучасний рівень та структура смертності населення України, регіональні 

відмінності. Проблеми зростання тривалості життя населення України. 

Тема 14. Шлюбність і розлучуваність. Сімейний склад населення. Шлюбність і 

шлюбний стан. Шлюбний ринок. Шлюбна поведінка. Причини зміни шлюбної поведінки 

населення. Розлучуваність. Види розірвання шлюбу. Овдовіння.  

Джерела статистичної інформації про процеси шлюбності та розлучуваності. Проблема 

достовірності шлюбної статистики. Демографічні коефіцієнти: загальні та повікові коефіцієнти 

шлюбності і розлучуваності; рівень шлюбності; показник остаточної безшлюбності.  

Сім’я та її життєвий цикл. Типологія сімей: за шлюбним станом (моногамія, полігамія: 

полігінія та поліандрія); за структурою (повна і неповна; проста (нуклеарна) і складна сім’я); за 

розміром. Фактори зміни структури та середнього розміру сім’ї. Поняття хатнього господарства 

(домогосподарства).  

Процеси шлюбності населення України. Еволюція сім’ї в Україні.  

Тема 15. Типи відтворення населення. Категорія «відтворення населення». Концепція 

демографічного переходу, історичні типи відтворення населення. Головні риси архетипу, 

традиційного і сучасного типів відтворення населення. Фази демографічного переходу від 

традиційного до сучасного типу відтворення населення. Демографічні переходи в історії 

людства. Різновиди демографічного переходу: французький, англійський, японо-

мексиканський,  

Зміни демографічної поведінки людей в процесі переходу до сучасного типу відтворення 

населення. Наукові концепції, що пояснюють зміни демографічної поведінки. Наслідки 

демографічного переходу.  

Кількісний аналіз режиму відтворення населення. Нетто- і брутто-коефіцієнти 

відтворення, коефіцієнт життєвості. 

Теоретичні моделі стабільного і стаціонарного населення.  

Тема 16. Демографічний потенціал України. Поняття людський потенціал, наукові 

підходи його трактування і структурування. Демографічний потенціал, його трактування у 

працях вітчизняних і зарубіжних вчених. Кількісні і якісні показники людського потенціалу. 

 Якість життя населення як інтегральний показник соціально-економічних, екологічних, 

політичних і культурно-ідеологічних умов життєдіяльності населення. 

Рівень життя населення: компоненти та індикатори. Демографічні показники в індексі 

людського розвитку. 
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Тема 17. Демографічна політика. Демографічна безпека держави. Завдання і види 

демографічної політики: пронаталістична та антинаталістична політика. Економічні, 

адміністративні та психологічні (виховні) заходи демографічної політики. Роль і участь 

спеціалістів демографів, економістів та психологів у розробці, реалізації та удосконаленні 

демографічної політики. Співвідношення демографічної, сімейної і соціальної політики. 

Особливості демографічної політики у різних країнах світу.  

Демографічна політика в Україні. Оцінка ефективності демографічної політики в 

Україні.  

Поняття демографічної безпеки, демографічних ризиків, демографічних загроз, 

демографічної небезпеки. Індикатори демографічної безпеки: стимулятори і дестимулятори. 

Інтегральний індекс демографічної безпеки.  

 

Змістовий модуль3. 

Тема 18. Основи теорії географії міграцій. Вимірювання міграцій. Міграціологія як 

міждисциплінарний напрямок досліджень. Об’єкт і предмет географії міграцій. Місце географії 

міграцій в системі суспільно-географічних наук.  

Міграції як просторова самоорганізація населення. Сутність головних понять: міграція, 

міграційний потік, міграційна когорта, міграційна поведінка, установка, мотивація. Поняття 

адаптації, облаштування, приживаності мігрантів. Міграційна привабливість території. 

Міграційний потенціал території. Мотиви міграційної активності населення на сучасному етапі.  

