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Стаття присвячена виявленню тенденції зростання агломерацій-мільйонників у країнах різного типу. 

Розкрито чинники макрополізаційних процесів, показано динаміку урбанізаційної структури у світі, у тім числі 

в розвинених країнах, та країнах, що розвиваються. Висвітлено зміни кількості та людності мегаміст, здійснено 

їх групування за темпами зростання людності. Проведено групування країн світу за коефіцієнтом зростання 

питомої ваги населення, що проживає у містах-мільйонниках. 
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Iryna Hudzelyak. Macropolization in the modern world: global trends and regional differences. In 2017, 

4069 million people lived in cities which is 54% of the world's population. As a result of declining in rates of natural 

growth of population in the world, the pace of urbanization has also slowed down. However, due to the powerful 

demographic potential of rural areas, the rate of redistribution of population between the city and the village is increasing. 

In 2050, the level of urbanization will increase to 66.4%, and the number of rural population will be declining after 2020. 

Especially there is a rapid growth of large cities. 

Macropolization in the modern world is mainly due to the developing countries, which are characterized by 

powerful processes of industrialization. In developed countries, the growth rate of urban population is low, and 1063 

cities in Europe and North America are depopulated. 

In 2016, there were 512 cities with a population of more than one million in more than 100 countries around the 

world. In general, such agglomerations concentrate 22.6% of the total or 41% of the urban population of the world. 

According to UN forecasts, in 2030 the number of agglomerations with a population ever one million will increase to 

662: they will have 27.3% of the world's population or 45% of the urban population. In general, the population of large 

cities (over 0.5 million people) will increase by 36.7%, while the population of the rest of urban settlements will increase 

by only 13.7%. 

The fastest population growth occurs in megacities (over 10 million people), which reached 31 in 2016. The 

largest of them are Tokyo, Delhi, Shanghai, Mumbai, São Paulo, Beijing and Mexico City. According to UN forecasts, 

in 2030 the number of megacities will increase to 41, with only three of them in Europe and two more in North America. 

The macropolization of the world will be due to rapid urbanization in the countries of Africa and Asia. It is here that new 

megalopolises are formed, which, according to their spatial scales, demographic and economic potential, can exceed the 

American and European ones. 
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Актуальність теми. Міське населення світу зростає швидкими темпами, які значно випереджають темпи 

зростання сільського населення. У найближчі роки за прогнозами ООН сільське населення світу почне 

скорочуватися. Нерівномірність процесів природного відтворення та сформовані міграційні потоки у 

глобальному масштабі, поряд з особливостями внутрішньодержавної міграції в різних країнах, зумовлюють 

тенденції урбогенези. Вони мають ряд спільних рис, які передусім виявляються у швидкому зростанні великих 

міст. Посилення концентрації населення у великих урбанізованих ареалах супроводжується появою нових рис 

соціально-економічного і культурного розвитку, зумовлює загострення екологічних проблем. Водночас на 

міжагломеративному просторі  у багатьох країнах зменшується щільність населення та економічної діяльності. 

Професор Шведської школи економіки Кйелл Нордстрем вважає, що світ зараз знаходиться тільки на початку 

найбільш швидкого урбанізаційного процесу. Через 30 років 80–85% населення світу проживатиме у 600-х 



агломераціях (це сучасні мільйонники), де буде сконцентровано 95–99% економічної активності. Решта території 

нинішніх понад 210 країн перетвориться на небажаний, непотрібний простір (junk space). Отже, проблема 

урбанізаційного розвитку є актуальною і потребує всебічного аналізу. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питання розвитку урбанізаційних процесів у глобальному та 

регіональному вимірі досліджуються у наукових школах суспільної географії, економіки, соціології, політології 

та демографії. Проблеми урбогенези у глобальному та національному аспектах висвітлені у працях таких вчених 

як Гладкий О., Денисенко О., Дронова О., Лей Д., Масей Д., Нєфьодова Т., Пасіон М., Полян П., Перцик Є., Слука 

Н., Тейлор П. Джерельною основою проведеного дослідження стали офіційні звіти Економічної і соціальної ради 

ООН з питань урбанізації та розвитку міст. 

