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1. Вступ 
 

Цей документ розроблений в рамках реалізації в Полтаві проекту «Інтегрований розвиток 
міст в Україні», що виконується німецькою урядовою компанією Deutsche Gesellschaft für 
Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH. Окрім Полтави в цьому проекті  беруть участь 
Житомир, Вінниця та Чернівці. Уряд Німеччини фінансує проект у розмірі 4 млн євро, Уряд 
Швейцарії надає майже 2 млн євро.  

Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH підтримує Уряд 
Німеччини в досягненні цілей у сфері міжнародного співробітництва заради сталого 
розвитку. Пріоритетними напрямами німецької співпраці з Україною є: демократія, 
громадянське суспільство, державне управління, децентралізація, енергетика та сталий 
економічний розвиток. Окрім пріоритетних напрямів німецька співпраця охоплює, зокрема, 
підтримку подолання кризових ситуацій на сході України, а також співробітництво у сфері 
запобігання ВІЛ/СНІД. 

Паспорт міста розроблений експертами групи підтримки проекту «Інтегрований розвиток 
міст в Україні» та комунальної організації «Інститут розвитку міста» за співучасті місцевої 
влади, фахових підрозділів Полтавської міської ради та важливих громадських інституцій. 
На основі детального аналізу розвитку міста члена міждисциплінарної робочої групи 
будуть визначені бачення, цілі та завдання розвитку Полтави на період до 2030 року, а 
також розроблена Концепція Інтегрованого розвитку міста. 

.   
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2. Аналіз міста 

2.1. Розташування 

2.1.1. Розташування в регіоні 
 
Статус: Місто обласного значення 
Загальна площа: 103,5 км2 
Кількість жителів, осіб: 294 020 
Густота населення (осіб на 1 кв. км): 2832 осіб / км2 
Координати: 49о 00‘ 36“ пн. ш.; 49о 00‘ 36“ сх. д. 
 

Сучасна Полтава – один з важливих економічних, наукових та культурних центрів України. 

Місто відоме як родина великих українських діячів культури І.П.Котляревського, 

М.В.Гоголя, П.Мирного, В.Г.Короленка, а також завдяки визначній баталія під час Великої 

Північної війни між арміями Карла XII та Петра I, що відбулася у 1709 році поблизу 

Полтави. Тривалий час тут працювали науковці зі світовим ім’ям Ю.Кондратюк, 

М.В.Скліфосовський, В.І.Вернадський, Г.Є.Котельников, В.М.Челомей та інші. В Полтаві 

працює 8 вищих навчальних закладів, у тому числі 2 національні університети, що є 

потужними науковими центрами. 

Місто обласного значення і одночасно центр Полтавської області. Має три адміністративні 

райони – Шевченківський, Київський, Подільській. 

Близько 97% населення міста – українці. Населення міста складає 20,4% від населення 

Полтавської області (для порівняння населення найбільших міст Полтавської області 

складає: м. Кременчук – 15,4%, м. Горішні Плавні – 3,5%, м. Лубни – 3,2%, м. Миргород – 

2,8%) та 0,7% від населення країни. 

 
 
Таблиця 2.1.1.1 Порівняння м. Полтави, Полтавської області та України 

Регіони 
Площа, 
тис. км2 

Площа у % 
до загальної 
площі країни 

Чисельність 
наявного 

населення на 
1 січня 

2016 р., осіб 

Населення 
міста у % до 
загального 
населення 

країни 

Щільність 
населення, 
осіб / кв. км 

Місто Полтава 0,101 0,2 294020  2832 
Полтавська 
область 

28,751 4,8 1437696 20,4 50 

Україна 603,53 – 42760516 0,7 71 
1 За даними Головного управління Держгеокадастру у Полтавській області на 1 січня 2016 
року. 
2 Інформацію наведено без урахування тимчасово окупованої території Автономної 
Республіки Крим, м. Севастополя та частини зон проведення антитерористичної операції 
3 За даними Державного агентства земельних ресурсів України 

 

Місто відрізняється вдалим географічним розташуванням, оскільки знаходиться у 

відносній близькості до найбільших українських міст та регіональних ринків на перетині 

транспортних шляхів. 
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Знаходиться на перетині міжнародних автотранспортних та залізничних магістралей, в 

одному часовому поясі з Гельсінкі, Мінськом, Софією, Афінами, Каїром: +2 до Гринвіча. 

Полтава розташована за 341,4 км до столиці України – м. Києва.  

Таблиця 2.1.1.1 Відстань від м. Полтави до обласних центрів України 

 
Найменування 

населеного пункту 
Відстань, км  

Найменування населеного 
пункту 

Відстань, км 

1 Харків 142 13 Херсон 489 

2 Суми 179 14 Житомир 493 

3 Дніпро 196 15 Одеса 579 

4 Черкаси 239 16 Винниця 620 

5 Кіровоград 245 17 Хмельницький 677 

6 Запоріжжя 289 18 Рівне 681 

7 Бориспіль 303 19 Луцьк 772 

8 Київ 346 20 Тернопіль 841 

9 Донецьк 378 21 Чернівці 879 

10 Миколаїв 432 22 Львов 894 

11 Чернігів 446 23 Івано-Франківськ 972 

12 Луганськ 455 24 Ужгород 1165 

 

Полтавська область 

має найбільшу кількість 

областей-сусідів – 7. На півночі 

Полтавська область межує з 

областями України: 

Чернігівською (протяжність 

меж – 107 км) і Сумською (238 

км); на півдні – з 

Дніпропетровською (173 км) і 

Кіровоградською (149 км); на 

сході – з Харківською (188 км); 

на заході – з Київською (19 км) 

та Черкаською (225 км) 

областями. Загальна 

протяжність меж Полтавської 

області становить близько 

1100 км, з яких 162 км 

проведені по акваторіях Кременчуцького (98 км) і Дніпродзержинського (64 км) 

водосховищ. Відстань від м. Полтава до сусідніх обласних центрів складає: м. Київ 

становить 343 км, м. Чернігів – 404 км, м. Суми – 177 км, м. Дніпро – 183 км, м. Кіровоград 

– 247 км, м. Харків – 144 км, м. Черкаси – 241 км; від м. Полтава до м. Кременчук – 113 км. 
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Місто розташоване у східній частині Полтавщини переважно на правому березі річки 

Ворскли. Полтава лежить в межах великої Східноєвропейської рівнини, на рівнинному 

Полтавському плато і його крутому прирічковому схилі. Більша, західна частина міста 

лежить на достатньо високому (150…159 м над рівнем моря) вододільному плато, 

розчленованому біля долини Ворскли досить глибокими балками на ряд плосковерхих 

виступів (Монастирський, Інститутський, Кобищанський, Іванова гора). Менша, східна 

частина міста (Поділ, Левада, Дублянщина) розміщена на заплаві і частково першій терасі 

річки Ворскли. На сході границею міста є річка Коломак в частині її гирла. 

Основні риси рельєфу міста зумовлені тектонічними і геологічними особливостями будови 

території. У геоструктурному відношенні в основі Полтави лежить частина 

Східноєвропейської платформи – Дніпровсько-Донецька западина.  

Полтавщина розташована в центральній частині України в лісостеповій зоні з помірно-

континентальним кліматом. Із загальної площі 28,75 тис. км2 (4,6% площі України) 9,6% 

складають ліси та інші лісовкриті площі, 5,2% займають поверхневі водойми, 75,8% 

території – сільгоспугіддя, з них рілля – 61,2%. Територія області належить до 
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недостатньо вологої, теплої, крайній південний схід – до посушливої, дуже теплої 

агрокліматичної зони. Клімат визначається розташуванням в помірному кліматичному 

поясі, тип – помірно-континентальний.  

Середньорічна температура повітря становить 7,6°C, найнижча в січні (-6,6°C), найвища – 

в липні (20,1°C). В останні 100-120 років середньорічна температура повітря в Полтаві 

підвищилася приблизно на 1,5°С. Близько 2/3 кількості днів у році панує континентальний 

підтип повітряних мас з суші Євразії, 1/3 днів – морський підтип повітряних мас з північної і 

центральної Атлантики і внутрішніх морів – Середземного, Чорного, Азовського. В 

середньому за рік в Полтаві випадає 569 мм атмосферних опадів, найменше їх у лютому-

березні, найбільше – в липні. Взимку в Полтаві утворюється сніговий покрив, максимальна 

висота якого звичайно спостерігається в лютому. Відносна вологість повітря в середньому 

становить 74%, найменша вона у травні (61%), найбільша – у грудні (88%). Найбільшу 

повторюваність у місті мають вітри із заходу, найменшу – з півночі та південного сходу. 

Найбільша швидкість вітру – в лютому, найменша – в серпні. У січні вона в середньому 

становить 4,6 м/с, у липні – 3,1 м/с. Кількість днів з грозами в середньому за рік дорівнює 

13, з градом – 5, зі снігом – 59. 

    Середня температура січня: - 6,6°C. 
    Середня температура липня: +18,7°C. 
    Середньорічна температура: +7,6°C. 
    Середньорічна швидкість вітру: - 3,5 м/с. 
    Середньорічна вологість повітря: - 74%. 
    Середньорічна кількість опадів: 569 мм. 
 
 

Показник Січ Лют Бер Кві Тра Чер Лип Сер Вер Жов Лис Гру Рік 

Абсолютний 
максимум, °C 

9,4 16 22,4 29,9 34,2 35,7 39 39,4 32,2 29,6 20 13,5 39,4 

Середній 
максимум, °C 

−3 −2 3 12 20 23 24 23 18 11 3 −1 11 

Середня 
температура, °C 

−6,6 −5,3 −0,1 8,8 15,4 18,7 20,1 19,4 14,3 7,6 1,5 −3,1 7,6 

Середній 
мінімум, °C 

−8 −7 −2 5 10 13 15 13 10 3 −1 −5 3 

Абсолютний 
мінімум, °C 

−33,6 −29,1 −22,8 −11,1 −2,9 0 7,2 2,8 −3 −11,1 −21,5 −28,6 −33,6

Норма опадів, 
мм 

43 37 35 40 51 60 71 46 44 42 49 51 569 

 

Найбільш поширені в регіоні ґрунти – чорноземи, які займають майже дві третини 

території області. У західних околицях міста переважають темно-сірі лісові ґрунти та 

чорноземи, а в східних – дернові та лучні. Зміст гумусу знаходиться у межах 3%–5%. 

Зустрічаються також і солончаки, в основному в руслах річок. Якісний показник ґрунту на 

Полтаві складає 72 бали (для порівняння, по Україні в цілому – 69, Львівської області – 43, 
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Івано-Франковськой області – 42). У Полтавському, Решетіловськом, Новосанжарськом і 

Чутовськом районах якісний показник ґрунту складає відповідно 71, 70, 72 і 76 бали. 

Флора Полтавської області налічує близько 2 тисяч видів різних систематичних груп 

рослин. В області знаходиться 46 заказників, у тому числі 11 державного значення; 92 

пам'ятки природи, серед яких - 1 державного значення; 20 парків - пам'яток садово-

паркового мистецтва, з них 4 - державного значення; 10 заповідних урочищ. Кліматичні 

умови Полтавщини сприяють всім видам рекреації. 

Зелені насадження (парки, сквери, алеї) мають понад 1/5 площі міста, також налічується 

понад 30 об’єктів природно-заповідного фонду. 

Ліси Полтавської області віднесені до рівнинних лісів і за своїм призначенням  виконують 

переважно екологічні (водоохоронні, захисні, санітарно-гігієнічні, оздоровчі) та інші 

функції, маючи обмежене експлуатаційне значення. Ліси області віднесено до лісів І групи, 

які мають особливий режим користування.  

Особливості природно-ресурсного потенціалу, економіко-географічне положення, 

розташування недалеко від великих промислових і наукових центрів формують 

особливості перспектив розвитку міста. Полтава знаходиться між трьома найбільшими і 

потужними економічними, промисловими і науковими центрами – Києвом, Харковом та 

Дніпропетровськом, що створює умови для розвитку сфери логістики, вантажних 

перевезень, тим більше що у зв’язку із проведенням АТО зростає вагомість транспортного 

сполучення М-03 Київ-Харків-Довжанський. Розташування у м. Полтава річки Ворскла 

створює потенціал для розвитку рекреаційних зон, інфраструктури для дозвілля та 

відпочинку. Розташування м. Полтави в екологічно сприятливій місцевості забезпечує 

потенціал для виробництва органічної продукції, створення реабілітаційних центрів, 

розвитку органічного виробництва та поступового перетворення Полтави у «екомісто». 
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2.1.2.  Природні ресурси 

 

У відповідності з геологічною будовою мінерально-сировинні ресурси міста Полтава 

представлені комплексом осадових порід - суглинками, глинами, пісками, які тривалий час 

розроблялись як сировина підприємствами будівельної індустрії. 

Для розвитку будівельної галузі практичне значення має експлуатація родовищ цегельно-

черепичної сировини. На даний час в межах міста практично всі родовища вичерпані.  

Відповідно даних Екологічного паспорту Полтавської області 2012р.1  у Полтавському 

районі зафіксовані родовища:** 

 
№ 
з/п 

Кількість родовищ, 
сировина за напрямками 

використання 

Місцезнаходження об’єкта, назва 
родовища 

Площа, га 

усього розробляється родовища 
Горючі корисні копалини 

1 1 1 Семенцівське родовище 3695,31*- 
2 1 1 Східно-Полтавське родовище 3673,75* - 
3 1 1 Абазівське родовище 3485,83* - 

Неметалеві корисні копалини  
Бішофіт 

4   Затуринське родовище  56,0 - 
Будівельний пісок 

5   Яциново-Слобідське родовище 64,92* - 
1  

Примітка: * - площа родовищ горючих корисних копалин обчислювалась засобами ГІС за 
координатами, що є в наявності в Департаменті екології та природних ресурсів 
Полтавської ОДА (копії ліцензій або екологічні картки). 

** - Згідно з чинним законодавством, здійснення державного обліку родовищ, запасів і 
проявів корисних копалин покладене на Державну службу геології та надр 
України (підпункт 3) пункту 4 Положення про Державну службу геології та надр 
України, затверджений Указом Президента України від 6 квітня 2011 року № 
391/2011). З 2013 року дані в екологічних паспортах не наводяться. 

Родовища корисних копалин, що знаходяться в межах міста (Щемилівське родовище 

суглинків) подальшої перспективи видобування не мають. Родовища, що розташовані в 

межах зони впливу, можуть мати свою подальшу перспективу, при її економічному 

обґрунтуванні з урахуванням наявних запасів. 

 

На території області відкрито багато нафтових, нафто-газоконденсатних, газових і 

газоконденсатних родовищ. Розвідані на території області запаси природного газу 

становлять 520 млрд. куб. м, нафти – 153 млн. тон, газового конденсату – 133 млн тон. В 

області 16 із 25 районів відносяться до нафтогазоносних. На території області обліковано 

71 родовище вуглеводнів, з яких у стадії промислової розробки перебуває 57 родовищ. 