Класифікація міграцій: за фактом перетину державного кордону, за напрямом, за 

тривалістю, за причинами, за характером організації, за способом прийняття рішення про 

міграцію.  

Індикатори міграції: валова міграція; сальдо міграції, відносне сальдо міграції, загальний 

та спеціальний коефіцієнти рухливості. Методика дослідження територіальної структури 

міграційних потоків. Методика картографування міграції населення.  

Тема 19. Міграція та демографічний і соціально-економічний розвиток. Вплив 

міграції на формування кількості населення. Взаємозв’язок між міграцією та природним 

відтворенням населення й процесами шлюбності. Вплив еміграції на демографічну безпеку 

України.  

Трудова міграція. Наслідки трудової міграції для країн вибуття і прибуття. Глобальні 

центри притягання трудових мігрантів. Роль грошових трансфертів трудових мігрантів як 

джерела інвестицій в економіку України. Проблеми ефективного залучення міграційного 

капіталу в розвиток регіонів. Еміграція та економічна безпека України.  

Інтелектуальна міграція, її вплив на економічний розвиток країн-реципієнтів та донорів. 

Освітня міграція як чинник соціально-економічного розвитку країн-реципієнтів. Міграція як 

чинник забезпечення якості життя населення.  

Тема 20. Міграція та етно-культурний розвиток. Міграція як чинник формування 

етнічної структури регіонів та країн. Роль міграції у заселенні території України та інших країн 

світу. Примусова міграція і зросійщення (змосковщення) України. Українська діаспора у світі.  

Міграція і культурний та інноваційний розвиток суспільства. Міграція як чинник 

культурної глобалізації.  

Міграція та етно-культурна безпека. Міграції та георелігійна ситуація в країні. Методика 

оцінки впливу міграції на сучасні етнокультурні процеси в країні. Проблема взаємодії мігрантів 
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з домінантним соціумом. Загальна схема розвитку етнічного конфлікту, спричиненого 

міграцією.  

Тема 21. Міграційні ризики і проблеми. Проблема вимушеної міграції (біженців та 

внутрішньо-переміщених осіб): глобальні тенденції, приклади окремих країн. Проблема 

вимушеної міграції в Україні.  

Ризики у сфері зайнятості трудових мігрантів. Проблема втрати кваліфікації. Соціально-

психологічні ризики у середовищі трудових мігрантів. Проблема акультурації іммігрантів. 

Психологічні стреси у процесі соціальної адаптації. Асиміляція, маргіналізація, сепаратизація 

та просторова сегрегація, дискримінація іммігрантів. Мігрантофобія. Проблеми дистантних 

сімей. Соціальне сирітство. Проблема реінтеграції трудових мігрантів.  

Якість життя іммігрантів, проблема приживаності у новому соціальному середовищі. 

Проблема злочинності іммігрантів. Міграції та проблема трудового і сексуального рабства. 

Глобальна оцінка міжнародними інституціями явища торгівлі людьми.  

Тема 22. Зарубіжний досвід розробки міграційної політики. Поняття міграційної 

політики. Засоби і механізми реалізації міграційної політики. Реалізація міграційної політики у 

США з початку ХХ ст. Політика “плавильного котла” (модель американізації). Політика 

мультикультуралізму та її коригування у нових внутрішньополітичних умовах США.  

Міграційна політика країн Європейського Союзу. Французька асиміляційна модель. 

Німецька модель сегрегації мігрантів і титульної нації. Плюралістична модель інтеграції 

мігрантів у Великій Британії. Особливості міграційної політики Японії, Ізраїлю та інших країн 

світу.  

Глобальна міграційна угода.  

Тема 23. Міграційна політика в Україні. Історія проведення міграційної політики в 

Україні. Інституційне забезпечення регулювання міграції в Україні. Правові механізми 

реалізації міграційної політики. Регіональні аспекти міграційної політики. Оцінка ефективності 

міграційної політики в Україні. Державна і регіональна політика реінтеграції українських 

трудових мігрантів. 