Мета дослідження – виявити глобальні тенденції та регіональні відмінності динаміки урбанізаційних 

процесів та формування урбаністичної структури у різних країнах світу, показати просторові аспекти процесу 

макрополізації сучасного світу, який характеризується дуже швидкими темпами зростання великих міст та міст-

мільйонників.  

Виклад основного матеріалу. Процеси індустріалізації, які розпочалися у Європі в XVІІІ ст., зумовили 

швидке зростання європейських міст, а також економічно пов’язаних з ними великих приморських центрів у 

інших регіонах. У 1800 р. у світі налічувалося вже 50 міст людністю понад 100 тис. осіб, найбільшими з яких 

були Пекін, Лондон, Гуанчжоу, Стамбул, Париж. У 1900 р. кількість міст із населенням понад 100 тис. осіб 

збільшилася до 300, із них 16 налічували понад мільйон жителів. Найбільші міста світу (Лондон, Нью-Йорк, 

Париж, Берлін, Чикаґо) розташовувалися у розвинених країнах Європи та Америки, які характеризувалися 

найвищими темпами урбанізації з-поміж інших регіонів. Це результат вибухового природного приросту 

населення у сільських поселеннях розвинених країн, зумовленого різким скороченням передчасної смертності і 

зростання середньої тривалості життя. Високий природний приріст формував значний міграційний потенціал 

сільської місцевості – вже у ХІХ ст. більшість міст Європи та Північної Америки зростали виключно завдяки 

міграційному притоку. В Азії, за винятком найдавніших урбанізованих ареалів зі столичними функціями, подібні 

тенденції почали простежувалися аж у ХХ ст.   

За період з 1850 до 1900 рр. кількість міського населення світу збільшилася на 175%, тоді як усе 

населення зросло лише на 33%. З 1950 до 2000 рр. міське населення потроїлося, а кількість населення світу 

збільшилася всього на 137%. Швидкість перерозподілу населення між містом і селом збільшується: у 1950–1955 

рр. темп приросту міського населення випереджав аналогічний показник для сільської місцевості у 2,6 раза, а в 

2010–2015 рр. – у 16 разів [4].  

У 2017 р. у міських поселеннях проживало 4069 млн осіб, що становило 54% населення світу [3]. 

Прогнозують, що після 2020 р. сільське населення почне депопулювати, а міське зростатиме щороку приблизно 

на 1,1%. Таким чином у 2050 р. міська людність досягне 6,34 млрд. осіб, тоді як сільська трохи перевищить 3,2 

млрд. Рівень урбанізації, за прогнозами ООН, зросте до 66,4%, причому у розвинених країнах він становитиме 

85,4%, а в країнах, що розвиваються – 63,4% [4]. Цей ріст забезпечуватиметься міграціями з села у місто, зміною 

статусу сільських поселень на міські, а також у країнах, де збереглася багато- і середньодітна модель 

репродуктивної поведінки, ще й за рахунок природного приросту. 

 В умовах зниження темпів приросту населення Землі, темпи урбанізації також сповільнились. Якщо у 

1950–1955 рр. рівень урбанізації збільшувався в середньому на 1,2% за рік, то протягом 2007‒2011 рр. – всього 

на 0,5% [4]. Передусім зростання рівня урбанізації уповільнилося в розвинених країнах світу, а в країнах, що 

розвиваються, рівень урбанізації зростає утричі швидше, таким чином розрив за мірою урбанізованості 

поступово нівелюється.  

Сучасний процес урбанізації супроводжується найвищими темпами зростання великих міст. 

Макрополізація обумовлена рядом чинників. Особливо великі економічні переваги діяльності різноманітних 



кластерів, що функціонують у реальному секторі економіки: наявність необхідної жорсткої інфраструктури; 

відсутність потреби у складуванні продукції, адже виробництво і доставка продукції у чіткі терміни залежить 

виключно від індивідуальних замовлень; висока ефективність інвестицій у всіх секторах економіки. Великі міста 

концентрують освічену, кваліфіковану, креативну робочу силу. Посилюються соціальні зв’язки, інформаційний 

обмін, що загалом прискорює інноваційні процеси. Тобто великі міста є осередками цивілізаційного поступу. 