                                                      

1 Екологічний паспорт Полтавської області 2012р., підготовлений Держуправлінням охорони 

навколишнього природного середовища в Полтавської області 
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Ще 34 родовища та площі перебувають у стадії геологічного вивчення. Надра Полтавської 

області перспективні щодо розвідки та видобування газу сланцевих товщ, прогнозна 

оцінка ресурсів сланцевого газу становить 1,9 трлн. куб. м. Для випробування 

перспективних сланцевих товщ виділено Південно-Новодиканській полігон, який 

розташований на території Решетилівського району, за попередньою оцінкою, прогнозні 

ресурси полігону складають 9,85 млрд. куб. м газу. В районі Кременчуцької аномалії 

зосереджені запаси залізних руд. Серед інших корисних копалин – торф, сировина для 

виробництва будівельних матеріалів (пісок, глина, кам’яні породи), мінеральні води. 

Одним із факторів подальшої перспективи економічного розвитку зони впливу міста може 

бути наявна база будівельних корисних копалин.  

Родовища підземних вод, з яких ведеться водопостачання міста та їх балансові запаси 

наведені в табл.  

 

Табл. 2.1.2.2. Родовища підземних вод, що експлуатуються.  

№ 

з/п 

Об’єкт (родовище, 

ділянка, 

підприємство) 

Корисна 

копалина, 

одиниця виміру 

Балансові 

запаси 

Площа, 

га 

Видо 

-буток 

Втрати 

1 2 3 4 5 6 1 

 Полтавське (Східна1) Підземні води, 

тис.м3/добу 

35,000 4,464   

 Полтавське (Східна2) //  0,087   

 Полтавське (Західна) // 50,000 13,551   

 Полтавське1 //  13,237   

 Полтавське2 // 30,000 0,883   

 Полтавське3 //  0,089   

 Полтавське (Північна) // 50,000 16,563   

 Полтавське 

(Південно-східна1) 

// 30,000 19,912   

 Полтавське 

(Південно-східна2) 

//  0,153 0,039381  

 Полтавське 

(Стасівська) 

// 4,000 0,490   

 

Примітка. Таблиця складена за даними Харківської КГП КП «Південукргеологія» за 2013 
рік. У зв’язку з припиненням державного фінансування звіт за 2014, 2015 роки не 
складався. 

Аналіз, наведених даних показує, що питними водами  місто Полтава забезпечено в 

повному обсязі. 
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2.1.3. Соціально-економічні зв'язки 

 

За рівнем урбанізації та системи розселення Полтавська область належить до 2-го типу 

регіонів (за класифікації SSRD-2009). Це високоіндустріалізовані та високоурбанізовані 

регіони з рівнем розвитку вище середнього2. 

Для цієї групи регіонів характерним є висока частка міського населення (84-91%), дуже 

висока щільність (66-165 осіб на 1 кв. км), складні демографічні умови – значне 

скорочення чисельності через старіння населення та його міграцію.  

Також регіони даної групи мають високий рівень ВРП на душу населення (85-140% 

середнього), середній рівень податкових надходжень на душу населення (64-125%), 

високу продуктивність праці (82-125% середнього). 

Роботі підприємств машинобудування і металообробки в місті сприяє близькість 

виробництва металу (індустріальне Придніпров'я) і великих промислових міст (Київ, 

Харків), вигідні шляхи збуту готової продукції, а також тісні зв'язки з сусідніми вузлами і 

центрами на основі кооперування. Виробництво машин і устаткування для легкої і 

харчової промисловості в Полтаві здійснюють: єдине в Україні підприємство по випуску 

промислових машин для зшивання хутра, джутових і паперових мішків, вишивання, 

розкрою матеріалу (завод «Легмаш»); Полтавське АТ «Полтавський машинобудівний 

завод». Спеціалізація і кооперування машинобудівних підприємств сприяє концентрації 

виробництва та створенню промислових районів і вузлів. Осередками машинобудівних 

підприємств є Полтава, Кременчук, Комсомольськ і Лубни. В інших містах виробничі та 

економічні зв'язки між підприємствами машинобудування досить обмежені. В результаті 

цього, на Полтавщині виділяють лише два машинобудівні вузли – Полтавський і 

Кременчуцький. 

Ринок збуту продукції промислових підприємств м. Полтава – це вся територія України, а 

також країни Європи та Азії. 

ПАТ «Електромотор» випускає 70 найменувань продукції, більшу частину якої експортує в 

Казахстан, Туркменістан, Білорусь, а також у Польщу, Італію, Німеччину, Францію. 

Призупинені поставки продукції в Росію через напруження політичних відносин: якщо ще 

кілька років тому обсяги експорту продукції підприємства в Росію й країни СНД становили 

більше 50%, то нині реалізація в східному напрямку складає близько 30%. 

ПАТ «Полтавський турбомеханічний завод» – відомий виробник компресорного 

обладнання та енергозапчастин на Україні та в країнах СНД. Встановлені тiснi партнерські 

відносини з відомими промисловими підприємствами різних галузей економіки України:  

 металургійними комбінатами: ММК «Азовсталь» iм. Iллiча, ПАТ «Запоріжсталь», 

«Днiпроспецсталь», завод ім. Петровського;  

 виробниками промислової продукції: ПАТ «НВАТ ВНДI Компресормаш» (м. Суми), 

ПАТ «Глухівський завод «Електропанель» (м. Глухів, Сумська область); 

                                                      

2 Стратегія розвитку Полтавської області на період до 2020 року, с. 19 
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 гiрничозбагачувальними комбінатами: Полтавський ГЗК, Докучаєвський ДФДК;  

 енергогенеруючими підприємствами: Суми ТЕко, облпалива та обленерго м. 

Полтави, м. Суми, м. Запоріжжя та іншими флагманами української промисловості. 

Взаємовідносини з партнерами мають постійний характер i спрямовані на 

безперебійне забезпечення промислових підприємств необхідним устаткуванням. 

Основним ринком збуту продукції ПАТ «Полтавакондитер» є Україна (прямі договори з 

мережами «Ашан» та АТБ). Крім того, продукція компанії експортується в Казахстан, 

Туреччину, Фінляндію та інші країни. На «солодкому» ринку України продукція 

«Полтавакондитер» займає сьому сходинку, маючу свою нішу у 2,6%.  

Кондитерська промисловість використовує у якості сировини продукцію цукрових заводів, 

що розміщуються в районах бурякосіяння. Найбільші цукрові підприємства розташовані в 

Лохвицькому, Карлівському, Кобеляцькому, Чутівському, Семенівському, Глобинському, 

Лубенському, Оржицькому та Шишацькому районах Полтавської області. 

Продукція ПАТ «Фірма «Полтавпиво» реалізується у Полтавській, Київській, 

Дніпропетровській, Харківській, Одеській, Кіровоградській і Черкаській областях. Пиво 

полтавського підприємства присутнє на ринках пивоварної галузі Молдови та Польщі. 

Скляна тара закуповується в Київській області. 

ПАТ «Полтаваобленерго» та ПАТ «Полтавагаз» співпрацюють з підприємствами інших 

міст області. Забезпечення споживачів області електроенергією здійснює ПАТ 

«Полтаваобленерго», у складі якого функціонує 29 філій, у тому числі Кременчуцька ТЕЦ. 

Деяка кількість видобутої ГПУ «Полтавагазвидобування» нафти і газового конденсату 

нафтопроводом і залізницею направляється на АТ «Кременчукнафтаоргсинтез», яке 

виробляє близько 70 видів нафтопродуктів. Частина полтавського газу використовується 

для побутових потреб в Кременчуцькому, Новосанжарському, Карлівському районах. 

Поряд з тим, більша частина газу надходить в газопроводи системи «Укргазпром» і 

транспортується за межі області.  

Сировиною для деревообробних підприємств міста є продукція державного 

лісогосподарського об'єднання «Полтаваліс», до складу якого входить 7 держлісгоспів. 

Крім меблів підприємства випускають дерев'яну тару. Продукція меблевих підприємств 

йде на задоволення місцевих потреб, невелика кількість продукції реалізується в інші 

райони України.  

В місті діє багато підприємств, які випускають збірні залізобетонні і металеві конструкції, 

столярні вироби, стінові блоки, облицювальну плитку, нерудні й теплоізоляційні 

матеріали, легкі заповнювачі та інші будівельні матеріали. Підприємства працюють 

переважно на місцевій сировині. Всього на Полтавщині відомо понад 120 родовищ 

будівельних матеріалів. Зокрема, сировина надходить від ПАТ «Кременчуцький річковий 

порт» та Світлогірського кар’єроуправління. 

Обсяг оптового та роздрібного товарообігу м. Полтави забезпечується нафтопродуктами 

(Київська та Одеська обл.), сталевими трубами і металопрокатом (Дніпропетровська, 

Запорізька обл.), мінеральними добривами (Одеська, Київська, Черкаська обл.), 
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будівельними матеріалами, деревиною, папером. Значний приток продукції легкої 

промисловості (одяг і взуття, тканини) здійснюється з оптових ринків Одеської та 

Харківської областей, гуманітарної допомоги вживаного одягу з Хмельницької та 

Рівненської області. На споживчий ринок м. Полтава надходить значний обсяг 

продовольчих товарів від виробників Дніпропетровської, Київської, Харківської, 

Запорізької і Одеської областей: сири, м'ясо і м'ясопродукти, мінеральні води, 

кондитерські вироби, овочі та консервовані, олію, борошно і крупи.  

В м. Полтава функціонують 24 універсальних супермаркетів, які є представниками 

всеукраїнських торговельних мереж. В структурі товарообігу даних супермаркетів лише 

від 10% до 30% позицій товарів представлені полтавськими виробниками. Великі оптові 

торговельні підприємства м. Полтава (ТОВ Домінік-Полтава торговий дім, ПП Козуб Ю.Г, 

ТОВ Дельта продукт, ТОВ Укролія, ТОВ Світанок) розширюють в межах Полтавської 

області логістичні та торговельно-збутові зв’язки і мають значну долю споживчого ринку 

Решетилівського, Новосанжарського, Кобеляцького, Карлівського, Машівського, 

Диканського районів Полтавської області. 

Місто Полтава є приймаючою громадою для внутрішньо переміщених осіб з Донецької та 

Луганської областей. Протягом 2013-2015 рр. у місто з усіх областей переїхало 12434 

особи. У той же час міграційний приріст населення склав за цей період лише 1014 осіб. Це 

пов’язано з тим, що досить велика частка випускників шкіл (до 60%) в останні роки вступає 

до ВНЗ міст Києва, Харкова, Сум, Дніпра, а також Польщі та після завершення навчання 

не повертається у місто. Серед студентів полтавських ВНЗ все більшу частку складають 

молодь з сіл та районних центрів Полтавської області. 
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2.1.4. Фізичні зв’язки та доступність. 

Місто Полтава - потужний транспортний вузол із значним потенціалом для свого розвитку. 

Місто знаходиться на перетині різних транспортних потоків, що здійснюються 

автомобільним, залізничним, повітряним та трубопровідним транспортом. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2.1.4.1 Транспортні потоки та природні ресурси м. Полтава 

 

Полтава - важливий центр автомобільних перевезень, знаходиться на перетині 

транспортних шляхів, що з'єднують західну і східну частини України. Автомобільні шляхи 

пов'язують Полтаву з Києвом, Харковом, Дніпром, Сумами, Кременчуком. Відстань між 

обласними центрами країни та м. Полтава коливається від 150 до 1150 км, що при 

сучасному розвитку автотранспорту становить в середньому від 2 до 16 годин руху, що в 

свою чергу дає підстави вважати, що можливе перевезення будь яких вантажів та 

пасажирів по території України від та до міста Полтава. Через Полтаву проходять 

автомобільні маршрути: 

E 40 - траса Київ-Харків (східний напрямок - Чутове, Харків; західне - Хорол, Лубни, Київ). 

Тобто через Полтаву проходить транспортний коридор Європа - Кавказ - Азія (ТRАСЕСА) 

Європа-Азія, що має маршрут - Краківець-Львів-Рівне-Житомир-Київ-Полтава-Харків-

Дебальцове-Ізварине; 

H-12 - національна автодорога (Суми- Охтирка-Котельва-Полтава); 
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M-22 - міжнародна автодорога (Полтава-Кременчук-Олександрія), яка відмикається від 

автодороги М-03 (Е-40)  Київ-Харків-Довжанський, і є ділянкою дороги міжнародного класу 

Є-577 (що з’єднує Молдову з Україною і проходить за напрямком Кропивницький-

Кременчук-Полтава); 

Р-11 - регіональна автодорога (Полтава- Красноград, що з'єднує 

західну і східну частини України). 

Залізничний транспорт міста представлено цілим комплексом будівель та споруд, що 

забезпечують безпеку руху пасажирського та вантажного залізничного транспорту, серед 

яких можна виділити два залізничних вокзали Київський та Південний, які знаходяться, 

відповідно, у Київському та Подільському адміністративному районі, та вантажну станцію 

Супрунівка, яка знаходиться в межах Супрунівського промислового вузла обласного 

центру. 

Залізничні колії пов'язують Полтаву через міста Київ, Харків, Кременчук, Лозову, 

Красноград і Донецьк з  іншими  регіонами країни та зарубіжжям. Маршрут Київ-Полтава-

Харків електрифіковано і забезпечує проїзд швидкісних і  комфортабельних поїздів. 

Електрифікація лінії Полтава-Харків була закінчена в серпні 2008 року. Існуюча 

інфраструктура забезпечує рух пасажирських поїздів на Південь та Донбас, а також 

швидкісних поїздів за маршрутами Київ-Костянтинівка, Київ-Харків та Вінниця-Харків. 

Приміськими електро та дизель-поїздами забезпечується залізничний зв'язок Полтави з 

районами області. 

У 7 км на захід від міста, біля села Івашки, поруч з міжнародною трасою М-03 (Е-40)  Київ-

Харків-Довжанський, знаходиться аеропорт, засновником якого є Полтавська обласна 

рада. Наразі з Полтавського аеропорту не виконуються регулярні рейси, проте іноді 

обслуговуються чартерні або спеціальні рейси. За інформацією першого заступника 

голови Полтавської ОДА, нині проводяться заходи по відновленню повноцінної роботи 

аеропорту та отримання підприємством статусу міжнародного. Потрібен фаховий 

експертний аналіз потенційних вигод і витрат в контексті доцільності розвитку даного 

аеропорту. 

В Полтаві для перевезення пасажирів, задіяні такі види громадського транспорту:  

 електричний - тролейбуси 14 маршрутів (73,16 км ліній, функціонує в Полтаві і 
прилеглому селищі Розсошенці). 