Тема 24. Демографічне районування. Оцінка регіональних відмінностей демографічної 

ситуації в Україні методом багатовимірного аналізу. Проблема підбору індикаторів. Типологія 

регіонів України за демографічними і міграційними ознаками.   

  

 

4. Структура навчальної дисципліни 

 

Теми лекцій 

 

Змістовий модуль 1.  

Тема 1. Система знань про населення.  

Тема 2. Загальні питання теорії демографії.  

Тема 3. Історія становлення демографії у світі та Україні.  

Тема 4. Переписи населення.  

Тема 5. Способи збору демографічної та міграційної інформації.  

Тема 6. Демографічна та міграційна статистика в Україні.  

Змістовий модуль 2.  

Тема 7. Демографічний аналіз кількості населення.  



10 

 

Тема 8. Динаміка кількості населення України.  

Тема 9. Вікова і статева структура населення.  

Тема 10. Віковий і статевий склад населення України.  

Тема 11. Народжуваність і репродуктивна поведінка.  

Тема 12. Демографічний аналіз народжуваності населення України.  

Тема 13. Смертність і тривалість життя населення.  

Тема 14. Шлюбність і розлучуваність. Сімейний склад населення.  

Тема 15. Типи відтворення населення.  

Тема 16. Демографічний потенціал України.  

Тема 17. Демографічна політика. Демографічна безпека держави.  

Змістовий модуль 3. 

Тема 18. Основи теорії географії міграцій. Вимірювання міграцій.  

Тема 19. Міграція та демографічний і соціально-економічний розвиток.  

Тема 20. Міграція та етно-культурний розвиток.  

Тема 21. Міграційні ризики і проблеми.  

Тема 22. Зарубіжний досвід розробки міграційної політики.  

Тема 23. Міграційна політика в Україні.  

Тема 24. Демографічне районування.  

 

Назви змістових 

модулів і тем 

Кількість годин 
Денна форма Заочна форма 

Усього у тому числі Усього у тому числі 
л п лаб ін

д 
ср л п лаб інд ср 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Змістовий модуль 1.  

Тема 1. Система 

знань про населення.  

 2    1       

Тема 2. Загальні 

питання теорії 

демографії. 

 2    1       

Тема 3. Історія 

становлення 

демографії у світі та 

Україні. 

 2    1       

Тема 4. Переписи 

населення.  

 2    1       

Тема 5. Способи 

збору демографічної 

та міграційної 

інформації.  

 2    1       

Тема 6. Демографічна 

та міграційна 

статистика в Україні.  

 2    1       

Разом – зм. модуль 1 12 12    6       

Змістовий модуль 2. 

Тема 7. 

Демографічний 

аналіз кількості 

 2    1       
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населення.  

Тема 8. Динаміка 

кількості населення 

України.  

 2 2   1       

Тема 9. Вікова і 

статева структура 

населення.  

 2    1       

Тема 10. Віковий і 

статевий склад 

населення України.  

 2 2   1       

Тема 11. 

Народжуваність і 

репродуктивна 

поведінка.  

 2    1       

Тема 12. 

Демографічний 

аналіз 

народжуваності 

населення України.  

 2 2   1       

Тема 13. Смертність і 

тривалість життя 

населення. 

 2 2   1       

Тема 14. Шлюбність і 

розлучуваність. 

Сімейний склад 

населення.  

 2    1       

Тема 15. Типи 

відтворення 

населення.  

 2    1       

Тема 16. 

Демографічний 

потенціал України.  

 2    1       

Тема 17. 

Демографічна 

політика. 

Демографічна 

безпека держави. 

 2    1       

Разом – зм. модуль 2 30 22 8   11       

Змістовий модуль 3. 

Тема 18. Основи 

теорії географії 

міграцій. 

Вимірювання 

міграцій.  

 2 2   2       

Тема 19. Міграція та 

демографічний і 

соціально-

економічний 

розвиток.  

 2 2   1       

Тема 20. Міграція та 

етно-культурний 

 2    1       
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розвиток.  

