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Коротка характеристика: 

1. Проблеми соціальної та демографічної безпеки. Геодемографічний потенціал 

територій. Проблеми відтворення населення та його життєдіяльності. Рівень та якість 

життя населення. Питання соціальної, міграційної, демографічної поведінки 

населення.  

2. Міграційні процеси в Україні та світі, причини їх виникнення та соціально-економічні 

наслідки. Аналіз міграційних потоків, вплив їх на зміни в демографічній ситуації, 

розвиток незадоволення в локальному та регіональному соціумі, проблеми 

переселенців, шляхи їх вирішення. Територіальні особливості адаптації переселенців, 

їх соціально-економічна захищеність, розвиток територій донорів та реципієнтів.  

3. Методи просторового та часового аналізу, прогнозу й моделювання соціальних, 

міграційних та демографічних процесів. 

4. Шляхи регулювання соціальних, міграційних та демографічних процесів на 

локальному, регіональному, національному та глобальному рівнях.  
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