 автомобільний - автобуси та мікроавтобуси (66 маршрутів загальною 
протяжністю понад 250 км), легкові таксі (в місті функціонує 62 служби міського 
таксі). 

Мережа міського пасажирського транспорту охоплює всі райони міста і складається з 407 

зупинок громадського транспорту. В місті приміським та міжміським пасажирським 

перевізникам та пасажирам надають послуги 6 автостанцій, серед яких автостанція АС-1 

представляє послуги ще і міжнародним перевізникам та їх пасажирам.



 
 Юрко Ігор 

Проект «Інтегрований розвиток міст України» 
Номер проекту: 2015.2071.7.001 
Робочий пакет «Розміщення» 
 

 
 

Виконавець: 

16 16 

2.1.5. Соціально-економічні прилеглі райони 

Особливістю дослідження соціально-економічних районів є відсутність єдиного підходу до 

визначення таких територій. Єдиним документом в Україні, який рекомендує 

виокремлювати приміські зони є наказ Державного комітету України у справах 

містобудування та архітектури від 12 квітня 1992 року № 44. Згідно з цим наказом проекти 

розвитку міст розробляють, узгоджуючи їх з генеральним планом міста та схемами земле-

устрою території області або районів, напрямками зовнішніх транспортних зв'язків, 

розміщенням місць масового відпочинку, адміністративно-територіальним розподілом 

України тощо. Проте такий підхід враховує лише вимоги генерального плану міста щодо 

розвитку інфраструктури. В нашому дослідженні ми оцінюємо фактичні соціально-

економічні прилеглі регіони і потенційне  розширення. 

Виокремлення прилеглих районів ставить за мету: 

- визначити площу та населення, яке обслуговує місто Полтава,   

- визначити площу та населення, яке потенційно потребує центральних послуг та товарів з 

Полтави; 

- калібрувати пропозиції міста для громадських та приватних послуг, а також 

інфраструктури; 

- поліпшити місцеву економіку. 

Виходячи із зазначеної мети в дослідженні були визначені теперішні прилеглі райони, 

проведена оцінка потенційних прилеглих районів та визначені основні параметри для 

здійснення розширення. В процесі дослідження був здійснений комплексний підхід до 

визначення прилеглих районів і їх характеристики, який об’єднав: 

- аналіз статистичної інформації про чисельність населення сіл і селищ, її динаміку, 

відстань до Полтави, наявність авто- і залізничного сполучення, активність діяльності 

приміського транспорту; 

- проведені інтерв'ю з власниками та керівниками закладів, які відвідує населення 

прилеглих районів; 

- на підставі аналізу даних одного із гіпермаркетів міста про географію покупців за 

перше півріччя 2016 року, проведено їх групування за зонами проживання; 

- проведене опитування відвідувачів центрального ринку «Полімпекс» і ТРЦ «Київ» 

щодо регулярності і мотивації їх відвідування цих торговельних закладів; 

- проведене опитування населення сіл приміської зони м. Полтава. 

На підставі комплексного співставлення результатів дослідження за різними показниками 

проведене зонування прилеглих районів в залежності від відстані до міста та активності 

населення щодо відвідування Полтави. При використанні зонування враховувалося 

притягнення жителів прилеглих районів іншими великими містами.  

Кожній зоні надана соціально-економічна характеристика. Зроблені висновки щодо 

можливості приєднання населених пунктів приміської зони. Визначені основні проблеми 

розвитку і потенціали прилеглих районів м. Полтава. 
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Вплив Полтави як адміністративного центру на прилеглі райони  

На  визначення прилеглих районів м. Полтава впливає роль міста як адміністративного 

центру Полтавщини. Достатньо багато послуг адміністративного характеру надається 

саме в обласному центрі. Крім того жителі Полтавської області приїзжають в Полтаву на 

різні наради, фестивалі, конкурси і таке інше. Тому жителі населених пунктів Полтавської 

області в більшій або меншій мірі відвідують обласний центр достатньо регулярно. 

Площа Полтавської області складає 28,8 тис. кв. км, що становить близько 4,8% від площі 

України. Протяжність області з півночі на південь, по прямій лінії між її крайніми північною і 

південною точками, становить 213,5 км, між крайніми західною й східною точками - 259 км. 

Полтавська область має найбільшу кількість областей- сусідів - 7. На півночі вона межує з 

Чернігівською і Сумською областями; на півдні – з Дніпропетровською і Кіровоградською; 

на сході - з Харківською; на заході - з Київською та Черкаською (рис.2.1.5.1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2.1.5.1. Карта Полтавської області з прикордонними областями 

За рівнем урбанізації та системи розселення Полтавська область належить до 

високоіндустріалізованих та високоурбанізовані регіонів з рівнем розвитку вище 

середнього. Для цієї групи регіонів характерним є висока частка міського населення, дуже 

висока щільність, складні демографічні умови - скорочення чисельності через старіння 

населення та його міграцію. Також регіони даної групи мають високий рівень ВРП на душу 

населення, середній рівень податкових надходжень на душу населення, високу 

продуктивність праці. 
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До складу області входить 25 районів, 10 об'єднаних територіальних громад, 15 міст, з 

яких 6 обласного значення (Комсомольськ, Кременчук, Лубни, Миргород, Полтава, Гадяч) 

та 9 районного значення, 5 районів у містах, 21 селище міського типу (рис.2.1.5.2). 

 

Рис. 2.1.5.2. Адміністративна карта Полтавської області з відстанями до міст 
обласного значення 

 

Станом на 01.01.2016 Полтавська область має 1805 сільських поселень і за їх кількістю 

займає 2 місце, поступаючись лише Львівській. В середньому щільність сільських 

поселень в області складає 62,8 одиниці на 1 тис.кв.км. Сільські поселення розміщені в 

області нерівномірно: найбільша кількість зосереджена в Полтавському районі (148 сіл), а 

також в Зіньківському (113), Кобеляцькому (99), Миргородському (96) та Гадяцькому (94) 

районах, а найменша в Карлівському (36), Котелевському (38), Машівському (39), 

Чорнухинському (39), Гребінківському (41) та Пирятинському (42) районах.  

Населення Полтавської області станом на 1 січня 2016 року становило 1438,9 тис. осіб, у 

тому числі міське населення - 891,7 тис. осіб (62,0%), сільське - 547,2 тис. осіб (38,0%).  

Система розселення області є досить типовою для регіонів Центральної України, 

більшість населення сконцентрована в містах. Згідно з даними Головного управління 
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статистики в Полтавській області середня щільність населення складає 50,1 особу на кв. 

км. У порівнянні з регіонами-сусідами щільність населення в області в 2 рази менша ніж у 

Дніпропетровській (102,0 осіб на кв.км) та в 1,7 раза - ніж у Харківський (86,6 осіб на 

кв.км), співставна з Сумською областю (46,8 осіб на кв.км). Водночас в 1,5 раза вища ніж у 

Чернігівській (32,8 осіб на кв.км)3.  

Райони області умовно можна поділити на 2 групи: понад 1 тис.кв.км - 14 районів, 

найбільший серед них Глобинський (2,47 тис.кв.км.), а також Кобеляцький (1,82 тис.кв.км), 

Гадяцький (1,6 тис.кв.км), Миргродський (1,54 тис.кв.км) та інші. Інша група - до 1 

тис.кв.км - 11 районів, найменшим з яких є Гребінківський (0,60 тис.кв.км). 

Також райони суттєво відрізняються за чисельністю населення - найбільшим є 

Полтавський (67,0 тис.осіб), найменшим - Чорнухинський (11,3 тис.осіб) (таблиця 2.1.5.1). 

Таблиця  2.1.5.1. Чисельність та темп зростання чисельності населення по 

районах Полтавської області та містах в 2005-2015 роках1 

Населенний 
пункт 

Чисельність населення, тис. осіб Серед-
ній 

темп 
прирост

у, % 

2005
р. 

2006
р. 

2007
р. 

2008
р. 

2009
р. 

2010
р. 

2011
р. 

2012
р. 

2013 
р. 

2014 
р. 

2015 
р. 

Полтавська 
область 1564 1548 1533 1518 1506 1494 1483 1473 

146
3 

145
4 

144
4 99,2 

м.Полтава 309 307 305 303 301 300 298 297 296 296 295 99,5 

Горішні Плавні  54,2 51,7 54,3 54,4 54,4 54,4 54,3 54,3 54,4 54,6 54,7 100,1 
Великобагачансь
кий 28,7 28,3 27,8 27,3 27 26,6 26,3 26 25,7 25,5 25,2 98,7 

Гадяцький 60,6 59,7 58,9 58,1 57,4 56,9 56,4 55,9 55,3 54,7 54 98,9 

Глобинський 54,2 53 51,8 50,6 49,6 48,5 47,4 46,4 45,5 44,8 44,2 98,0 

Гребінківський 24,9 24,6 24,3 24 23,8 23,5 23,3 23,1 23 22,8 22,6 99,0 

Диканський 20,8 20,6 20,4 20,1 19,9 19,8 19,6 19,4 19,3 19,1 19 99,1 

Зіньківський 39,7 39,1 38,5 37,9 37,4 37 36,6 36,2 35,8 35,3 34,9 98,7 

Карлівський 39,5 39 38,5 37,9 37,3 36,6 35,9 35,2 34,7 34,4 34,2 98,6 

Кобеляцький 49,9 48,9 47,9 47 46,2 45,5 44,8 44,2 43,5 43 42,6 98,4 
Козельщинськ
ий 22,9 22,4 22 21,6 21,2 20,9 20,6 20,4 20,1 19,9 19,6 98,5 

Котелевський 20,8 20,6 20,4 20,3 20,2 20,1 20 19,9 19,8 19,7 19,7 99,5 

Кременчуцький 273,4 272,6 271,8 270,7 269,6 268,4 267,5 266,7 
266,

1 
265,

3 
264,

2 99,7 

Лохвицький 48,6 47,9 47,2 46,6 46,2 45,7 45,2 44,7 44,3 43,9 43,4 98,9 

Лубенський 87,3 86,1 85,1 84,1 83,3 82,5 81,8 81,2 80,4 79,7 79 99,0 

Машівський 21,8 21,4 21,1 20,8 20,6 20,4 20,3 20,1 20 19,8 19,7 99,0 

Миргородський 79,8 78,8 77,8 77,2 76,5 75,9 75,5 74,9 74,2 73,5 72,8 99,1 

                                                      

3 Сайти Головного управління статистики в Полтавській області http://www.pl.ukrstat.gov.ua/, Головного 

управління статистики в Дніпропетровській області http://www.dneprstat.gov.ua/, Головного управління статистики 

в Харківській області http://kh.ukrstat.gov.ua/, Головного управління статистики в Сумській області  

http://sumy.ukrstat.gov.ua/, Головного управління статистики в Чернігівській області http://www.ck.ukrstat.gov.ua/ 
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Новосанжарсь
кий 38,1 37,6 37,3 36,9 36,5 36,2 35,9 35,7 35,4 35 34,7 99,1 

Оржицький 27,6 27 26,5 26,1 25,8 25,5 25,2 25 24,8 24,5 24,3 98,7 

Пирятинський 34,9 34,6 34,2 33,9 33,6 33,3 33 32,6 32,3 32,1 31,9 99,1 

Полтавський 66,1 66,2 66,5 66,6 66,7 66,6 66,6 66,7 66,8 67 67,1 100,2 
Решетилівськи
й 28,5 28,2 27,9 27,7 27,4 27,2 27 27 26,9 26,7 26,4 99,2 

Семенівський 30 29,3 28,7 28,2 27,8 27,4 27,1 26,7 26,3 25,9 25,5 98,4 

Хорольський 39,8 39,1 38,5 37,9 37,3 36,9 36,5 36,1 35,7 35,3 34,8 98,7 

Чорнухинський 14,3 13,8 13,4 13,1 12,8 12,6 12,3 12,1 11,9 11,7 11,5 97,8 

Чутівський 25,2 24,9 24,7 24,5 24,3 24,1 23,9 23,7 23,6 23,3 23 99,1 

Шишацький 22,8 22,5 22,2 22 21,7 21,5 21,3 21,1 20,8 20,6 20,5 98,9 

1 Сайт Головного управління статистики в Полтавській області http://www.pl.ukrstat.gov.ua/ 

Значний вплив на визначення прилеглих районів здійснює лінійно-вузлову структура 

області, яка формується в результаті перетину двох головних планувальних осей 

загальнодержавного значення (осей першого рангу): Північ - Південь та Південний захід - 

Схід. Основною артерією Полтавської області є автодорога М-03 Київ - Харків – 

Довжанський, яка проходить по території Пирятинського, Гребінківського, Лубенського, 

Хорольського, Великобагачанського, Решетилівського, Полтавського та Чутівського 

районів. Зазначеною дорогою здійснюється основний потік вантажних та пасажирських 

перевезень до м.Полтава. 

На зонування прилеглих районів суттєво впливає система розселення в межах області. На 

території Полтавської області виділено чотири міжрайонні системи розселення: 

• Полтавська (включає адміністративні райони: Диканський, Зінківський, 

Карлівський, Котелевський, Машівський, Новосанжарський, Полтавський, Решетилівський 

та м. Полтаву); 

• Кременчуцька (включає адміністративні райони: Глобинський, Козельщинський, 

Кобеляцький, Кременчуцький, Семенівський та міста Кременчук, Комсомольськ); 

• Лубенська (включає адміністративні райони: Гребінківський, Лубенський, 

Оржицький, Пирятинський, Хоролський, Чорнухинський та м.Лубни); 

•Миргородська (включає адміністративні райони: Великобагачанський, Гадяцький, 

Лохвицький, Миргородський, Шишацький та м. Миргород). 

Ще одним суттєвим фактором, що впливає на переваги вибору місця покупок і отримання 

послуг населення прилеглих районів є наближеність їх населених пунктів до великих міст. 

Полтава має чотири великих «сусіди», до яких їздять жителі населених пунктів області 

(таблиця 2.1.5.1).  

Таблиця  2.1.5.2. Відстань від Полтави до найближчих великих міст 

Місто Відстань, км 

Харків 144 

Дніпро 183 

Суми 185 

Київ 343 
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Так, значна частина жителів західних районів області, використовуючи близькість до 

м.Києва та наявність на їх території міжнародної автомобільної дороги М-03 (Е40) - Київ - 

Харків - Довжанський, користується послугами та робить покупки саме в столиці України 

(рис.2.1.5.3). 

Рис. 2.1.5.3. Відстань від Полтави до найближчих міст України 

 

Визначення центрів тяжіння, що впливають на  прилеглі райони 

Для розрахунків центрів торговельного тяжіння для визначення прилеглих територій м. 

