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2.5.2 Зареєстровані бізнес одиниці за розміром 

Суб’єктами господарювання визнаються учасники господарських відносин, які здійснюють 

господарську діяльність, реалізуючи господарську компетенцію, мають відокремлене 

майно і несуть відповідальність за своїми зобов'язаннями в межах цього майна, крім 

випадків, передбачених законодавством. До суб’єктів господарювання належать 

підприємства-юридичні особи та фізичні особи-підприємці. 

Підприємство-юридична особа (далі – підприємство) – самостійний суб’єкт 

господарювання, створений компетентним органом державної влади або органом 

місцевого самоврядування, або іншими суб’єктами для задоволення суспільних та 

особистих потреб шляхом систематичного здійснення виробничої, науково-дослідної, 

торговельної, іншої господарської діяльності в порядку, передбаченому Господарським 

кодексом України та іншими законами. Підприємство не має у своєму складі інших 

юридичних осіб, але має право створювати філії, представництва, відділення та інші 

відокремлені підрозділи, які не мають статусу юридичної особи. 

Фізична особа-підприємець – зареєстрована в установленому порядку фізична особа з 

метою здійснення підприємницької діяльності. 

Єдиний державний реєстр підприємств та організацій України (ЄДРПОУ) – це 

автоматизована система збирання, накопичення та опрацювання даних про юридичних 

осіб всіх форм власності та організаційно-правових форм господарювання, відокремлені 

підрозділи юридичних осіб, що знаходяться на території України, а також відокремлені 

підрозділи юридичних осіб України, що знаходяться за її межами. 

Суб’єкти ЄДРПОУ – це юридичні особи та відокремлені підрозділи юридичних осіб всіх 

форм власності та організаційно-правових форм господарювання, що знаходяться на 

території України та провадять свою діяльність на підставі її законодавства. 

Єдиний державний реєстр юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців та громадських 

формувань (ЄДР) – це єдина державна інформаційна система, що забезпечує збирання, 

накопичення, обробку, захист, облік та надання інформації про юридичних осіб, фізичних 

осіб - підприємців та громадські формування, що не мають статусу юридичної особи. 

На початок 2016 року по м. Полтаві всього зареєстровано 7279 підприємств та 18182 

приватних підприємців.  
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А Підприємства 

Таблиця 2.5.2.1 Кількість зареєстрованих підприємств (на початок року), одиниць 1 
 
 

Роки Полтава 5 Полтавська область2,3,4,5 Україна,2,3 

2005 7692 21099 751545 

2006 7876 21473 783967 

2007 8144 21964 818313 

2008 8444 22654 857759 

2009 8784 23092 887190 

2010 8955 23244 903474 

2011 9096 23523 927172 

2012 9230 23733 923371 

2013 9274 22529 929343 

2014 9170 22521 952664 

2015 9042 22344 927344 

2016 7279 18719 811198 

1 Суб’єкти, зазначені в Єдиному державному реєстрі підприємств та організацій України (ЄДРПОУ), організаційно-правова 
форма господарювання яких відноситься до груп 100» Підприємства»,200 «Господарські товариства», 300 
«Кооперативи» згідно з Державним класифікатором України Класифікація організаційно-правових форм 
господарювання ДК 002:2004 та , які включені до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-
підприємців (ЄДР). 

2Складено на підставі даних Статистичних щорічників України за 2007-2014 роки. Державний комітет статистики України. 

3 Складено на підставі даних, розміщених на офіційному сайті Державної служби статистики в Україні.  

4 Складено на підставі даних Статистичних щорічників Полтавської області за 2006-2014 роки. Головне управління статистики у 
Полтавській області. 

5. Складено на підставі даних, представлених Головним управлінням статистики у Полтавській області. 
 
 

 
 

Рис. 2.5.2.1 Кількість зареєстрованих підприємств по Полтавській області та м. Полтаві за 

2005-2016 рр., одиниць 
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Рис. 2.5.2.2 Темп зростання кількості зареєстрованих підприємств щодо даних на початок 

попереднього року за 2006-2016 рр.,% 

Аналіз темпів зростання кількості бізнес-одиниць свідчить про те, що щорічні темпи 

зростання кількості підприємств були незначними. Найбільший приріст кількості суб’єктів в 

м. Полтаві спостерігався у 2008 році, тоді як по Україні і по Полтавській області у 2007 

році. У 2014 та 2015 роках відбулося скорочення кількості зареєстрованих підприємств 

відносно попередніх років на як на місцевому, так і на регіональному та національному 

рівнях. Така ситуація пояснюється впливом декількох чинників: погіршенням бізнес-

клімату в країні, втратою державою Україна контролю над територією АР Крим та 

територією здійснення АТО, а також значним спрощенням процедури ліквідації для тих 

суб’єктів господарювання, що тривалий час були економічно-пасивними та мали намір 

припинити юридичну особу. Такими можливостями скористалися більш активно у м. 