Вони приваблюють мігрантів сформованим диверсифікованим ринком праці та добре розвиненим сервісом. 

Впродовж останніх кількох десятиліть намітилися тенденції більш швидкого зростання агломерацій-

мільйонників. Ще у 1950 р. їх налічувалося 83, із них 49 – в розвинених країнах. У 2016 р. з 512-ти міст-

мільйонників лише третина знаходилися в розвинених країнах. Загалом такі агломерації концентрують 22,6 % 

усього, або 41% міського населення світу (табл. 1). Агломерації-мільйонники розміщені у 115 країнах світу: 

найбільше їх у Китаї (115), Індії (58), США (45), Бразилії (21), Мексиці (14), Росії (13), Індонезії (11), Пакистані 

(10), Південній Кореї (9), Японії, Туреччині, Ірані, Ніґерії (по 8).  
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понад 10 31 500 6,8 12 41 730 8,7 14 185 146 

5–10 45  308 4,2 8 63 434 5,2 9 146 141 

1–5 436  861 11,6 21 558 1128 13,4 22 141 131 

0,5–1 551   380 5,1 10 731 509 6,0 10 142 134 

менше 0,5 … 1985    26,8 49 … 2257 26,7 45 138 114 

Розраховано за [2, 4]. 

 

Урбаністична структура світу зазнає трансформації. Тенденції макрополізації чітко простежуються на 

рис. 1: частка населення, що проживає в містах менше 500 тис. жителів, стабільно зменшується (з 67% у 1950 р. 

до 50% у 2015 р.), особливо швидке скорочення питомої ваги міського населення в містах менше 300 тис. осіб. 

Ці процеси однаково властиві і розвиненим країнам, і країнам, що розвиваються. Проте, в країнах, що 

розвиваються швидкість перерозподілу міського населення між агломераціями є значно вищою, адже 

демографічний потенціал сільської місцевості ще не вичерпаний, а процеси індустріалізації властиві більшості 

країнам цього типу. Водночас відбувається надзвичайно стрімке зростання міст людністю понад 1 млн осіб, у тім 

числі з населенням понад 10 млн (ООН відносить їх до категорії мегаміст). 

 



 

Рис.1. Розподіл міського населення за групами людності міст (млн осіб), % 

 

Розвинені країни пережили тривалий період депопуляції. Внаслідок постарілої вікової структури у 

більшості з них уже не буде змоги досягнути хоча б простого відтворення поколінь. Тому макрополізація 

відбувається помітно повільнішими темпами, переважно за рахунок зовнішньоміграційної складової. В 

розвинених країнах за рахунок посилення домінуючих функцій у світовій економіці глобальних міст виявлено 

найшвидші темпи зростання у групі людності від 1 до 5 млн осіб, дещо нижчі в групі понад 10 млн жителів. 

Загалом в агломераціях-мільйонниках проживає 39,5% міського населення розвинених країн (рис. 2). 

Переважання смертності над народжуваністю та економічна трансформація й зростання безробіття спричинили 

зниження людності багатьох великих міст Європи та Північної Америки: депопуляція у 1990–2014 рр. 

відбувалася у 1063 містах з населенням більше 0,5 млн осіб, у тім числі в столицях – Братиславі, Будапешті, Ризі, 

Сараєво, Талліні, Тбілісі, Єревані [2].   

У країнах, що розвиваються питома вага міського населення, яке проживає в агломераціях мільйонниках, 

дещо вища від среднього значення у розвинених країнах – 41,6%, проте зростає швидшими темпами. 