Тема 21. Міграційні 

ризики і проблеми.  

 2    1       

Тема 22. Зарубіжний 

досвід розробки 

міграційної політики.  

 2    1       

Тема 23. Міграційна 

політика в Україні. 

 2 2   1       

Тема 24. 

Демографічне 

районування.  

 2 2   2       

Разом – зм. модуль 3 22 14 8   9       

Усього годин 64 48 16   26       

 

4. Теми практичних  занять (денна форма) 

 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

1 Демографічний аналіз кількості населення України та регіонів.  2 

2 Методи аналізу і картографування віково-статевого складу 

населення. 

2 

3 Методи дослідження і картографування динаміки та територіальних 

відмінностей народжуваності в Україні. 

2 

4 Порівняльний аналіз рівня і структури смертності населення України 

та інших країн світу. 

2 

5 Історико-географічний аналіз міграції населення України. 2 

6 Соціологічні методи дослідження міграційних мотивів населення. 2 

7 Типологія регіонів за показниками міграції та демографічного 

розвитку. 

 

8 Демографічна та міграційна політика в Україні та інших країнах 

світу.  

2 

 Всього 16 

 

8. Самостійна  робота 

 

№ 

з/п 
Назва теми 

Кількість годин 

  денна форма заочна форма 

1 Підготовка до аудиторних занять.  16  

2 Індивідуальне навчально-дослідне завдання. 10  

 Разом  26  

 

9. Індивідуальне навчально - дослідне завдання 

 

     Індивідуальна робота передбачає виконання письмової роботи на тему “Демографічна 

ситуація в … області” (на вибір студента). Завдання: зібрати статистичний матеріал, здійснити 
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розрахунки демографічних та міграційних коефіцієнтів, побудувати динамічні таблиці, 

графіки, діаграми, картосхеми, сформулювати узагальнення й висновки стосовно 

демографічних та міграційних процесів у регіоні. 

 

10. Методи контролю 

 

Поточний контроль здійснюється під час практичних занять. Він включає оцінювання 

виконаних практичних й індивідуальної робіт та оцінку за письмове опитування. Іспит 

проводиться у формі підсумкового тестування.  

                                                                             

11. Розподіл балів, що присвоюється студентам 

 

Поточне тестування та самостійна робота 

Іспит 

 

Змістовий модуль 

№ 1 

Змістовий модуль 

№ 2 

Змістовий модуль 

№ 3 

Індивідуальне 

завдання 

Сума 

4 20 20 6 50 100 

 

 

12. Рекомендована література 

Базова 

1. Гудзеляк І.І. Географія населення: навч. посібник. – 2-ге вид., переробл., доп. – Львів: 

ЛНУ ім. Івана Франка, 2019. 

2. Джаман В.О., Круль В.П., Чернюх Г.Я. Демографія. Навчальний посібник. – Чернівці: 

Рута, 2003.  

3. Малиновська О.А.  Міграційна політика: глобальний контекст та українські реалії : 

монографія / О.A. Малиновська. – К. : НІСД, 2018. 

4. Муромцева Ю. І. Демографія: Навчальний посібник. – К.: Кондор, 2006. 

5. Населення України. Трудова еміграція в Україні. – К.: Ін-т демографії та соціальних 

досліджень ім. М.В. Птухи НАН України, 2010.  

6. Прибиткова І.М. Основи демографії. – К.: АртЕК, 1995.  

Допоміжна 

7. Атлас вчителя / В.В. Молочко, Ж.Є. Бонк, І.Л. Дрогушевська та ін. – Київ : ДНВП 

“Картографія”, 2010. 

8. Борисов В. А. Демография.  М.: Изд. дом NOTA BENE, 2001. 

9. Брук С. И. Население мира: Этнодемографический справочник.  М., 1986. 

10. Валентей Д.И., Кваша А.Я. Основы демографии: Учебник. – М., 1989. 