Полтава ми використали модель роздрібної гравітації Рейлі. Сутність цієї моделі 

зводиться до того, що для покупця визначне значення при виборі магазину має 

територіальне розташування торгових точок в місті. Між великими містами з 

торговельними об’єктами знаходиться  прилеглий район. Кількість покупців, котрі 

приїзджають з прилеглого району до великих міст за покупками, прямо пропорційне 

розміру торгової площі магазинів міст і зворотньо пропорційне квадрату відстаней до міст: 

          (1) 

Для розрахунку питомої ваги населення, яке обслуговується в м.Полтаві і місті – 

конкуренті ми використали статистичні дані форми 7-торг станом на 1.01.2016 року1 
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(таблиця 2.1.5.2) та відстань від районного центру до Полтави та найближчого великого 

міста (таблиця 2.1.5.3, рис.2.1.5.4). 

Таблиця 2.1.5.2. Торгова площа в деяких містах України   

Місто Торгова площа, кв.м 

Полтава 91809 

Кременчук 22297 

Дніпро 217173 

Харків 278404 

Київ 870183 

Суми 81360 

1 Експрес-випуск на сайті Головного Управління статистики України. 
2 сайт http://della.com.ua/distance/ 

Таблиця 2.1.5.3. Відстань від районних центрів та міст обласного підпорядкування 

до Полтави та найближчого великого міста 

Районні центри та міста 
області 

Відстань до 
м. Полтава 

Найближче велике 
місто 

Відстань до 
великого міста 

Гадяч 
116 Суми 103 

Глобино 
123 Кременчук 45 

Горішні Плавні 
108 Кременчук 22 

Гребінка 
191 Київ 172 

Кобеляки 
70 Кременчук 70 

Козельщина 
76 Кременчук 41 

Лохвиця 
185 Київ 219 

Лубни 
142 Київ 200 

Оржиця 
163 Київ 229 

Пирятин 
188 Київ 159 

Семенівка 
130 Кременчук 69 

Хорол 
109 Київ 238 

Чорнухи 
181 Київ 194 

Чутово 
53 Харків 92 

Магдалинівка, Дн. 
105 Дніпро 58 

Царичанка, Дн. 
99 Дніпро 86 

Красноград, Хар 
120 Харків 106 

http://della/
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Рис. 2.1.5.4. Відстань від районних центрів до Полтави і найближчіх міст України 

 

Розрахунки були здійснені по кожному районному центру Полтавської області, які 

розміщені на відстані більше 50 км від обласного центру. Також до таблиці були включені 

районні центри Дніпровської (Магдалинівка, Царичанка) та Харківської областей 

(Красноград), через невелику відстань до Полтави і наявністю історичних зв'язків з цими 

населеними пунктами. Результати розрахунків наведені в таблиці 2.1.5.4 та на рис.2.1.5.5. 

Таблиця 2.1.5.4. Розподіл покупців до центрів тяжіння 

Місто 

Питома вага із 

загального 

населення, які 

здійснюють 

покупки за 

межами свого 

населеного 

пункту, % 

 
 
 

Районні центри 
та міста 

обласного 
значення 

Питома вага із 

загального 

населення, які 

здійснюють 

покупки за 

межами свого 

населеного 

пункту, % 

Місто, до якого 
тяготіє 

райцентр 

Полтава 44,2 Гадяч 55,8 Суми 

Полтава 23,2 Глобино 76,8 Кременчук 

Полтава 2,8 Горішні Плавні 97,2 Кременчук 

Полтава 1,0 Гребінка 99,0 Київ 

Полтава 94,4 Кобеляки 5,6 Кременчук 

Полтава 58,8 Козельщина 41,2 Кременчук 
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Полтава 2,2 Лохвиця 97,8 Київ 

Полтава 4,2 Лубни 95,8 Київ 

Полтава 4,2 Оржиця 95,8 Київ 

Полтава 1,0 Пирятин 99,0 Київ 

Полтава 57,4 Семенівка 42,6 Кременчук 

Полтава 20,3 Хорол 79,7 Київ 

Полтава 1,4 Чорнухи 98,6 Київ 

Полтава 49,5 Чутово 50,5 Харків 

Полтава 1,6 Магдалинівка, Дн. 98,4 Дніпро 

Полтава 9,3 Царичанка, Дн. 90,7 Дніпро 

Полтава 6,3 Красноград, Хар 93,7 Харків 

 

 

Рис. 2.1.5.5. Тяготіння населення районних центрів до торговельних об'єктів 

Полтави і найближчіх міст України 

 

Таким чином, розрахунок показав, що населення прилеглих районів четвертої зони має 

потяг здійснювати покупки як в м. Полтаві, так і в інших великих містах. Якщо населення 

таких районних центрів як Кобеляки, Козельщина, Семенівка більше тяготіє до Полтави, 

то населення Чорнух, Пирятина, Гребінки в переважній більшості їздить до Києва. 
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Визначення об'єктів, що притягують населення прилеглих районів в 
Полтаву 

Для визначення мотивації приїзду населення прилеглих районів в м. Полтава було 
проведене опитування у формі інтерв'ю з власниками та керівниками підприємств та 
організацій м. Полтави. Основною метою проведення інтерв'ю було визначення 
кількісного і якісного складу неполтавського населення, яке відвідує полтавський заклад, а 
також бажання опитуваних щодо збільшення кількості візитів та розширення можливостей 
відвідувачів Полтави отримувати додаткові послуги. Був розроблений лист опитування 
керівних осіб підприємств та організацій (додаток А).  

В процесі дослідження були опитані 11 керівників і власників підприємств та організацій м. 

Полтави, в тому числі представники: торговельних об’єктів - 2 особи, медичних закладів - 

7 осіб, промислових підприємств - 1особа, нотаріальних контор - 2 особи. 

Результати проведення вищезазначених інтерв’ю: 

1. Основними полтавськими об'єктами, куди приїздить немісцеве населення є:  

 обласні вищестоящі організації (на наради, засідання, сесії і т.п.);  

 медичні заклади (для стаціонарного та амбулаторного лікування); 

 в заклади освіти (середні/спеціалізовані освітні заклади, технікуми, коледжі, 

академії, університети тощо); 

 державні та приватні установи (за адміністративними послугами, що потребують 

присутності особисто); 

 торговельні об'єкти (за покупками на ринок, в торговельні центри, магазини, 

ярмарки); 

 центральні офіси організацій, що надають послуги (Полтавагаз, Полтаваобленерго 

і т.і.);  

 промислові підприємства, де працює не місцеве населення (маятникова міграція); 

 культурно-просвітницькі та спортивні заклади (на туристичні об'єкти, в заклади 

культури, театри, для участі в конкурсах, відвідування спортивних змагань);  

 заклади громадського харчування (для проведення вільного часу, відпочинку). 

2. Питома вага немісцевого населення, котре приїздить до Полтави, досить різниться між 

собою в залежності від виду діяльності та форми власності об'єктів обслуговування: 

- для медичних закладів - від 20% до 50% для приватних стоматологічних кабінетів та 

приватних медичних центрів та від 38% до 90% для державних обласних медичних 

закладів, 

- для торговельних об'єктів - від 32% до 40%; 

- для приватних нотаріусів - від 0 (лише за місцевою пропискою) до 25%; 

- для виробничого підприємства - 50% працівників з сіл Полтавського району. 

3. Немісцеве населення в основному представляє 

- для приватних медичних закладів - від 60% до 65% населення приміської зони (до 30 км) 

та рівномірний розподіл по населеним пунктам Полтавської області - для державних 

обласних медичних закладів, 

- для торговельних об'єктів - від 70% від немісцевого населення жителі приміської зони; 

- для приватних нотаріусів - до 70% представлені клієнти приміської зони; 

- для виробничого підприємства - всі працівники з приміської зони. 
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4. Сезонність має не виражений характер, лише в медицині кількість сільських пацієнтів 

дещо збільшується весною і восени, в приватного нотаріуса - влітку. 

5. Основною причиною звернення до полтавських медичних об'єктів є більш високий 

рівень спеціалісти та відсутність такої послуги вдома; для державних закладів, крім цього, 

ще обов'язкове направлення з районної лікарні. В торгівлі - широкий асортимент товарів 

та додаткові послуги.  

6. Немісцеві відвідувачі про послуги полтавських закладів довідуються з таких джерел 

інформації: для медицини - з рекомендацій попередніх відвідувачів, а також частково з 

електронних довідників та сайтів; для підприємств торгівлі та нотаріусів - зі ЗМІ, 

рекламних оголошень, довідників та білбордів. 

7. Основною перепоною для збільшення клієнтів всіх полтавських об'єктів керівники і 

власники вважають низький матеріальний рівень населення.  

8. Дослідження цільових об'єктів, куди їздить населення прилеглих територій, показало, 

що незважаючи на зацікавленість керівників цих об'єктів в збільшенні неполтавських 

відвідувачів, облік таких клієнтів і проведення маркетингових заходів ніхто не здійснює, за 

виключенням будівельного гіпермаркету "Епіцентр". 

Групування покупців будівельного гіпермаркету "Епіцентр" за 
місцем проживання   

В ході дослідження була зібрана, згрупована та проаналізована інформація про діяльність 

гіпермаркету "Епіцентр" в м. Полтава за 1 півріччя 2016 року (таблиця 2.1.5.5). 

Таблиця 2.1.5.5. Географія покупців гіпермаркету "Епіцентр" за 1-е півріччя 2016 

року 

  

Населення 
станом  

на 
1.06.2016, 
тис.осіб 

Кількість  
чеків за 1-

е  
півріччя, 
тис.шт. 

Чеків в  
день 

Чеків в 
день 

на 1000 
осіб 

насел. 

Коефіцієнт 
 до чеків  

міста 
Полтава 

Питома 
вага в 

загальній 
кількості 
чеків, % 

Полтава 293,2 351 1950 6,651 1,000 76,2 

1-а зона 

Полтавський 67,1 31,6 176 2,616 0,393 6,9 

2-а зона 
Диканьський 18,9 5,24 29 1,534 0,232 1,1 

Машівський 19,5 4,14 23 1,179 0,177 0,9 

Новосанжарський 34,4 4,75 26 0,767 0,115 1,0 

Решетилівський 26,3 2,65 15 0,560 0,084 0,6 

Карлівський 33,9 4,03 22 0,660 0,099 0,9 

Всього по  133 20,81 115 0,864 0,130 4,5 

3-а зона 
Чутівський 

22,8 1,16 6 0,283 0,042 0,3 

2 
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Котелевський 
19,6 2,81 16 0,796 0,120 0,6 

Шишацький 
20,3 0,82 5 0,224 0,034 0,2 

Великобагачанський 
24,9 6,75 38 1,506 0,226 1,5 

Кобеляцький 
42,1 2,9 16 0,383 0,058 0,6 

Зіньківський 
34,5 4,01 22 0,646 0,097 0,9 

Миргородський 
72,1 3,9 22 0,301 0,045 0,8 

Хоролський 
34,4 1,45 8 0,234 0,035 0,3 

Гадяцький 
53,3 5,14 29 0,536 0,081 1,1 

Козельщинський 
19,4 2,64 15 0,756 0,114 0,6 

Всього по 2-й зоні 
343,4 31,58 175 0,511 0,077 6,9 

4-а зона 

Горішні Плавні 54,8 1,56 9 0,158 0,024 0,3 
Кременчуцький 

262,8 2,61 15 0,055 0,008 0,6 
Глобинський 

43,6 4,03 22 0,514 0,077 0,9 
Семенівський 

25,2 1,4 8 0,309 0,046 0,3 
Лубенський 

78,2 2,92 16 0,207 0,031 0,6 
Оржицький 

24,1 2,79 16 0,643 0,097 0,6 
Чорнухинський 

11,3 0,75 4 0,369 0,055 0,2 
Лохвицький 

42,9 2,84 16 0,368 0,055 0,6 
Пирятинський 

31,6 2,92 16 0,513 0,077 0,6 
Гребінківський 

22,5 3,74 21 0,923 0,139 0,8 
Всього по 3-й зоні 

597 25,56 142 0,238 0,036 5,5 
Всього по області 

1366,6 460,55 2559 1,872 0,282 100,0 

 

Результати опитування відвідувачів центрального ринку 
«Полімпекс» і ТРЦ «Київ» щодо регулярності і мотивації 
відвідування цих торговельних закладів 

Опитування переважної більшості керівників і спеціалістів торговельних об'єктів 

м.Полтави показали, що незважаючи на зацікавленість залучення населення прилеглих 

районів, спеціальна робота в цьому напрямку не ведеться, проте всі виразили 

зацікавленість в такій роботі. Для дослідження регулярності і мотивації відвідування 

полтавських торговельних закладів були обрані два об'єкти: непродовольчий ринок 

"Полімпекс" (як самий популярний серед неполтавського населення) і торговельно-

розважальний центр "Київ" (як найбільш представницький із відповідного формату). 

Опитування проводилося у вигляді усного інтерв'ю з відвідувачами цих закладів за 

формою наведеною в додатку Б. Інтерв'юерами працювали викладачі та студентка 

Полтавського університету економіки і торгівлі. Для об'єктивності відображення інформації 
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про кількість відвідувачів кожний торговельний об'єкт був досліджений по два рази: у 

вихідний та в будній дні в часи, коли сільське населення приїздить до Полтави. В ТРЦ 

"Київ" опитування проводилося 11.08.2016 р. (четвер) з 9.00 по 12.40 та 14.08.2016 р. 

(неділя) з 9.10 по 13.30, на непродовольчому ринку "Полімпекс" - 19.08.2016 р. (п'ятниця) з 

11.10 по 14.30 та 20.08.2016 р. (субота) з 11.00 по 15.00. 

Протягом чотирьох днів дослідження було опитано 512 осіб, хто погодився відповісти на 

запитання анкети. З них 120 осіб або 23,4 % виявилися нашою цільовою аудиторією, 

тобто відвідувачами із прилеглих районів. Як показало дослідження, кількість покупців з 

сільських районів області збільшується у вихідні (30 із 107 опитаних або 28% від загальної 

кількості опитаних на ринку "Полімпекс" і 30 із 125 опитаних або 24% - в ТРЦ "Київ"), а в 

будні дні незначно зменшується (30 із 130 опитаних або 23% від загальної кількості 

опитаних на ринку "Полімпекс" і 30 із 150 або 20% - в ТРЦ "Київ"). Проте, враховуючи 

повний робочий день, потік неполтавських відвідувачів зменшується вранці і ввечері через 

обмеженість кількості рейсів приміських автобусів.     

Із загальної кількості опитаних були виявлені особи, котрі приїхали із-за меж міста. Вони 

склали цільову аудиторію дослідження (таблиця 2.1.5.6). 