 

Частка міського населення в агломераціях людністю понад 1 млн осіб, %

61 і вище 41 - 60 21 - 40 до 20

 

Рис. 2. Частка міського населення в агломераціях-мільйонниках, 2015 р. (побудовано автором за [4]) 

0

10,0

20,0

30,0

40,0

50,0

60,0

70,0

80,0

90,0

100,0

1950 2015 2030 1950 2015 2030 1950 2015 2030

Світ                                    Розвинені країни                       Країни, що розвиваються

понад 10 5–10 1–5 0,5–1 0,3–0,5 менше 0,3

Розвинені країни 



 

Для виявлення швидкості макрополізаційних процесів розраховано коефіцієнт зміни частки людності в 

агломераціях-мільйонниках протягом 2000‒2015 рр. по 115-ти країнах світу. Найвищі темпи макрополізації були 

властиві Болівії та азійським країнам – Сирії, М’янмі, В’єтнаму, Туреччині та Саудівській Аравії (рис. 3). Вищі 

від середніх у світі (110,2%) темпи макрополізації простежувалися у 16-ти країнах, серед яких по шість – в 

Африці та Азії, а також у Німеччині, Канаді, Колумбії та Венесуелі. Третю групу сформували країни з темпами 

макрополізації близькими та нижчими від середнього: всього 41 країна, у тім числі близько половини – належать 

до розвинених країн. Зменшення частки населення у містах людністю понад 1 млн. осіб зафіксоване у 41 країні, 

переважна більшість яких – це розвинені країни світу, зокрема Японія, Франція, Італія, Нідерланди, Греція, 

Румунія, Угорщина, Португалія, Австралія. В Україні коефіцієнт уповільнення макрополізації становить 79% і є 

найвищим серед європейських країн. За досліджуваний період в 11-ти, переважно невеликих за людністю, 

країнах міста досягли мільйонної позначки. Такі агломерації на сьогодні концентрують більше половини 

міського населення країн (Монголія, ОАЕ, Ліберія, Буркіна-Фасо) чи близько третини, як наприклад в Руанді, 

Чад, Ніґері, Сьєрра-Леоне, Ірландії. 

 

Темп зростання частки населення в агломераціях
 людністю понад 1 млн осіб (2015 р. до 2000 р.), %

130 і вище

115 - 129

100 - 114

менше 100
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  Рис. 3. Темпи макрополізації у країнах світу, 2000‒2015 рр. (побудовано автором за даними [4]) 

 

У подальшому передбачають уповільнення темпів макрополізації. За прогнозом ООН до 2030 р. кількість 

агломерацій людністю понад 1 млн осіб зросте до 662, у них проживатиме 27,3% усього, або 45% міського 

населення світу. Загалом населення великих міст (понад 0,5 млн) збільшиться на 36,7%, тоді як людність решти 

міських поселень зросте лише на 13,7%.  

Упродовж 2000‒2015 рр. найбільш швидке зростання кількості населення демонстрували мегаміста – 185 

% (табл. 1), тоді як коефіцієнт зростання людності усіх міст-мільйонників становив у середньому 152,6%. До 

2030 р. мегаміста зберігатимуть найвищі темпи зростання людності (146%) серед усіх груп людності. У 1950-их 

рр. до мегаміст належали Нью-Йорк і Токіо, у 1970-их рр. до них приєдналося Мехіко. У групі найменш 

розвинених країн критерію мегаміста досягла Дакка лише на початку ХХІ ст. У 2016 р. налічували 31 

агломерацію людністю понад 10 млн. осіб. Найбільші серед них – Токіо (38,1 млн осіб), Делі (26,5), Шанхай 

(24,5), Мумбаї (21,4), Сан-Паулу (21,3), Пекін і Мехіко ( по 21,2).  



За середньорічними темпами зростання кількості населення у 1990‒2014 рр. мегаміста об’єднані у 

декілька груп [4]: 

1) 0‒2% ‒ Лондон, Париж, Москва, Нью-Йорк, Лос-Анджелес, Токіо, Осака, Мехіко, Сан-Паулу, Ріо-де-

Жанейро, Буенос-Айрес, Маніла, Колката, Джакарта; 

2) 2‒4% ‒ Каїр, Стамбул, Карачі, Делі, Мумбаї, Банґалор, Ахмадабад, Дакка, Хошімін, Тяньцзінь; 

3) 4‒6% ‒ Шанхай, Пекін, Гуанчжоу, Чунцін, Лаґос, Кіншаса; 

4) понад 10% ‒ Шеньчжень. 