11. Вандескрик К. Демографический аналіз / Пер. с фр. Н. Калмыковой – М.:Академический 

Проект; Гаудеамус, 2005. 

12. Вишневский А. Г. Нерешенные вопросы теории демографической революции. Население 

и экономика. — 2017. — Т. 1. — № 1. — С. 3–21. 

13. Влах М. Географія населення: Словник-довідник. – Львів: Видавничий центр ЛНУ ім. 

Івана Франка, 2005.  

14. Гладун О.М. Нариси з демографічної історії України ХХ століття : Монографія / О.М. 

Гладун ; НАН України, Ін-т демограф. та соціальн. дослідж. ім. М.В. Птухи. — Київ, 

2018. 
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15. Головні напрямки демографічної політики України // 

http://www.niss.gov.ua/book/otch/roz21.htm 

16. Гудзеляк І.І., Анісімова Г.М. Бібліографічний покажчик наукових видань з географії 

населення і розселення Західного регіону України. – Львів : Видавничий центр ЛНУ ім. 

І. Франка, 2000. 

17. Гукалова І.В. Якість життя населення України: суспільно-географічна концептуалізація : 

монографія. – Київ : Інститут географії НАН України, 2009. 

18. Де Блій Г., Муллер П., Шаблій О. Географія: Світи, реґіони, концепти / Переклад з англ., 

за редакцією і з співучастю О. Шаблія. – К.: Либідь, 2004.  

19. Демографическая энциклопедия. / Редкол.: Ткаченко А.А., Аношкин А.В., М.Б. 

Денисенко и др. – М.: ООО «Издательство «Энциклопедия», 2017. 

20. Демографический энциклопедический словарь.  М., 1985. 

21. Демография и статистика населения: Учебник // И.И. Елисеева, Э.К. Васильева, 

М.А. Клупт и др.; Под ред. И.И. Елисеевой. – М.: Финансы и статистика, 2006.  

22. Демографічна криза в Україні: причини і наслідки. / Е.М.Лібанова та ін.; Інститут 

демографії та соціальних досліджень НАН України. – К., 2003.  

23. Демографічна криза в Україні: Проблеми дослідження, витоки, складові, напрямки 

протидії / В. Стешенко (ред.). – К.: НАН України. Інститут економіки, 2001.  

24. Демографічні перспективи України до 2026 року / В. Стешенко, О. Рудницький та ін. – 

К., 1999. 

25. Демографічні чинники бідності. – К.: Інститут демографії та соціальних досліджень 

НАН України. – К., 2008. 

26. Западнюк С. О. Аналіз науково-методичних підходів до суспільно-географічних 

досліджень міграції населення / С. О. Западнюк // Український географічний журнал. – 

2007. – № 1. – С. 34–38.  

27. Западнюк С. О. Ретроспективний аналіз міждержавних міграцій населення України 

(2000–2007 рр.) / С. О. Западнюк // Український географічний журнал. – 2008. – № 2. – С. 

46–50. 

28. Западнюк С. О. Суспільно-географічні фактори міграції населення / С. О. Западнюк // 

Український географічний журнал. – 2007. – № 3. – С. 40–45.  

29. Заставецька О.В., Заставецький Б.І., Ткач Д.В. Географія населення України: Навч. 

посібник. – Тернопіль, 2003. 

30. Заставний Ф. Д. Населення України.  Львів, 1993. 

31. Заставний Ф. Д. Україна. Природа, населення, економіка.  Львів: Апріорі, 2011. 

32. Картографічне дослідження динаміки демографічних процесів в Україні / Т.М. Курач, 

Ін-т географії НАН України. – Київ, 2004. 

33. Комплексний демографічний прогноз України на період до 2050 р. (колектив авторів) / 

За ред. чл.-кор. НАНУ, д. е. н., проф., Е. М.Лібанової – К.: Український центр соціальних 

реформ, 2006. 

34. Корж О.В. Курс лекцій з демографії. – Тернопіль: Інфотехцентр, 1998. 