Таблиця 2.1.5.6. Характеристика цільової аудиторії опитаних відвідувачів 

торговельних об'єктів щодо географії проживання за статтю та віком 

Стать\вік  17-30 31-40 41-50 51+  

Чоловіки 
осіб 13 16 10 5 44 

питома 
вага,% 

 
10,8 

 
13,3 

 
8,3 

 
4,2 

 
36,6 

Жінки 
осіб 27 22 19 8 76 

питома 
вага, % 

 
22,5 

 
18,4 

 
15,8 

 
6,7 

 
63,4 

Всього 
осіб 40 38 29 13 120 

питома 
вага,% 

 
33,3 

 
31,7 

 
24,1 

 
10,9 

 
100,0 

 

Дані про статево-віковий стан опитаних приблизно відповідають загальній структурі 

відвідувачів торговельних об'єктів. Тобто із загальної кількості відвідувачів на долю жінок 

припадає 63,4%. Найбільше опитаних відвідувачів - це молоді люди у віці до 40 років 

(65,0%). При цьому доля молодих відвідувачів в торговельно-розважальному комплексі 

більша, ніж на ринку (73,3% проти  56,7%), що вказує на більшу популярність сучасних 

торговельних об'єктів серед людей у віці до 40 років. Особливою популярністю 

торговельні центри користуються серед молодих людей, які проживають у  районних 

центрах (88,8%). В той же час, люди старшого покоління та молодь, що проживає в селі, 

віддають перевагу непродовольчому ринку.  

Опитування по двох торговельних об'єктах щодо районної належності населених пунктів, з 

яких прибули відвідувачі, наведена в таблиці 2.1.5.7. 
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Таблиця 2.1.5.7. Райони Полтавської області, з яких відвідувачі прибули до 

торговельних об'єктів 

З якого району 

прибули опитані 

Всього Ринок "Полімпекс" ТРЦ "Київ" 

Кількість, 

осіб 

Питома 

вага, % 

Кількість, 

осіб 

Питома 

вага, % 

Кількість, 

осіб 

Питома 

вага, % 

Полтавський 31 25,8 17 28,3 14 23,3 

Диканський 23 19,2 5 8,3 18 30,0 

Шишацький 16 13,4 4 6,6 12 20,0 

Решетилівський 10 8,3 7 11,7 3 5,0 

Зіньківський 9 7,5 4 6,6 5 8,3 

Новосанжарський 6 5,0 6 10,0 - - 

Миргородський 6 5,0 2 3,3 4 6,7 

Котелевський 3 2,5 3 5,0 - - 

Гадяцький 2 1,7 2 3,3 - - 

Чутівський 2 1,7 2 3,3 - - 

Кобеляцький 2 1,7 1 1,7 1 1,7 

Хорольський 2 1,7 1 1,7 1 1,7 

Гребінківський 2 1,7 1 1,7 1 1,7 

Карлівський 1 0,8 1 1,7 - - 

Семенівський 1 0,8 1 1,7 - - 

Машівський 1 0,8 1 1,7 - - 

Глобинський   1 0,8 - - 1 1,7 

Лубенський 1 0,8 1 1,7 - - 

Кременчуцький 1 0,8 1 1,7 - - 

Всього 120 100,0 60 100,0 60 100,0 

 

Як свідчать результати опитування щодо районів, з яких прибули до торговельних об'єктів 

відвідувачі, географічне представництво досить широке. Опитані представляли 19 регіонів 

області (рис.2.1.5.6). Найбільше представництво у виборці - це відвідувачі з Полтавського, 

Диканського, Шишацького, Решетилівського, Зіньківського, Новосанжарського та 

Миргородського районів. На їх долю приходиться 84,2%, з яких більше половини (58,4%) з 

3 районів області. 
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Рис. 2.1.5.6. Географія відвідувачів торговельних об'єктів м.Полтава 

Дослідження показало, що ринок "Полімпекс" відіграє в Полтаві центрове торговельне 

місце, яке притягує населення всіх районів області: опитані представляли 18 районів 

області (рис.2.1.5.7).  
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Рис. 2.1.5.7. Географія відвідувачів ринку "Полімпекс" 

 

Тоді як ТРЦ "Київ" притягує населення північних (Диканський, Зіньківський) та західних 

(Шишацький, Решетилівський, Миргородський) районів: представлені лише 10 районами 

(рис.2.1.5.8). 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 2.1.5.8. Географія відвідувачів ТРЦ "Київ" 

 Наявність відвідувачів ТРЦ "Київ" саме з цих регіонів пояснюється розміщенням 

торговельного комплексу в північній частині міста та наявністю неподалік автостанції  

північного напрямку та залізничного вокзалу київського (західного) напрямку. В той же час, 

розміщення ринку "Полімпекс" в центральній частині міста, історична традиція розміщення 

торговельного об'єкту на цьому місці та наявність автостанції південного, східного та 

західного напрямків забезпечує центрове притягнення населення.  

Розподілення відвідувачів торговельних об'єктів по основних районах області наведено на 

рисунку 2.1.5.1. 
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Рис. 2.1.5.1. Питома вага відвідувачів торговельних об'єктів по районах області 
 

Наведений рисунок наочно вказує на три основні райони, які домінують у відвідуваннях 

ТРЦ "Київ" (Диканський, Полтавський і Шишацький). На ринку "Полімпекс" лише 

відвідувачів з Полтавського району значно більше за інші регіони. На цьому ринку значно 

вище  розосередження відвідувачів за іншими районами області, що ще раз підкреслює 

його центральне положення в місті.   

Групування відповідей за зонами віддаленості від Полтави показало, що в 1 зоні 

(приміський - до 30 км від Полтави) проживають 35 відвідувачів торговельного об'єкту ТРЦ 

"Київ" (58,3%) та 37 відвідувачів торговельного об'єкту "Полімпекс" (61,7%). Тобто радіус 

покриття обслуговуванням населення незначно відрізняється між торговельними 

об'єктами і становить на рівні 60% населення приміської зони і 40% приходиться на більш 

віддалені райони. 

Розподіл опитаних відвідувачів торговельних об'єктів за типами населених пунктів 

показав, що населення сіл частіше відвідує полтавські торговельні точки: 65,8% 

відвідувачів з сіл і 34,2% - з райцентрів. При цьому на ринку "Полімпекс" це 

співвідношення менш помітне (61,7% проти 38,3%), в порівнянні з ТРЦ "Київ" (70,0% проти 

30,0%). В будні загальна тенденція на користь сіл посилюється (66,7% і 73,3% відповідно), 

тоді як у вихідні до Полтави приїздить більше жителів районних центрів. Таке 

співвідношення можна пояснити тим, що основні відвідувачі прибувають в Полтаву з 

приміської зони, де розміщені невеликі за розміром населення районні центри (Диканька, 

Решетилівка, Нові Санжари). Крім того, в селах практично відсутні магазини по продажу 

непродовольчих товарів, а районні центри мають такі торговельні точки. При альтернативі 

вибору між місцем покупки Полтава-районний центр, сільське населення віддає перевагу 

місту. 

Іншим об'єктом нашого дослідження була частота відвідувань торговельних об'єктів 

Полтави населенням прилеглих територій, результати якого наведені в таблиці 2.1.5.8.  
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Таблиця 2.1.5.8. Частота відвідувань торговельних об'єктів м. Полтава населенням 
прилеглих територій 
 

Частота візитів до 

торговельного об'єкту 

Всього Ринок "Полімпекс" ТРЦ "Київ" 

Кількість, 

осіб 

Питома 

вага, % 

Кількість, 

осіб 

Питома 

вага, % 

Кількість, 

осіб 

Питома 

вага, % 

1 раз на тиждень і частіше 32 26,6 17 28,3 15 25,0 

1 раз на місяць і частіше 75 62,5 35 58,3 40 66,7 

1 раз на рік і частіше 11 9,2 7 11,7 4 6,6 

Вперше  2 1,7 1 1,7 1 1,7 

Всього 120 100,0 60 100,0 60 100,0 

 

Як показало дослідження в середньому торговельні об'єкти міста сільське населення 

відвідує два рази на місяць. 32 відвідувачі з 120 опитуваних  відвідують обласний центр з 

метою придбання товарів частіше одного разу на тиждень, що складає 26,6%. Найбільша 

питома вага (62,5%) припадає на відвідувачів, що здійснюють торговельні візити один раз 

на місяць. Досить рідко - трохи більше одного разу на рік - відвідують Полтаву для покупок 

9,2% від загальної кількості опитаних. І вперше були на торговельних об'єктах два 

відвідувача (молоді дівчата у віці до 18 років), що склало 1,7%.  

Подібну тенденцію ми помічаємо на обох досліджуваних об'єктах (рис. 2.1.5.2). 

 
Рис. 2.1.5.2. Питома вага сільського населення по частоті відвідувань 

Проте на ринку "Полімпекс" більше відвідувачів, які здійснюють візити частіше 1 разу на 

тиждень (28,3% проти 25,0%), а в ТРЦ "Київ" більше покупців, що відвідують торговельний 

центр частіше 1 разу на місяць (66,7% проти 58,3%). 

В ході дослідження виявлена цікава закономірність: опитані в будні дні відвідувачі 

вказали, що вони бувають на торговельних об'єктах частіше за відвідувачів у вихідні:  35% 

- 1 раз на тиждень і частіше і 63,4% - 1 раз на місяць і частіше. Групування ж за ознаками 

відстані населених пунктів від Полтави вказують на таку ж закономірність: 40,1% - 1 раз на 

тиждень і частіше і 56,2% - 1 раз на місяць і частіше. Виходячи із таких закономірностей, 
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можна зробити висновок: населення, яке проживає в приміській зоні (до 30 км), працює в 

Полтаві і набагато частіше буває на торговельних об'єктах саме в будні. В той же час, 

жителі населених пунктів за межами приміської зони бувають в місті для покупок не 

частіше одного разу на місяць в основному у вихідні дні. 

Інше питання, яке вивчалося в ході дослідження, пов'язане з видом транспорту, на якому 

населення прилеглих районів дістається Полтави для шопінгу. Дослідження показало, що 

населення використовує рейсові автобуси (маршрутки), потяги та власні транспортні 

засоби (таблиця 2.1.5.9).  

Таблиця 2.1.5.9. Види транспорту, використані для відвідувань торговельних 
об'єктів м.Полтава 

Вид трансорту 

Всього Ринок "Полімпекс" ТРЦ "Київ" 

Кількість, 

осіб 

Питома 

вага, % 

Кількість, 

осіб 

Питома 

вага, % 

Кількість, 

осіб 

Питома 

вага, % 

Рейсовим автобусом 

(маршруткою) 

 

70 

 

58,3 

 

37 

 

61,7 

 

33 

 

55,0 

Потягом 27 22,5 13 21,7 14 23,3 

Власним транспортним 

засобом 

 

23 

 

19,2 

 

10 

 

16,6 

 

13 

 

21,7 

Всього 120 100,0 60 100,0 60 100,0 

 

Опитування показало, що спеціально найнятим транспортним засобом не користується ні 

один з відвідувачів торговельних об'єктів. Основний вид транспорту, яким користуються 

сільські жителі, рейсові автобуси або маршрутки. 70 осіб із 120 або 58,3% опитаних 

вказали саме на цей транспорт. Потягом користуються 22,5% відвідувачів і лише 19,2% 

добираються до торговельних об'єктів власним транспортом.    

Така ж закономірність проявляється і по окремим торговельним об'єктам (рис. 2.1.5.3).  
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Рис. 2.1.5.3. Питома вага відвідувачів за видами транспорту, якими приїзджають до 
ринку "Полімпекс" і ТРЦ "Київ" 
 

Проте мають місце відмінності між відвідувачами ринку "Полімпекс" і ТРЦ "Київ". Питома 

вага жителів, які приїзджають потягом до ТРЦ "Київ" більша за середню цифру. Це 

пояснюється близькістю торговельно-розважального центру до Київського залізничного 

вокзалу. А населення віддає перевагу залізничному сполученню через нижчі за 

автомобільні тарифи на приміські перевезення та наявність пільгового проїзду для 

окремих категорій населення. Потягом користуються в основному населення, яке 

проживає за межами приміської зони на відстані до 100 км (39,1% від цієї категорії 

населення).  

Дослідження показало, що в будні сільське населення менше користується власним 

транспортом, і, навпаки, кількість відвідувачів з власним транспортом збільшується у 

вихідні. Жителі районних центрів (адміністративних центрів - така карта є на рис.2.1.5.1 

me20???) менше приїздить на власному транспорті, ніж відвідувачі з сіл. Тобто власним 

транспортом в основному приїздять жителі сіл цілими сім'ями для покупок в торговельних 

центрах у вихідні дні. Таку ситуацію можна пояснити значно гіршою якістю обслуговування 

громадським транспортом жителів сіл в порівнянні з жителями районних центрів.  

В ТРЦ "Київ" приїзжає більше відвідувачів на власному транспорті, ніж на ринок 

"Полімпекс" (21,7% проти 16,6%). Однією з вагомих причин є різний рівень доходів 

відвідувачів цих торговельних закладів: торговельні центри відвідують більш заможні 

покупці в порівнянні з ринком, про що свідчить таблиця 2.1.5.10. Крім того відвідувачі 

торговельних об'єктів також вказали на відсутність достатньої кількості паркувальних 

місць для власного транспорту навкруги ринку. 
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Дослідження причин відвідувань населенням прилеглих районів торговельних об'єктів 

м.Полтава показало, що основними мотивами є широкий вибір товарів, висока якість 

обслуговування, нижчі ціни від сільських магазинів, більш комфортні умови перебування в 

порівнянні з місцевими торговельними об'єктами та зручне місце розташування. 

Таблиця 2.1.5.10. Мотивація відвідувань торговельних об'єктів м.Полтава 

населенням прилеглих територій 

Мотив 

Всього Ринок "Полімпекс" ТРЦ "Київ" 

Кількість 

відповідей 

Питома 

вага, % 

Кількість 

відповідей 

Питома 

вага, % 

Кількість 

відповідей 

Питома 

вага, % 

Широкий вибір товарів 88 50,6 42 46,2 46 55,4 

Висока якість 

обслуговування 

 

13 

 

7,4 

 

7 

 

7,7 

 

6 

 

7,2 

Нижчі ціни 27 15,6 20 22,0 7 8,4 

Комфортні умови 

перебування 

 

19 

 

10,9 

 

3 

 

3,3 

 

16 

 

19,3 

Зручне місце 

розташування 

 

27 

 

15,5 

 

19 

 

20,8 

 

8 

 

9,6 

Всього 174 100,0 91 100,0 83 100,0 

 

Питання щодо мотивації допускала декілька відповідей. Узагальнення відповідей 

опитаних показує, що основним мотивом відвідування полтавських торговельних об'єктів є 

надання широкого вибору товарів. На це вказує більше половини опитаних: 88 відповідей 

із 174 або 50,6%. На другому місці із значним відставанням від головного мотиву ідуть 

нижчі ціни (15,6%) та зручне місце розміщення торговельного об'єкту (15,5%). Комфортні 

умови перебування відмітили 10,9% опитаних. Найменше оцінили сільські відвідувачі 

якість обслуговування: лише 13 з 174 відповідей (7,4%) вказали на високий рівень цього 

показника.  

