
 

 

 

 

Силабус курсу 

Демографічні студії 

Рівень вищої освіти − третій (освітньо-науковий)  
Спеціальність – 281 Публічне управління та адміністрування  
Освітньо-наукова програма «Публічне управління та  адміністрування»  
 

Рік навчання: 1 Семестр: 2 

 Кількість кредитів: 5 Мова викладання: українська 

 

Керівник курсу 
 

ПІП д.е.н., доц. Шушпанов Дмитро Георгійович 

Контактна інформація d.shushpanov@wunu.edu.ua 

 
Опис дисципліни 

 

Дисципліна “Демографічні студії» досліджує взаємозв’язок економічного розвитку і 
відтворення населення, вплив характеру демографічних процесів на структуру і пропорції 
економічного зростання. Дисципліна має прикладний характер. Серед специфічних прийомів 
аналізу, що використовуються демографією, виділяються такі, як вікові економічні таблиці, 
економіко- демографічні рахунку, математичні економіко-демографічні моделі, які використовуються 
органами державного і регіонального управління при плануванні соціально-економічної політики, 
податковими структурами, страховими компаніями, органами соціального забезпечення тощо. 

Метою дисципліни є формування у здобувачів загальнокультурних і професійних компетенцій 
на основі вивчення ними ключових проблем взаємодії населення і економіки, впливу демографічних 
процесів і структур на економічний розвиток. 

Основні завдання дисципліни: 

 сформувати у здобувачів економіко-демографічний мислення; 

 дослідити демографічні чинники економічного зростання; 

 проаналізувати залежність рівнів народжуваності і смертності від соціально- 
економічних умов життя людини; 

 вивчити вплив економічних чинників на розвиток людського капіталу; 

 розкрити особливості міграцій населення, їхнього впливу на український ринок праці; 

 визначити напрями практичного використання демографічних знань. 

Структура курсу 
 

Години 

(лек. / прак.) 

Тема Результати навчання Завдання 

2 / 2 Вступ в демографію. 

Предмет, зміст і структура 

курсу. 

Володіти основними поняттями, прийнятими в 

демографічній науці 

Тести, 
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2 / 2 Джерела даних про 

населення і демографічні 

процеси 

Знати основні вимоги до демографічної 

інформації. Оцінювати якість, повноту і 

достовірність інформації, що збирається про 

демографічні процеси. Володіти знаннями 

методології переписів і оцінюваннями населення. 

Тести 

2 / 2 Демографічний склад 

населення 

Розраховувати показники чисельності населення 
та його динаміки. Визначення компонентів зміни 
чисельності населення. та рівняння 
демографічного балансу, соціально- 
демографічних структур населення та їхнього 
впливу на демографічні процеси і показники.  

Тести, 

задачі 

2 / 2 Базові елементи 

демографічного аналізу 

Визначати календарний час і вік в демографії, 

основні напрямки демографічного аналізу: реальне 

і умовне покоління, розраховувати абсолютні і 

відносні, загальні та вікові демографічні показники, 

показники календаря демографічного процесу. 

Тести, 

задачі, 

демографіч 

ні таблиці 

2 / 2 Смертність і тривалість 

життя 

Вивчити тривало діючі та минущі чинники у 

демографічних явищах, концепцію умовного 

покоління; набути навики аналізу показників 

таблиць смертності, вміння здійснювати страхові та 

інші розрахунки на основі таблиць смертності 

Тести, 

задачі, 

демографіч 

ні таблиці 

2 / 2 Народжуваність, таблиці 

народжуваності 

Навчитися рахувати коефіцієнти народжуваності та 

відтворення населення. Набути навички побудови 

таблиць плодовитості, обрахування показників 

дітності 

Тести, 

задачі, 

демографіч 

ні таблиці 

2 / 2 Міграція 

населення. Економічний 

аналіз міграції. 

Опанувати методи оцінки величини міграції, 

демографічні значення міграції: вплив на 

чисельність і статево-вікову структуру населення, 

на шлюбну і сімейну структуру, на відтворення 

населення. Формування політики щодо 

внутрішньодержавної та міжнародної міграції. 

Тести, 

задачі, 

кейс-стадії 

4 / 4 Демографічні моделі і 

прогнози населення 

Використовувати методи демографічного 

прогнозування соціально-економічному аналізі і 

прогнозуванні. 

Тести, 

задачі, 

кейс-стадії 

2 / 2 Економічні аспекти 

сімейної і демографічної 

політики 

 Формування ціннісних і нормативних підходів до 
конструювання цілей і напрямів соціально- 
демографічної політики, ресурсних та 
інституційних обмежень для проведення 
сімейно-демографічної політики. Використання 
економічного аналізу заходів демографічної 
політики. Оцінювання результативності та 
економічної ефективності демографічної 
політики. 

 Тести, 

ситуаційні 

задачі 
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Політика оцінювання 

● Політика щодо дедлайнів та перескладання: Роботи, які здаються із порушенням термінів 

без поважних причин, оцінюються на нижчу оцінку (-20 балів). Перескладання модулів відбувається із 
дозволу деканату за наявності поважних причин (наприклад, лікарняний). 

● Політика щодо академічної доброчесності: Усі письмові роботи перевіряються на наявність 
плагіату і допускаються до захисту із коректними текстовими запозиченнями не більше 20%. 
Списування під час контрольних робіт та екзаменів заборонені (в т.ч. із використанням мобільних 
девайсів). Мобільні пристрої дозволяється використовувати лише під час он-лайн тестування 
(наприклад, програма Kahoot). 

● Політика щодо відвідування: Відвідування занять є обов’язковим компонентом оцінювання, 
за яке нараховуються бали. За об’єктивних причин (наприклад, хвороба, міжнародне стажування) 
навчання може відбуватись в он-лайн формі за погодженням із керівником курсу. 

Оцінювання  

Остаточна оцінка за курс розраховується наступним чином: 
 

Види оцінювання % від остаточної оцінки 

Залік (теми 1-9) 100 

 
Шкала оцінювання: 

ECTS Бали Зміст 

A 90-100 відмінно 

B 85-89 добре 

C 75-84 добре 

D 65-74 задовільно 

E 60-64 достатньо 

FX 35-59 незадовільно з можливістю повторного складання 

F 1-34 незадовільно з обов’язковим повторним курсом 

 