35. Курило И. Рождаемость и родительство в социально-демографическом измерении. – LAP 

LAMBERT Academic Publishing, 2018. 

36. Курс демографии. Учебник // Под. ред. А.Я.Боярского. – 3-е изд. – М.: Финансы и 

статистика, 1985. 

http://www.niss.gov.ua/book/otch/roz21.htm
javascript:void(0)
javascript:void(0)
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37. Лейберюк О.М. Населення та демографічний розвиток регіонів України у комплексних 

атласах  // Український географічний журнал - 2016, № 3. – С. 68 – 71. 

38. Львів. Комплексний атлас / О. Шаблій, С. Матковський, О. Вісьтак та ін. – К.: ДНВП 

«Картографія», 2012. 

39. Малиновська О. А. Мігранти, міграція та Українська держава : аналіз управління 

зовнішніми міграціями : монографія / О. А. Малиновська. – К. : Вид-во НАДУ, 2004.  

40. Методология и методы изучения миграционных процессов. Междисциплинарное 

учебное пособие / Под ред. Ж. Зайончковской, И. Молодиковой, В Мукомеля. –М. : 

Центр миграционных исследований, 2007. 

41. Миграция населения в контексте социальных наук : Сборник программ учебных курсов 

по миграции / под. ред. И. Н. Молодиковой. – Смоленск : Маджента, 2005.  

42. Міграційні процеси в сучасному світі : світовий, регіональний та національний виміри : 

понятійний апарат, концептуальні підходи, теорія та практика : енцикл. / за ред. Ю. 

Римаренка. – К. : Довіра, 1998.  

43. Міграційні процеси в Україні : сучасний стан і перспективи : монографія / О. В. Позняк 

(наук. ред.). – Умань : СПД Сочінський, 2007.  

44. Міграційні явища та процеси : поняття, методи, факти: довідник / В. С. Кравців, У. Я. 

Садова та ін. – Л. : ІРД, 2009.  

45. Міґраційні процеси в сучасному світі: світовий, реґіональний та національний виміри. 

Енциклопедія / За ред. Ю. Римаренка.  К.: Довіра, 1998. 

46. Народонаселение стран мира: Справочник / Ред. Урланис Б.,  Борисов В.  М., 1983. 

47. Народонаселение. Энциклопедический словарь / Гл. ред. Г. Г. Меликьян.  М.: БРЭ, 

1994.  

48. Население мира: Демографический справочник / Сост. В. Борисов.  М.: Мысль, 1989. 

49. Населення України. Імперативи демографічного старіння. — К.:. ВД «АДЕФ- Україна», 

2014. 

50. Населення України. Народжуваність в Україні у контексті суспільно-трансформаційних 

процесів. – К.: Інститут демографії і соціальних досліджень НАН України, 2009. 

51. Населення України. Соціально-демографічні проблеми українського села. – К.: Інститут 

демографії і соціальних досліджень НАН України, 2008. 

52. Населення України. Трудова еміграція в Україні. – К.: Ін-т демографії та соціальних 

досліджень ім. М.В. Птухи НАН України, 2010.  

53. Населення України: демографічні складові людського розвитку / за ред. О.М. Гладуна. – 

Умань : Видавець «Сочінський», 2015.  

54. Оцінка гендерних питань в Україні // Міжнародний банк реконструкції та розвитку / 

Світовий банк. – Київ, 2016. 

55. Перший Всеукраїнський перепис населення: історичні, методологічні, соціальні, 

економічні, етнічні аспекти. – К.: Інститут демографії і соціальних досліджень НАН 

України, 2007.  

56. Пирожков С., Малиновська О., Марченко Н. Зовнішня міграція в Україні: причини, 

наслідки, стратегія. – К., 1998.  

57. Позняк О.В., Драгунова Т.А., Хомра О.У., Майданік І.П., Шишкіна Л.Я., Рубльова Н.В., 

Шура А.О., Свінцицький В.В. Міграційні процеси в  Україні. Ін-т демографії та 

соціальних досліджень НАН України. – Умань: “Візаві”, 2007. 