Проте така узагальнена оцінка не дає повної відповіді про основні мотиви відвідувати 

торговельні заклади Полтави. Рисунок 2.1.5.4 наочно демонструє диференціацію 

мотивації відвідувань торговельних об'єктів. І якщо широкий вибір товарів йде на перших 

місцях як для ринку "Полімпекс" (46,2%), так і для ТРЦ "Київ" (55,4%), а якість 

обслуговування стабільно останні (7,7% і 7,2% відповідно), то інші мотиви опитані 

відвідувачі оцінили по-різному.  
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Рис. 2.1.5.4. Мотиви відвідування ринку "Полімпекс" і ТРЦ "Київ"  

 

Відвідувачі переконані, що на ринку ціни нижче, ніж в ТРЦ "Київ", а мотив відвідування 

ринку "Полімпекс" - нижчі ціни - опитані поставили на друге місце (22,0%), тоді як 

відвідувачі торговельно-розважального центру віддали цьому показнику лише 8,4%. 

Зручне місце розташування - в центрі міста - обрали на багато більше покупців ринку 

(20,8%) в порівнянні з відвідувачами ТРЦ "Київ" (9,6%). Вагомою перевагою торговельно-

розважальних комплексів є комфорті умови перебування, на що вказали 19,3% 

відвідувачів ТРЦ "Київ", а на ринку цей показник складає лише 3,3%.   

Жителі приміської зони більш вимогливі до якості обслуговування та до місця 

розташування, тоді як для населення більш віддалених районів та жителів села 

важливішим фактором є широкий вибір товарів. Відвідувачам із райцентрів важливим є 

комфортні умови перебування та зручне місце розташування. 

Ще однією задачею, яка вирішувалася за допомогою опитування, було визначити 

популярність торговельних об'єктів, які відвідують покупці ринку та ТРЦ "Київ". 

Відвідувачам цих об'єктів задавали питання, які ще об'єкти вони відвідують, перебуваючи 

в Полтаві. Не всі опитані відповідали на це питання, віддаючи перевагу лише об'єкту, на 

якому вони перебували. Взагалі було названо лише 9 об'єктів, а саме ТРЦ "Екватор", ТРЦ 

"Конкорд", ЦУМ, гіпермаркет "Епіцентр", ТРЦ "Метрополітен", ТЦ Шевченківський, ТЦ 

"Олімп", супермаркет АТБ і супермаркет "Метро" (таблиця 2.1.5.11). 
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Таблиця 2.1.5.11. Популярність торговельних об'єктів м. Полтава серед населення 

прилеглих територій 

Торговельний об'єкт 

Всього Ринок "Полімпекс" ТРЦ "Київ" 

Кількість 

відповідей 

Питома 

вага, % 

Кількість 

відповідей 

Питома 

вага, % 

Кількість 

відповідей 

Питома 

вага, % 

Екватор 38 43,2 18 29,0 20 76,9 

Конкорд 13 14,8 8 12,9 5 15,2 

ЦУМ 11 12,5 11 17,7 - - 

Епіцентр 10 11,4 10 16,1 - - 

Метрополітен 8 9,1 7 11,3 1 3,9 

Шевченківський 3 3,3 3 4,8 - - 

Олімп 2 2,3 2 3,3 - - 

АТБ 2 2,3 2 3,3 - - 

Метро 1 1,1 1 1,6 - - 

Всього 88 100,0 62 100,0 26 100,0 

 

Безсумнівний фаворит по популярності серед населення, котре приїздить за покупками на 

ринок і в ТРЦ "Київ", є торговельно-розважальний комплекс "Екватор". Слідом за ним 

приблизно з однаковим показником йдуть ТРЦ  "Конкорд", ЦУМ, "Епіцентр", 

"Метрополітен". І якщо торговельно-розважальний центр "Конкорд", а особливо 

"Метрополітен" є відносно новими для цього формату торговельними об'єктами, які ще 

набирають популярності серед сільських жителів, то ЦУМ за останній час значно втратив 

свою популярність в зв'язку із посиленням конкуренції з боку нових полтавських магазинів 

(me23  більш об'єктивно цю інформацію відображає табл.2.1.5.17 і додаток Г - там буде і 

карта).   

Гіпермаркет "Епіцентр" - самий популярний торговельний об'єкт серед визначеної 

категорії споживачів будівельних матеріалів. ТЦ Шевченківський та ТЦ "Олімп" - це 

невеликі торговельні центри місцевого значення, які мають обмежений контингент 

сільських споживачів, які приїзджають на ринок.  

Порівняльна характеристика відвідувачів ринку "Полімпекс" і ТРЦ "Київ" показує, що 

покупці торговельно-розважального центру мають більш стабільні вподобання: вони в 

своїх відповідях назвали лише три об'єкти (рис.2.1.5.5). Із них 80% відповідей припало на 

ТРЦ "Екватор", крім того вони назвали «Конкорд» (16%) і "Метрополітен" (4%).  
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Рис. 2.1.5.5. Переваги відвідувачів ринку "Полімпекс" і ТРЦ "Київ" щодо 
відвідування інших торговельних об'єктів.  

 

Відвідувачі ж ринку "Полімпекс" частіше бувають на інших торговельних об'єктах. 

Більшість цих об'єктів розміщені в зоні пішохідної доступності від ринку. 

Групування за зонами проживання відвідувачів торговельних об'єктів показує, що більш 

популярними серед населення приміської зони (до 30 км) є ТРЦ «Конкорд», Метрополітен, 

Шевченківський, Метро та Олімп. В той же час серед населення, яке проживає далі від 

Полтави, більшою популярністю користуються Екватор, Епіцентр та ЦУМ.  

Як показало групування за адміністративним поділом жителі райцентрів віддають 

перевагу Конкорду та Епіцентру, а жителі сіл - Екватору, ЦУМу, Метрополітену. 

Результати опитування населення сіл приміської зони м. Полтава 

Для дослідження кількісного і якісного складу неполтавського населення, яке працює та 

отримує послуги в м.Полтава було проведено опитування населення сіл в безпосередній 

близькості від Полтави. Метою такого опитування було виявлення можливостей для 

розширення та збільшення кількості візитів до Полтави. Опитування проводилося у 

вигляді анкетування жителів населених пунктів (додаток В).  

Дослідження проводилося протягом серпня 2016 року, в ході якого було опитано 140 осіб 

з 21 населеного пункту приміської зони (таблиця 2.1.5.12), які були виокремлені у 

внутрішній та зовнішній пояс в залежності від відстані до Полтави. 

2.1.5.12. Кількість опитаних жителів приміської зони м.Полтава  

№№ 
п/п 

Назва населеного пункту Відстань до 
Полтави, км 

Населення, 
осіб 

Кількість 
опитаних, 

осіб  
1 Розсошенці 7 6731 2 
2 Копили 9 2525 18 
3 Нижні Млини 9 697 4 
4 Гожули  9 2947 27 
5 Терешки 10 2450 15 
6 Гора 10 767 6 
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7 Зінці 10 856 6 
 Всього по внутрішньому 

поясі приміської зони 
 

до 12 км 
 
- 

 
78 

8 Микільське 13 587 6 
9 Безручки 13 409 4 

10 Клюшники 14 23 1 
11 Зорівка 17 133 3 
12 Глухове  19 118 2 
13 Байрак (Полтавский р-н) 20 83 4 
14 Калашники 21 468 5 
15 Чорноглазівка 22 266 3 
16 Ватажкове 24 486 5 
17 Бершацьке 25 13 1 
18 Заворскло 29 665 6 
19 Байрак (Диканьський р-н)  

32 
 

436 
 

15 
20 Вовківка (Н.Санжарський р-н)  

32 
 

166 
 

3 
21 Одарюківка 

(Диканьський р-н) 
 

36 
 

85 
 

4 
 Всього по зовнішній 

приміській зоні 
  62 

 Всього по приміській зоні -  140 

 

Протягом місяця було опитано 140 осіб, статево-віковий склад яких відповідає населенню 

яке проживаю в цих населених пунктах (таблиця 2.1.5.13). 

Таблиця 2.1.5.13. Кількість осіб в залежності від віку опитаних 

 16-25 26-35 36-45 46-55 56-65 65+ 

Кількість осіб 25 19 35 26 14 21 

Питома вага, % 17,9 13,6 25,0 18,6 10,0 15,0 

 

Презентативність вибірки забезпечило опитування 48 чоловіків (34,3%) та 92 жінок 

(65,7%). Серед опитаних: наймані працівники - 52 (37,1%); ті, хто працює у власному 

господарстві - 35 (25,0%); пенсіонери - 31 (22,1%), учні та студенти - 22 (15,7%).  

Одна із головних причин відвідування Полтави жителями прилеглих районів - це робота в 

місті або необхідність приїздити в місто за професійними обов'язками.  Рисунок 2.1.5.6 

демонструє частоту перебування жителів приміської зони в Полтаві по роботі. На рисунку 

наочно видно, що майже половина жителів (47,4%) внутрішнього поясу приміської зони 

щоденно по роботі бувають в Полтаві, тоді як лише 22,6% населення зовнішнього поясу 

щоденно працює в місті. В цілому 60,7% населення приміської зони щотижня бувають в 

Полтаві. При цьому серед працюючих і тих, хто навчається, цей відсоток складає 69,2%. 

Тобто можна сказати, що жителі приміської зони тісно пов'язані по роботі з містом. 
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Рис.2.1.5.6. Частота перебування жителів приміської зони в Полтаві по роботі  

Частота перебування жителів приміської зони для торгівлі на ринках Полтави зображена 

на рисунку 2.1.5.7. 

 

 
Рис.2.1.5.7. Частота перебування жителів приміської зони в Полтаві для торгівлі на 

ринку (% від кількості опитаних) 

В середньому 15,0% населення приміської зони щоденно приїзджають в Полтаву для 

торгівлі на ринках, ще 7,1% на ринках два рази на тиждень і 5,7% - щотижня. Тобто більше 

чверті жителів приміських населених пунктів забезпечують населення Полтави 
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продуктами харчування. Серед жителів внутрішнього поясу значно більший відсоток тих, 

хто приїздить в Полтаву для торгівлі на ринку щоденно - 20,5% проти 8,1%. Але жителі 

зовнішнього поясу в основному їздять на ринок 1-2 рази на тиждень. Однією з головних 

причин такої частоти відвідування Полтави: дорогий проїзд для населених пунктів, які 

розташовані більше ніж 20 км від міста. 

 Частота відвідування жителями приміської зони об'єктів торгівлі в Полтаві відображена на 

рисунку 2.1.5.8.  

Рис.2.1.5.8. Частота відвідування жителями приміської зони об'єктів торгівлі в 

Полтаві 

Найчастіше жителі приміської зони відвідують місто 2 рази на тиждень. Проте жителі 

внутрішнього поясу в більшості здійснюють покупки в Полтаві частіше двох разів на 

тиждень (61,6%), а більшість жителів зовнішнього поясу - один раз на тиждень (30,6%). 

Об'єкти медицини приміське населення відвідує в середньому менше одного разу на 

місяць (рис.2.1.5.9). 
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Рис.2.1.5.9. Частота відвідування жителями приміської зони об'єктів медицини в 

Полтаві 

Тенденція відвідування медичних закладів практично співпадає як у жителів внутрішнього, 

так і зовнішнього поясів. Рисунок 2.1.5.10 демонструє частоту відвідування жителями 

приміської зони об'єктів освіти в Полтаві.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.2.1.5.10. Частота відвідування жителями приміської зони об'єктів освіти в 

Полтаві 

Жителі населених пунктів внутрішнього поясу досить часто користуються освітніми 

послугами міста: 39,7% відмітили щоденне відвідування Полтави для власного навчання 

або навчання своїх дітей.   
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Рисунок 2.1.5.11 демонструє частоту отримання послуг в Полтаві приміським населенням. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.2.1.5.11. Частота відвідування жителями приміської зони об'єктів, що надають 

послуги в Полтаві 

В порівнянні з відвідуванням торговельних закладів приміське населення не так часто 

користується послугами полтавських закладів - нотаріусу, спортивних заходів, салонів 

краси і т.п. Це відбувається в середньому один раз на місяць. Інші причини у своїх 

відповідях вказали 31 опитаний або в середньому 22,1% (рис.2.1.5.12) 

 

Рис.2.1.5.12. Частота відвідування жителями приміської зони Полтави з інших 

причин 
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До інших основних причин відвідування Полтави опитані вказали: прогулянки по місту, для 

зустрічі з друзями, до родичів, для заняття спортом, в Полтавагаз. Ці мотиви відвідувань 

Полтави мають великі можливості щодо збільшення в порівнянні із нинішнім станом і 

потребують приділення додаткової уваги місцевої влади. Основними причинами, що 

заважають збільшити кількість відвідувань Полтави, є відсутність вечірніх рейсів із 

сільських населених пунктів і слабка промоція міських заходів в приміських зонах. 

В дослідженні населення прилеглих районів ми вивчали питання якими видами 

транспорту добирається сільське населення до міста. Результати дослідження наведені в 

таблиці 2.1.5.14.   

Таблиця 2.1.5.14. Види транспорту, якими користуються жителі приміської зони для 

візитів до Полтави 

 

Вид транспорту 
Всього Внутрішній пояс Зовнішній пояс 

Кількість 
відповідей 

Питома 
вага, % 

Кількість 
відповідей 

Питома 
вага, % 

Кількість 
відповідей 

Питома 
вага, % 

Рейсовим автобусом 102 50,0 66 52,4 36 46,2 
Власним транспортним 
засобом 

 
64 

 
31,4 

 
37 

 
29,4 

 
27 

 
34,6 

Потягом 21 10,3 10 7,9 11 14,7 
Найнятим транспортним 
засобом 

 
17 

 
8,3 

 
13 

 
10,3 

 
4 

 
5,1 

Всього 204 100,0 126 100,0 78 100,0 

 

Половина населення приміської зони використовує рейсовий автобус або маршрутку для 

візитів до міста. Третина населення користується власним транспортом і лише 10,3% 

населення використовує потяг, а 8,3% - найнятий транспорт. 

Використання різних видів транспорту різниться між населенням внутрішнього та 

зовнішнього поясів. Жителі внутрішнього поясу частіше використовують автобуси і 

тролейбуси (Розсошенці), на що вказують 52,4% опитаних, та найняті транспортні засоби 

(автотранспорт підприємств та організацій або таксі). Потяг використовують лише 7,9% 

опитаних через невелику кількість залізничних станцій в цьому поясі (Терешки, Зінці). В 

той же час жителі зовнішнього поясу частіше використовують потяги (14,7%) через 

дешевші тарифи на приміські перевезення. Також населення зовнішнього поясу частіше 

використовують власні транспортні засоби (34,6%) через відсутність або недостатність 

рейсових автобусів. 

