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Вступ. Актуальність даної теми дослідження на сучасному етапі 
розвитку мегаполісів полягає в тому, що можна спостерігати подвійність 
процесу урбанізації: з одного боку, будівлі і споруди створюють середовище 
вищої якості, з іншої – зростає відрив жителів від природного середовища, 
тобто його заміна на штучне оточення і забруднення різних видів. Окрім 
безпосереднього впливу на здоров'ї населення, забруднення природно-
антропогенного довкілля негативно впливає на всі сфери економіки міської 
агломерації, проте на практиці економічні і екологічні аспекти їх розвитку 
розглядаються окремо. 

Проблеми мегаполісів активно досліджуються вченими, але залишається 
недостатньо розкритим питання їх вирішення. 

Постановка завдання. Метою публікації є аналіз сучасних проблем 
мегаполісів. Завдання публікації – виявлення актуальних проблем 
мегаполісів та обґрунтування напрямків їх вирішення. 

Методологія. Проблемі мегаполісів: І. Інфраструктурні: 1.1. 
Транспортна (дорожні пробки); 1.2. Житлова (великий попит на житло); 1.3. 
Старіючий житлово-комунальний сектор; ІІ. Забезпеченість населення 
мегаполісів: 2.1. Убогість (постійно зростає число убогих в світі – на 2% 
щорік, за даними Всесвітнього банку); 2.2. Розрив між бідними і багатими 
верствами населення, скорочення середнього класу; 2.3. Половина робочої 
сили задовольняється заробітками на рівні однієї – двох мінімальних зарплат; 
ІІІ. Забруднення довкілля: 3.1. здоров'я нації, 3.2. забрудненість вулиць і 
повітря, рівень шуму 3.3. нестача природних ресурсів (Землі, води); ІV. Рух 
населення: 4.1. маятникова міграція; 4.2. іммігранти. Сучасні демографічні 
тенденції сприяють тому, що вже 2/3 городян всього світу сконцентровано в 
країнах, що розвиваються, де кожен рік новими жителями міст стають 65 
млн. осіб. 

Результати дослідження. Основні напрямки вирішення проблем 
мегаполісів: інноваційний розвиток транспортної і житлової інфраструктури; 
впровадження цільових програми боротьби з убогістю і прогресивної шкали 
оподаткування багатих громадян; створення привабливого інвестиційного 
клімату для впровадження передових технологій в усіх галузях народного 
господарства. 

Висновки. Для подолання сучасних проблем мегаполісів існує потреба в 
комплексному підході до їх вирішення: з одного боку – боротьба з 
існуючими проблемами, а з іншого фінансування превентивних заходів щодо 
появи нових. 