58. Позняк О.В. Соціальні наслідки євроінтеграції України: міжнародна міграція. – К., 2012. 
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59. Покляцький С.А. Умови життя населення великих міст України: суспільно-географічне 

дослідження : монографія. – Київ : Наук. думка, 2016. 

60. Пуригіна О. Г. Міжнародна міграція : Навч. посіб. / О. Г. Пуригіна, С. Е. Сардак. – К. : 

ВЦ „Академія”, 2007.  

61. Регіональна міграційна політика та механізми її реалізації / НАН України, Інститут 

регіональних досліджень; Наук. ред. У.Я. Садова. − Львів, 2011.  

62. Рівень життя населення України. – К.: Інститут демографії і соціальних досліджень НАН 

України, 2008.  

63. Романюк А.І. Демографічні студії // Гол. ред. В.С. Стешенко. – Київ, 1997. 

64. Сім’я та сімейні відносини в Україні: сучасний стан і тенденції розвитку. — К.: ТОВ 

«Основа-Принт», 2009. 

65. Современная демография // Под ред. А. Я. Кваши, В. А. Ионцева. – М., 1995.  

66. Современные проблемы старения населения в мире: тенденции, перспективы, 

взаимоотношения между поколениями / МГУ им. М. Ломоносова. Экон. фак.; под ред. 

Бахметовой Г.Ш., Иванковой Л.В. – Москва : МАКС Пресс, 2004. 

67. Соціально-економічна географія України // За ред. О.І.Шаблія. – Львів: Світ, 2000. 

68. Старостенко Г.Г. Методологія і практика досліджень відтворення населення України 

(регіональний аспект) – К.: УФЕІ, 1997.  

69. Стефановський А.І. Компонентний аналіз середньої тривалості життя населення / НАН 

України, Інститут економіки. – К., 2001. 

70. Стеценко С.Г. Демографічна статистика: Підручник. –  К.: Вища школа, 2005. 

71. Українське суспільство: міграційний вимір : нац. доповідь / Інститут демографії та 

соціальних досліджень ім. М. В. Птухи НАН України. – К., 2018. 

72. Хомра А. У. Миграция населения: Вопросы теории, методики исследования.  К., 1979. 

73. Хомра А.У. Воспроизводство населения: территориально-организационный аспект. – К.: 

Наукова думка, 1990. 

74. Шаблій О.І. Суспільна географія: у 2-х кн. – Львів: ЛНУ ім. Івана Франка, 2015. 

75. Шаблій О. І. Основи загальної суспільної географії. Підручник. Львів: Видавничий центр 

ЛНУ ім. Івана Франка, 2003.  

76. Шаблій О. І. Суспільна географія: теорія, історія, українознавчі студії.  Львів: 

Львівський національний університет ім. Івана Франка, 2001.  

77. Шлюб, сім’я та дітородні орієнтації в Україні. Інститут демографії і соціальних 

досліджень НАН України, 2009. – К.: АДЕФ-Україна, 2008. 

78. Юдина Т. Н. Социология миграции. Учеб. пособие для вузов / Т. Н. Юдина. – М. : 

Академический проект, 2006.  

79. Яворська В.В. Регіональні геодемографічні процеси в Україні : монографія. – Кам’янець-

Подільський : Аксіома, 2013. 

80. Atlas of migration. Facts and figures about people on the move  // Johanna Bussemer, Dorit 

Riethmüller. – Berlin: Rosa Luxemburg-Stiftung, 2019. 