Як показало дослідження 72,1% населення приміської зони не потребує частіше 

перебувати в місті, ніж в теперішній час (таблиця 2.1.5.15).  
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Таблиця 2.1.5.15. Необхідність частіше бувати в Полтаві 

Необхідність частіше бувати 

в Полтаві 

Всього Внутрішній пояс Зовнішній пояс 

Кількість 

відповідей 

Питома 

вага, % 

Кількість 

відповідей 

Питома 

вага, % 

Кількість 

відповідей 

Питома 

вага, % 

Так 39 27,9 28 35,9 11 17,7 

Ні 101 72,1 50 64,1 51 82,3 

 

Особливо нагальна потреба у збільшенні візитів до Полтави у жителів внутрішнього 

поясу. 35,9% опитаних відповіли, що хотіли б частіше бувати в місті, проте основною 

перепоною для цього є відсутність вечірніх рейсів до Полтави та неможливість 

залишитися в місті на ніч за невелику платню.  

В рамках дослідження ми вивчили сезонність перебування сільського населення в 

Полтаві. Для цього був розрахований середньозважений показник (таблиця 2.1.5.16).  

Таблиця 2.1.5.16. Сезонність відвідування Полтави жителями приміської зони 

Пора року Всього 
 

Внутрішній пояс 
 

Зовнішній пояс 
Літо 28,9 27,0 31,4 
Осінь 24,2 24,4 23,9 
Зима 22,5 24,0 20,7 
Весна 24,4 24,7 24,0 

 

Як показують розрахунки відвідування має чітко виражений сезонний характер: більшість 

візитів до Полтави приходиться на літо. Але якщо жителі внутрішнього поясу відвідують 

місто більш рівномірно з невеликою перевагою на користь літа (27,0%), то значно більша 

сезонність просліджується у населення зовнішнього поясу (31% - літо, 20,7% - зима). Така 

різниця пояснюється погіршенням транспортних умов в зимовий період.   

Проведене дослідження виявило популярність торговельних об'єктів серед населення 

приміської зони (таблиця 2.1.5.17). 

Таблиця 2.1.5.17. Популярність торговельних об'єктів серед населення приміської 

зони 

Торговельні об'єкти 
Всього Внутрішній пояс Зовнішній пояс 

Кількість 
відповідей 

Питома 
вага, % 

Кількість 
відповідей 

Питома 
вага, % 

Кількість 
відповідей 

Питома 
вага, % 

Ринок "Полімпекс" 58 24,2 27 18,4 31 33,3 
СМ АТБ 35 14,6 23 15,6 12 12,9 
ТРЦ "Київ" 33 13,8 19 12,9 14 15,1 
ТРЦ "Екватор" 24 10,0 19 12,9 5 5,4 
ТРЦ "Конкорд" 22 9,2 14 9,5 8 8,6 
ГМ "Епіцентр" 13 5,4 8 5,4 5 5,4 
СМ "Сільпо" 8 3,3 7 4,8 1 1,1 
СМ "Екомаркет" 6 2,5 6 4,1 - - 
ЦУМ 6 2,5 4 2,7 2 2,2 
Інші згадані торговельні 
об'єкти  

 
35 

 
14,5 

 
20 

 
13,7 

 
15 

 
16,0 

 240 100,0 147 100,0 93 100,0 
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Опитування з цього питання передбачало три відповіді з назвами торговельних об'єктів. В 

результаті анкетування було отримано 240 відповідей від 140 респондентів (в середньому 

1,7 відповідей з кожної особи). Опитуваними були названі 29 торговельних об'єктів, в тому 

числі жителями внутрішнього пояса - 22 об'єкта, зовнішнього пояса - 18. Більша 

обізнаність жителів внутрішнього пояса пояснюється їх частішими візитами до 

полтавських торговельних об'єктів (додаток Г, рис.2.1.5.13). 

Явним лідером серед полтавських торгових об'єктів сільське населення відмічає ринок 

"Полімпекс". І якщо жителі внутрішнього пояса віддають незначну перевагу ринку, то 

населення більш віддалених сіл значно частіше відвідують ринок (33,3%) в порівнянні з 

іншими торговельними об'єктами. Серед супермаркетів явним фаворитом виступає АТБ, 

яке має 14,6% відповідей, а "Сільпо" та "Екомаркет"  - 3,3% та 2,5% відповідно. Такі 

показники популярності продовольчі  магазини набрали за рахунок населення 

внутрішнього пояса, яке досить часто здійснює покупки саме в цих магазинах.  

В форматі "Торговельний центр" лідером є ТРЦ "Київ" - 33 згадки з 240 (13,8%), який 

більш популярний серед населення зовнішнього пояса. В той же час ТРЦ "Екватор" має 

23 згадки (10,0%) за рахунок більшої популярності серед населення внутрішнього пояса. 

ТРЦ "Конкорд" однаково популярний як у внутрішньому, так і зовнішньому поясах.  

Серед магазинів, що торгують будівельними матеріалами, поза конкуренцією гіпермаркет 

"Епіцентр" (5,4%). 

Слід відмітити, що значно зменшилася популярність серед приміського населення ЦУМу, 

який має лише 6 згадок (2,5%). Незважаючи на розміщення в центральній частині міста і 

лідируючі позиції ще 20 років тому, Центральний універмаг втратив свою центрову 

позицію для жителів приміських сіл, поступившись молодим сучасним торговельним 

центрам через маркетингову пасивність. Значно менше свого потенціалу через 

"маркетингову не розкрученість" мають ТРЦ "Метрополітен" - 3 згадки та ТРЦ "Паровоз" - 

1 згадка. 

Рис.2.1.5.13. Популярність торговельних об'єктів серед жителів прилеглих районів 
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Однією із основних причин приїзду населення приміської зони до міста Полтави є 

звернення до медичних закладів, результати відповідного опитування наведені в таблиці 

2.1.5.18.  

Таблиця 2.1.5.18. Причини звернення до полтавських медичних закладів  

 

Вид транспорту 
Всього Внутрішній пояс Зовнішній пояс 

Кількість 
відповідей 

Питома 
вага, % 

Кількість 
відповідей 

Питома 
вага, % 

Кількість 
відповідей 

Питома 
вага, % 

відсутня така пропозиція 
вдома 

 
65 

 
31,3 

 
34 

 
29,6 

 
31 

 
33,3 

за обов'язковим 
направленням 

 
41 

 
19,7 

 
25 

 
21,7 

 
16 

 
17,2 

кращі спеціалісти 77 37,0 41 35,7 36 38,7 
нижча ціна 25 12,0 15 13,0 10 10,8 
Всього 208 100,0 115 100,0 93 100,0 

 

Основними мотивами звернення до полтавських медичних закладів являються кращі 

спеціалісти (37,0% відповідей) і відсутність такої пропозиції за місцем проживання (31,3%). 

Що стосується населення внутрішнього пояса, то воно частіше за жителів зовнішнього 

пояса користується обов'язковим направленням до полтавських лікарів, а також воно 

менш чутливе до ціни за медичні послуги. 

Основними джерелами інформації про послуги в полтавських закладах є рекомендації 

попередників, теле- та радіореклама (таблиця 2.1.5.19). 

Таблиця 2.1.5.19. Джерела інформації про послуги полтавських закладів  

Вид транспорту 

Всього Внутрішній пояс Зовнішній пояс 

Кількість 

відповідей 

Питома 

вага, % 

Кількість 

відповідей 

Питома 

вага, % 

Кількість 

відповідей 

Питома 

вага, % 

рекомендації попередників 63 30,9 35 28,0 28 35,4 

радіо/ТВ 63 30,9 43 34,4 20 25,3 

ЗМІ 58 28,4 35 28,0 23 29,1 

довідники 16 7,8 12 9,6 4 5,1 

інше 4 2,0 - - 4 5,1 

Всього 204 100,0 125 100,0 93 100,0 

 

Більше довіряють рекомендаціям товаришів населення зовнішнього поясу (35,4%) та 

засобам масової інформації (29,1%). Жителі внутрішнього пояса більше інформації 

отримують з радіо та телебачення. Всього 4 згадки з 204 відповідей відноситься до 

поширення інформації через інтернет (2,0%).   

Наприкінці анкети опитаних просили надати рекомендації полтавській міській владі щодо 

розширення можливостей для відвідування Полтави і збільшення кількості візитів 

сільського населення. Підводячи підсумки, можна виділити  дві групи рекомендацій: 
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- відремонтувати дороги - 19 пропозицій та поставити світлофор на виїзді з траси Київ-

Харків на Терешки; 

- врегулювати роботи рейсових автобусів та маршруток, а саме збільшити кількість 

маршруток - 9 пропозицій, запустити рейсовий автобус - 9, зменшити ціни на проїзд - 8, 

продовжити час роботи автобусів - 4, збільшити розмір автобусів, упорядкувати роботу 

приміського транспорту за графіком. 

Крім цього в інших пропозиціях респонденти пропонували збільшити кількість відкритих 

місць для відпочинку - 3, зробити велодоріжки, надати можливість за невелику ціну 

залишатися в Полтаві на ніч, поширювати інформацію через мережу інтернет та 

зменшити хабарі в лікарнях. 

Демографічна ситуація в прилеглих районах 

Для виявлення основних тенденцій демографічної ситуації в прилеглих районах на 

підставі статистичних даних по Полтавській, Дніпровській і Харківській областей за період 

з 2005 по 2015 роки, були розраховані середні темпи зростання (таблиця 2.1.5.20).    

Таблиця 2.1.5.20. Чисельність населення в прилеглих районах1 і результати 

дослідження торговельних об'єктів щодо географії приїзжих   

 Райони 
Населення, 

тис.осіб 
Темп приросту 
за 10 років, % 

1-а зона   

1. Полтавський 67,1 100,15 

2. Диканьський 8,0 99,10 

3. Новосанжарський 6,2 99,07 

4. Решетилівський 5,1 99,24 

 Всього 86,4 100,0 

 2-а зона   

1. Диканьський 10,9 99,10 

2. Машівський 19,5 98,99 

3. Новосанжарський 28,2 99,07 

4. Решетилівський 21,2 99,24 

5. Карлівський 33,9 98,57 

6. Чутівський 22,8 99,09 

 Всього 136,5 98,99 

3-а зона   

1. Котелевський 19,6 99,46 

2. Шишацький 20,3 98,94 

3. Кобеляцький 42,1 98,43 
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4. Великобагачанський 24,9 98,71 

5. Козельщинський 19,4 98,46 

6. Зіньківський 34,5 98,72 

7. Миргородський 72,1 99,09 

8. Хорольський 34,4 98,67 

 Всього 267,3 98,82 

4-я зона   

1. Горішні Плавні 54,8 100,09 

2. Кременчуцький 262,8 99,66 

3. Гадяцький 53,3 98,85 

4. Глобинський 43,6 97,98 

5. Семенівський 25,2 98,39 

6. Лубенський 78,2 99,01 

7. Оржицький 24,1 98,73 

8. Чорнухинський 11,3 97,84 

9. Лохвицький 42,9 98,87 

10. Пирятинський 31,6 99,11 

11. Гребінківський 22,5 99,04 

12. Магдалинівський 33,5 98,14 

13. Царичанський 26,9 98,36 

14. Красноградський 44,6 99,11 

 Всього 755,3 99,14 

 Всього по прилеглим районам 1245,5 99,10 

1 Сайт Головного управління статистики в Полтавській області http://www.pl.ukrstat.gov.ua/ 

 

Найбільш стабільно демографічна ситуація розвивається в 1-й зоні, куди входить 

населення Полтавського району. Така ситуація склалася за рахунок міграції міського 

населення в більш комфортні зони проживання з індивідуальним будівництвом для 

забезпечених полтавчан та дешевшими квартирами для менш забезпечених громадян. 

В другій та третій зонах проживає відповідно 155,8 та 267,3 тис.осіб. Ці зони 

характеризуються найвищими темпами зменшення населення - 98,99% та 98,82% через 

депопуляцію населення та від’їзд працездатного населення в Полтаву та інші великі міста. 

Населення четвертої зони складає 755,3 тис.осіб. Темп приросту в цій зоні також 

негативний, проте він складає 99,14% за рахунок стабільності кількості населення у 

великих населених пунктах.    
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Висновки 

Проведене дослідження за декількома параметрами дозволило зробити наступні 

висновки: 

1. Вважаючи на проведені дослідження, регламентні документи по  містобудуванню та 

архітектурі, лінійно-вузлову структуру області, яка формується в результаті перетину двох 

головних планувальних осей загальнодержавного значення,  систему розселення в межах 

області, ми виділили чотири зони прилеглих районів (рис.2.1.5.13). 

 

 
Рисунок 2.1.5.13. Зонування прилеглих районів міста Полтава 

Перша зона, яка обмежена 30 хвилинами доступності до центру, і відповідає приміській 

зоні Полтави. Приміська зона - це територія, що оточує місто, яка є його невід'ємною 

частиною, знаходиться з ним в тісних функціональних, культурно-побутових та інших 

взаємозв'язках, складається із територій сільських  населених пунктів та земель сільсько- 

та лісогосподарського призначення, має різностороннє господарське значення та виконує 

оздоровчі функції для міського населення. Полтава та приміська зона утворюють складну 

суспільну систему, в якій місто виступає центром, а приміська зона відповідно 

периферійною, віддаленою від центру територією. Приміська зона формується під 

впливом міста, її напрям залежить від розвитку самого міста. 
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Приміська зона об'єднує внутрішній та зовнішній пояс міста (рис.2.1.5.14). 

Внутрішній пояс - це сільські населенні пункти, які знаходяться на відстані не більше 15 

хвилин доступності від центральної частини міста і в більшості випадків примикають 

безпосередньо до меж міста. До внутрішнього приміського поясу відносяться 23 населенні 

пункти 7 сільських рад з населенням 33,7 тис. осіб і площею 350 км2. До найбільших 

селищ та сіл відносяться Розсошенці (6731 особи), Копили (2525), Гожули (2947), 

Терешки (2450), Супрунівка (3974), Мачухи (3337), Тахтаулове (2231), Щербані (1864). 

Основною функцією внутрішнього поясу приміської зони є розселення населення у 

територіальному розвитку міської агломерації. Серед основних причин, які стимулюють 

переміщення населення з міських районів у приміську зону варто віднести велику різницю 

у вартості землі в центральній частині міста та ще незаселених околицях, високу вартість 

гарної нерухомості в місті, перенаселеність та моральний знос житла в центральних 

районах міста, гострі економічні проблеми, забруднення атмосфери міста відходами 

промислового виробництва та чадними газами автомобілів, шум, труднощі пересування, 

загострення соціальних проблем, а також можливість швидко досягати міських об'єктів із-

за меж міста. 

 

 
 

Рисунок 2.1.5.14. Внутрішній та зовнішній пояси першої (приміської) зони 
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Трудові відносини населення приміської зони мають як правило, доцентрову 

спрямованість, інакше кажучи виникає маятникова міграція між містом та приміськими 

населеними пунктами. Дослідження показало, що 47,4 відсотки повнолітнього населення 

внутрішнього пояса, тобто приблизно 13,5 тис. осіб щоденно їздять на роботу до Полтави, 

а 15,4% - частіше 2 рази на тиждень. 

