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У монографії викладено теоретико-методологічні основи та методику суспільно-гео
графічного дослідження умов життя населення великих міст. Проаналізовано досвід дослі
джень великих міст у рамках різних наук, у тому числі географії. Із суспільно-географічних 
позицій розкрито сутність категорії «умови життя населення великого міста». Обґрунтовано 
методику дослідження умов життя, яка ґрунтується на поєднанні статистики і результатів 
анкетного опитування. На цій підставі проведено типізацію 45 великих міст України за 
специфікою формування економічної, соціальної, екологічної та соціокультурної складових 
умов життя. Визначено пріоритетні напрями поліпшення умов життя населення у великих 
містах України, розкрито шляхи вдосконалення організаційного механізму управління їх 
розвитком.

Для широкого загалу фахівців з проблем управління, урбаністики, географам, соціоло
гам, економістам, викладачам, аспірантам і студентам.

Monograph deals with theoretical and methodological foundations and methods of socio- 
geographical study of living conditions in big cities. The experience of interdisciplinary and geo
graphical researches of big cities is analyzed. From socio-geographical position the essence of the 
category «living conditions in large cities» is discovered. Complex objectively-subjective method of 
estimating the population’s living conditions in large cities of Ukraine on the basis of calculation 
of integral index of favorability is developed. 45 Ukrainian big cities are typified by specifics of 
formation of the economic, social, environmental and socio-cultural components living conditions. 
The priority directions for improving living conditions in big cities are established, the ways to 
development of institutional mechanism for management are revealed.

This book will be of interest to wide variety of professionals in governance, urban studies, 
geographers, sociologists, economists, professors, graduate and students.
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