 

13. Електронні інформаційні ресурси 

 

Організації, установи 
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Організація Об’єднаних Націй  http://www.un.org/en/index.html 

Представництво ООН в Україні http://www.un.org.ua/ua/ 

Фонд народонаселення ООН http://www.unfpa.org/ 

Фонд народонаселення ООН в Україні http://www.unfpa.org.ua/ 

Програма ООН з населених пунктів http://unhabitat.org/ 

Дитячий фонд ООН http://www.unicef.org/ 

Програма ООН-жінки http://www.unwomen.org/en 

Управління Верховного комісара ООН 

у справах біженців 
http://www.unhcr.org/ 

Комісія з населення та розвитку 

Економічної і соціальної Ради ООН 

http://www.un.org/en/development/desa/population/com

mission/index.shtml 

Організація ООН з питань освіти, науки 

і культури  
http://en.unesco.org/  

Міжнародна організація праці  http://www.ilo.org/global/lang--en/index.htm  

Представництво МОП в Україні  http://www.un.kiev.ua/ilo 

Міжнародна організація з міграції  http://www.iom.int/ 

Представництво МОМ в Україні  http://iom.org.ua/ua 

Всесвітня організація з охорони 

здоров’я 
http://www.who.int/en/ 

Представництво ВООЗ в Україні  http://www.euro.who.int/en/countries/ukraine 

Статистична комісія ООН http://unstats.un.org/unsd/default.htm 

Світовий банк  http://www.worldbank.org/ 

Рада з народонаселення http://www.popcouncil.org/ 

Бюро інформації про населення http://www.prb.org 

Європейська асоціація з вивчення 

населення 
http://www.eaps.nl/  

Статистична служба ЄС http://ec.europa.eu/eurostat 

Державна служба статистики України http://www.ukrstat.gov.ua 

Інститут демографії та соціальних 

досліджень НАН України імені М.В. 

Птухи 

http://www.idss.org.ua 

http://www.un.org/en/index.html
http://www.un.org.ua/ua/
http://www.unfpa.org/
http://www.unfpa.org.ua/
http://unhabitat.org/
http://www.unicef.org/
http://www.unwomen.org/en
http://www.unhcr.org/
http://www.un.org/en/development/desa/population/commission/index.shtml
http://www.un.org/en/development/desa/population/commission/index.shtml
http://en.unesco.org/
http://www.un.kiev.ua/ilo
http://www.iom.int/
http://iom.org.ua/ua
http://www.who.int/en/
http://www.euro.who.int/en/countries/ukraine
http://unstats.un.org/unsd/default.htm
http://www.worldbank.org/
http://www.popcouncil.org/
http://www.prb.org/
http://ec.europa.eu/eurostat
http://www.ukrstat.gov.ua/
http://www.idss.org.ua/


18 

 

Статистичні матеріали, звіти 

Демографічний щорічник ООН 
http://unstats.un.org/unsd/demographic/products/dyb/dy

b2.htm 

Звіт про демографічний розвиток https://esa.un.org/unpd/wpp/ 

Світова книга фактів 
https://www.cia.gov/library/publications/resources/the-

world-factbook/index.html 

Статистичний щорічник ООН 
https://unstats.un.org/unsd/publications/statistical-

yearbook/ 

Результати Першого Всеукраїнського 

перепису населення 2001 р. 
http://www.ukrcensus.gov  

Банк даних про населення України 
http://database.ukrcensus.gov.ua/MULT/Dialog/statfile_

c.asp 

Населення України. Демографічний 

щорічник 
http://database.ukrcensus.gov.ua/PXWEB2007/ 

 

 

 

http://unstats.un.org/unsd/demographic/products/dyb/dyb2.htm
http://unstats.un.org/unsd/demographic/products/dyb/dyb2.htm
https://esa.un.org/unpd/wpp/
https://www.cia.gov/library/publications/resources/the-world-factbook/index.html
https://www.cia.gov/library/publications/resources/the-world-factbook/index.html
http://www.ukrcensus.gov/
http://database.ukrcensus.gov.ua/MULT/Dialog/statfile_c.asp
http://database.ukrcensus.gov.ua/MULT/Dialog/statfile_c.asp
http://database.ukrcensus.gov.ua/PXWEB2007/
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