У внутрішньому передмісті розміщуються аграрні господарства, основне завдання яких 

забезпечення населення Полтави малотранспортабельною та швидкопсувною 

продукцією, зокрема овочами, фруктами, м'ясом, молоком та молочними продуктами. 

Приміська зона має певні переваги для розміщення в ній інтенсивного 

сільськогосподарського виробництва. За нашими дослідженнями 20,5% дорослого 

населення щоденно приїздить в Полтаву для торгівлі на ринках міста. 

Природоохоронна функція внутрішнього поясу передмістя полягає у створенні так званого 

«зеленого» поясу, вторинно сприяє розвитку зеленого туризму. Зелений пояс покликаний 

оптимізувати несприятливі екологічні процеси та раціоналізувати розподіл антропогенного 

навантаження, що є наслідками зростання міської агломерації, а також розбудовувати в 

приміській зоні екологічної мережі як цілісної екосистеми міста і прилеглих територій.  

Переміщення між Полтавою та передмістям в основному носять доцентровий характер. У 

більшій мірі населення із приміських населених пунктів внутрішнього поясу отримує освіту 

відповідного рівня у місті, тим самим викликаючи щоденні маятникові поїздки з дому на 

навчання, тобто вони стають маятниковими мігрантами. Це переконливо доказую 

проведене дослідження, згідно з яким 39,7% дорослого населення або 11 тис. жителів 

внутрішнього поясу щоденно здійснює поїздки на навчання або відвозить дітей до 

навчальних закладів Полтави, в тому числі 1,5 тис. студентів на навчання. 

За останні роки відбувається інтенсивне переселення міських жителів з центральної 

частини міста в приміську зону, перенесення туди деяких соціальних та інших об'єктів 

функціонального призначення. Як показує аналіз статистичної інформації середньорічні 

темпи приросту чисельності населення у Полтавському районі склали 100,15% (найвищі 

по Полтавській області), тоді як цей показник по м.Полтава має негативну тенденцію - 

99,51%.  

Необхідною умовою урбанізації приміської зони є розвиток транспорту та широкої сітки 

доріг для забезпечення перевезень між місцем проживання та місцем роботи, тому що 

люди, які переселяються у передмістя, у більшості, продовжують працювати в великому 

місті. Значно більше ніж у містян якість життя жителів приміської зони залежить від 

налагодженої дії приміського транспорту і від якості доріг. Саме на ці проблеми вказала 

переважна більшість опитаних жителів внутрішнього пояса приміської зони. 

Зовнішній пояс першої (приміської) зони має 30 кілометровий радіус від центра Полтави. 

Він повністю охоплює територію Полтавського району, а також деякі населенні пункти  

Решетилівського (с.Плоске, с.Демидівка),  Ново-Санжарського (с.Старі Санжари), 

Диканського (с.Стасі, с.Велика Рудка, с.Байрак) районів. У таких межах зовнішній пояс 

приміської зони Полтави займає площу близько 2,4 тис. км2, на якій проживає 40,4 тис. 
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осіб. Щільність населення зовнішнього поясу значно поступається внутрішньому 

передмістю Полтави. 

Наявність розвиненої виробничої інфраструктури, вигідне розташування до ринків збуту 

та центрів матеріально-технічного постачання, можливість швидкого залучення 

додаткових трудових ресурсів у разі такої необхідності дає хороші перспективи для 

розвитку промислового потенціалу цих прилеглих територій. Приміська зона слугує 

резервом для розвитку міста та розміщення в ній об'єктів господарського обслуговування. 

Саме в приміській зоні Полтави розміщені електростанція, аеропорт, вантажні залізничні 

станції, сміттєзвалище, складські та комунальні об'єкти, об'єкти інженерної та 

транспортної інфраструктури та ін. - що і становить інфраструктурні взаємозв'язки між 

містом та його приміською зоною. 

Приміська зона забезпечує місто необхідними для його життєдіяльності природними 

ресурсами, перш за все водними. Вона є постачальником для будівництва міста 

будівельними матеріалами: глини, піску, гравію, вапняку та ін., які тут добувають, якщо їх 

виробництво не суперечить вимогам та не несе шкоди навколишньому середовищу. 

Жителі зовнішнього поясу рідше бувають в місті по справах роботи: лише 22,6 % 

дорослого населення  вказали, що бувають в Полтаві щоденно (що складає приблизно 7,5 

тис.осіб). Щоденно їздять до Полтави для торгівлі на ринку - 8,1%. Закладами освіти 

м.Полтава на відміну від жителів внутрішнього пояса користуються лише 9,7% жителів 

(2,8 тис.осіб). Загальна середня кількість людей, яка щоденно відвідую Полтаву, 

становить 10,0 тис.осіб.  

Щодо відвідування Полтави цей пояс відрізняє значно гірший стан доріг і більша 

залежність місцевого населення від вартості проїзду на рейсових автобусах. Жителі 

населенних пунктів, які мають залізничне сполучення з містом, частіше відвідують 

Полтаву через низьку вартість проїзду в приміських поїздах.  

 Рекреаційна функція приміських територій є однією з найважливіших, адже саме на 

відповідних землях (особливо у зовнішньому поясі) розміщуються об'єкти довгострокової 

рекреації. Рух населення до місць масового відпочинку на відміну від трудових та 

культурно-побутових зв'язків має яскраво виражений відцентровий характер. У приміській 

зоні доцільне розміщення, розвиток та функціонування об'єктів масового та спеціалізо-

ваного відпочинку міського населення, курортного лікування й оздоровлення як складові 

загальноміської рекреаційної мережі. Враховуючи факт того, що саме приміська зона 

відіграє головну рекреаційну функцію у міській агломерації, такі населені пункти як 

Верхоли, Кротенки, Проні, Буланово, Головач, Безручки забезпечені рекреаційними 

територіями короткочасного відпочинку у більшому ступені. Мають значний потенціал для 

розвитку в найближчому майбутньому населенні пункти, які мають зелені зони, для 

розвитку баз відпочинку, санаторіїв, пансіонатів, туристичних баз, готелей. До складу 

приміських зон включають зелені зони, які призначені для організації відпочинку і праці 

полтавчан в дачних поселеннях. 

До другої зони ми віднесли прилеглі райони, розміщені на відстані не більше 60 хвилин 

доступності до Полтави. Ця зона відповідає Полтавській міжрайонній системі розселення і 
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включає адміністративні райони: Диканський, Машівський, Новосанжарський, 

Решетилівський, Карлівський, Чутівський. Населення другої зони об’єднує жителів цих 

районів без деяких сіл, які ввійшли в приміську зону, і складає 148,8 тис.осіб. Середній 

темп приросту населення в цій зоні складає 98,99 %, що значно нижче середньообласної 

цифри.  

Районні центри цієї зони - невеликі населенні пункти з населенням від 4,1 тис.осіб в 

селищі Машівка до 17,6 тис.жителів в місті Карловка. Тому жителі невеликих населених 

пунктів розглядають відвідування Полтави безальтернативно. Виключенням є селище 

Чутове, половина від загальної кількості візитів населення припадає на м.Харків.  

Основною метою відвідування м.Полтави жителями прилеглих районів цієї зони є 

відвідування медичних закладів та здійснення покупок. Основним видом транспорту, який 

використовує населення для поїздок до Полтави є рейсовий автобус (58,3%), на долю 

власного транспорту приходиться 19,2%, залізничного транспорту - 22,5%. Основною 

проблемою, яка заважає відвідувати місто частіше є відносно висока вартість проїзду в 

автобусі, невеликі реальні доходи населення і погана проінформованість населення про 

масові заходи в місті. Найчастіше населення відвідує сучасні торговельні центри, які 

розміщені неподалік від автостанцій, а також центральний ринок міста. За експертними 

оцінками щоденно з цієї зони до Полтави приїздить до 3000 осіб. 

В цій зоні знаходиться велика кількість туристичних об'єктів (Диканька, Гоголеве), 

рекреаційна зона (Нові Санжари) та промислова зона (Решетилівка). 

До третьої зони відносяться населенні пункти, які розміщені на відстані від 60 до 100 км. 

Зона розташована на захід, північ та південь від Полтави. Адміністративно до цієї зони 

належать Котелевський, Шишацький, Кобеляцький, Великобагачанський, 

Козельщинський, Зіньківський, Миргородський і Хорольський райони. В третій зоні 

проживає 267,3 тис.жителів. Середній приріст населення за 10 років в цій зоні складає 

98,82 %. 

Райони цієї зони мають вплив крім Полтави інших великих міст України, проте в більшості 

такий вплив менший за Полтаву. За дослідженнями відвідувачів торговельних об'єктів 

найбільше покупців до Полтави приїжджає з Шишацького, Зіньківського та Миргородського 

районів. Торговельними послугами гіпермаркету "Епіцентр" частіше користуються 

відвідувачі з Великобагачанського району. Комплексний аналіз за різними показниками 

дає можливість визначити кількість відвідувачів Полтави на рівні 1,5 тис.осіб на день. 

В четверту зону  входять Кременчуцький, Гадяцький, Глобинський, Семенівський, 

Лубенський, Оржицький, Чорнухинський, Лохвицький, Пирятинський, Гребінківський, 

м.Горішні Плавні, а також Магдалинівський та Царичанський райони Дніпровської області 

та  Красноградський район Харківської області. В цій зоні станом на 1.01.2016 року 

проживає 755,3 тис.жителів, темпи середньорічного зменшення кількості населення за 10 

років дещо нижчі за середньообласну цифру через наявність в цій зоні великих міст 

обласного підпорядкування (Кременчук, Горішні Плавні, Лубни, Пирятин, Гадяч).  

Кожний населений пункт цієї зони окрім Полтави має велике місто притягнення 

населення, а саме Київ, Харків, Дніпро, Суми, Кременчук. Розрахунки показали, що 
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більшість населення цих прилеглих районів віддає перевагу саме іншим містам, а не 

Полтаві. Проте жителі цих районів вимушені відвідувати Полтаву через її статус 

обласного центру. Основними причинами приїзду населення в місто є відрядження 

працівників для участі в нарадах у вищестоящих обласних організаціях, участь в 

різнопланових конкурсах, ярмарках, семінарах, курсах підвищення кваліфікації, сесіях 

обласної ради, а також за направленнями до медичних закладів обласного 

підпорядкування та в гості до родичів. Використовуючи такі поїздки, люди з прилеглих 

районів здійснюють покупки на торговельних об'єктах, отримують послуги ресторанного 

бізнесу та готелів міста. За експертними оцінками щоденно Полтаву відвідують в 

середньому 500 жителів цієї зони. 

2. Провівши комплексний аналіз внутрішньої маятникової міграції населення із прилеглих 

районів до м.Полтава, ми розрахували середню кількість людей, які щоденно відвідують 

місто, вона становить 30 тис., в тому числі з першої (приміської) зони приїздить 25,0 

тис.осіб (з них внутрішній пояс - 15,0 тис., зовнішній пояс - 10,0 тис.), з другої - 3 тис., з 

третьої - 1,5 тис., з четвертої - 0,5 тис. Розподілення населення за днями тижня 

відбувається нерівномірно: в будні більше відвідує Полтаву жителів першої та четвертої 

зон, у вихідні - другої та третьої зон. Маятникова міграція має сезонні коливання: влітку - 

28,9% від загальної кількості візитів, восени і навесні - 24,3%, взимку - 22,5%. 

3. Під час дослідження були виявлені проблеми, які турбують населення всіх зон 

прилеглих районів.  

У жителів першої зони внутрішнього пояса основна проблема, пов'язана з діяльністю 

рейсових автобусів і маршруток, складністю відвідування міста: недостатньо рейсів, 

замалий автобус, низька якість обслуговування. Для зовнішнього пояса приміської зони 

поряд з проблемою неврегульованості роботи перевізників, населення турбує якість доріг. 

Молодь цієї зони відмічає проблему, пов'язану з тим, що рано закінчується останній рейс 

маршрутки (в 19.00-21.00). Тоді як вони б хотіли ще залишатися в місті в розважальних 

закладах. Основними шляхами вирішення цих проблем є вивчення, аналіз і оптимізація 

графіків роботи перевізників, а також розвиток велосипедної інфраструктури в місті та 

відкриття недорогих хостелів. 

Результати опитування відвідувачів міста з другої та третьої зон вказують на слабку 

обізнаність цих людей про заходи, які відбуваються в Полтаві. Вирішення цієї проблеми 

можливе завдяки створенню структури, яка б займалася маркетингом м.Полтави. В 

функціональні обов'язки такої структури або спеціаліста входили б питання залучення 

більшого кількості жителів прилеглих районів.   

Як показало опитування жителів четвертої зони, основним джерелом інформації про 

послуги установ Полтави є рекомендації друзів та чутки. Тобто взагалі відсутнє 

інформування та реклама організацій та підприємств населення четвертої зони. Вирішити 

цю проблему і збільшити людський потік до Полтави могла б маркетингова структура, яка 

б використовувала в своїй діяльності сучасні засоби розповсюдження інформації через 

розкрутку сайту міськради, просування інформації в соціальних мережах, в рейсових 

автобусах та поїздах, на залізничних станціях та автовокзалах.  
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4. Ще однією суттєвою проблемою розвитку міста, виявленому при опитування гостей 

Полтави, стало відсутність сучасного центрального торговельного об'єкту. 

Найпопулярнішим серед немісцевого населення є центральний ринок "Полімпекс", який ні 

в якій мірі не відповідає сучасним вимогам до торговельно-технологічних процесів, не 

забезпечує комфортних умов перебування і високої якості обслуговування. В той же час, 

ЦУМ значно втратив свою популярність, а нові торговельні центри стали центральними в 

окремих районах Полтави. Тому назріла необхідність будівництва торговельно-

розважального центру в 3-4 рівнях з великою автостоянкою в підземному поверсі на місті 

ринку "Полімпекс". 

5. Найбільш прийнятним вектором еволюції приміських зон м.Полтава можна вважати 

курс на багатофункціональність (яка б поєднувала у взаємоузгодженні економічну, 

соціальну та екологічну складові); посилення комплексності у взаємопов'язаності умов 

розвитку; зростання частки нематеріальної сфери (рекреація, екологія, культура, освіта, 

управління) при скороченні частки матеріальної (промисловість, транспорт, будівельна 

індустрія); вдосконалення технології (перехід на нові технології), підвищення технічного 

рівня; звільнення функціональної структури від ланок, які стали для комплексу «місто-

приміська зона» недоречними або навіть протипоказаними. 

6. Необхідної умовою розвитку інфраструктури міста є перепідпорядкування комунальних 

підприємств з обласної в міську власність. 
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