За прогнозами ООН у 2030 р. кількість мегаміст зросте до 41, причому лише три з них будуть знаходитись 

у Європі і ще два – у Північній Америці. Найвищі середньорічні темпи зростання людності прогнозують для 

таких мегаміст: Лаґос, Кіншаса, Луанда, Дар-ес-Салам, а депопуляція розпочнеться в Токіо та Осаці [4]. Отже, 

мегаполізація світу відбуватиметься завдяки швидкій урбанізації в країнах Африки та Азії. Саме тут формуються 

нові мегалополіси, які за своїми просторовими масштабами можуть порівнюватися з Приатлантичним (США) і 

Західноєвропейським міждержавним. В Китаї формується найбільший за розмірами, демографічним та 

економічним потенціалом мегалополіс Шанхай‒Нанкін‒Ханчжоу. Він займає площу 60 тис. км2, де включаючи 

субурбії проживає понад 100 млн осіб, а його внесок у китайську економіку – близько 10% ВВП країни. 

Процеси макрополізації супроводжуються виникненням нових просторових форм урбанізованого 

розселення. Міста зі своїми класичними екістичними параметрами збереглися лише у межах старих історичних 

ядер – кількаповерхова забудова; щільна транспортна мережа, яка абсолютно не пристосована до сучасних 

потреб; відсутність резервних територій для розбудови інфраструктури та житла, тому виникає потреба освоєння 

підземного простору, адже наземні комунікації псують старе історично цінне архітектурне середовище. Такі 

проблеми властиві більшості європейських міст з високою щільністю населення. У результаті – найбільш 

швидкими темпами розбудовується приміська зона уздовж головних транспортних осей. Американські міста 

відзначаються суттєво нижчими показниками щільності населення та економічної діяльності, а субурбанізаційні 

процеси, які активізувалися у 1950-их рр., зумовили появу нової просторової форми урбанізаційного розселення, 

яку позначають термінами “ареальна урбанізація”, “розконцентроване міське розселення”, “дезурбанізація”, 

“ексурбанізація”. 

Мегаміста відзначаються особливими рисами територіального розвитку. По-перше, у них найшвидше у 

межах старої забудови почалися процеси деіндустріалізації та депролетаризації, що відразу виявилося в 

особливостях просторової організації міської території – діловий центр з хмародерами в американських містах 

(downtown), або недоторкане історичне ядро з туристичними функціями у європейських містах. В країнах, що 

розвиваються, такі ознаки часто поєднані буквально у сусідніх кварталах. Населення мегаміст внаслідок 

подібності соціального складу веде уніфікований спосіб життя, багато мешканців за світоглядом є 

космополітами. Водночас саме мегаміста є найбільш строкатими в етнічному плані, а міська територія 

відзначається чіткими проявами соціально-етнічної сегрегації. Міжетнічна взаємодія, попри високу включеність 

до глобалізаційних процесів, великою мірою перебуває під впливом міграційної політики держави та 

сформованих у суспільстві стереотипів ставлення до іноземних мігрантів. Суспільні конфлікти виникають 

передусім на ґрунті соціальної нерівності, адже саме в мегамістах проживають і найбільш високооплачувані 

менеджери світових компаній, і мешканці міських нетрів.    

Негативними наслідками макрополізації, попри екологічні проблеми, є надмірне стягування 

демографічних та економічних ресурсів в одне чи декілька ядер, поляризація простору, що супроводжується 

появою “соціальної пустелі”, “демографічної ями” на міжагломеративній території (у Франції це явище 

позначається терміном “французька пустеля”).  

 Висновки. Макрополізація в країнах, що розвиваються, обумовлена швидкими темпами індустріалізації 

й забезпечується переважно внутрішньою міграцією людей з сільської місцевості. В розвинених країнах 



макрополізація уповільнилася внаслідок депопуляційних процесів, проте перерозподіл населення між містам на 

користь великих міст продовжується. Ці тенденції посилюється завдяки зовнішньоміграційній складовій. 

Процеси макрополізаціі зумовлюють появу нових просторових форм розселення, трансформацію соціально-

етнічного складу населення великих міст, виникнення нових форм економічного укладу та соціальної взаємодії, 

потребу у нових концептуальних підходах до організації міського простору. Саме ці аспекти у перспективі будуть 

актуальними в геоурбаністичних дослідженнях. 
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