Полтаві, де загальне скорочення бізнес-одиниць, що були зареєстровані як юридичні 

особи протягом 2015 року, становило 19,5 %. По Полтавській області цей показник склав 

16,2 %. На національному рівні — 12,5 %. Аналіз середньорічного темпу зростання 

кількості підприємств свідчить про те, що у м. Полтаві втрачається інтерес підприємців до 

реєстрації бізнесу на її території у такій формі, оскільки за 2005-2016 рік він становив 99,6 

%. Спадний цей показник також і у Полтавській області, він становить 99,1%. По Україні 

середньорічний темп зростання кількості підприємств становив 100,8%. 

Таблиця 2.5.2.2 Частка зареєстрованих підприємств у загальному їх обсязі (станом на 

початок року), % 
 
 

Роки 

м. Полтава у  

загальному обсязі  

по Полтавській області 

м. Полтава у  

загальному обсязі  

по Україні 

Полтавська область у 

 загальному обсязі  

по Україні 

2005 36,5 1,0 2,8 

2006 36,7 1,0 2,7 

2007 37,1 1,0 2,7 

2008 37,3 1,0 2,6 

2009 38,0 1,0 2,6 

2010 38,5 1,0 2,6 
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2011 38,7 1,0 2,5 

2012 38,9 1,0 2,6 

2013 41,2 1,0 2,4 

2014 40,7 1,0 2,4 

2015 40,5 1,0 2,4 

2016 38,9 0,9 2,3 
 
 

Зареєстровані підприємства у м. Полтаві відіграють основну роль на регіональному рівні. 

У середньому їх частка становить 38,6 % від кількості суб’єктів зареєстрованих в області і 

була найбільшою станом на початок 2013 року – 41,2%.  

Полтавські підприємства займають незначну частку у загальній їх кількості по країні. 

Протягом 2005-2015 рр. їх частка складала 1,0 % від усіх українських підприємств. У 2016 

році у м. Полтаві вона  зменшилася до 0,9%.  

Аналіз структурної динаміки підприємств за регіональною ознакою свідчить про негативну 

тенденцію переміщення центрів зосередження бізнесу з регіонів до великих міст України. 

Місто Полтава не являється виключенням. Бізнес середовище міста стає менш 

привабливим для здійснення підприємницької діяльності у формі підприємств. 

Таблиця 2.5.2.3 Кількість зареєстрованих підприємств у розрахунку на 10000 наявного 

населення (станом на початок року), одиниць 
 
 

Роки Полтава Полтавська область Україна 

2005 252 134 159 

2006 260 138 167 

2007 273 143 175 

2008 283 149 185 

2009 292 153 192 

2010 298 155 197 

2011 304 158 203 

2012 310 161 202 

2013 312 153 204 

2014 310 154 210 

2015 307 154 216 

2016 248 130 190 
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Рис. 2.5.2.3 Кількість зареєстрованих підприємств у розрахунку на 10000 наявного 

населення у 2005-2016 рр. по м. Полтаві, по Полтавській області, по Україні (станом на 

початок року), одиниць  

 

 

Рис. 2.5.2.4 Темп зростання кількості зареєстрованих підприємств у розрахунку на 10000 

наявного населення у 2005-2016 рр. (станом на початок року), % 

У м. Полтаві на 10000 мешканців припадає значно більша кількість підприємств ніж в 

цілому по країні та по Полтавській області. Динаміка цього показника свідчить, що 

кількість таких суб’єктів на 10000 мешканців по м. Полтаві з 2005 по 2014 рік 

збільшувалася, однак у 2015 році зменшилася до найнижчого рівня за 2005-2015 рр. – 248 

підприємств. Подібна динаміка спостерігається і на регіональному рівні.  

Формування бізнес-середовища у м Полтаві відбувається відповідно до розподілу 

обласного центру за районами. 
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Таблиця 2.5.2.4 Кількість зареєстрованих підприємств у розрізі районів м. Полтави 

(станом на початок року),одиниць 
 
 

Роки м. Полтава Київський район 

Подільський  

район 

(Ленінський)  

Шевченківський 

 район 

(Октябрський) 

2005 7692 2631 862 4199 

2006 7876 2701 877 4298 

2007 8144 2825 919 4400 

2008 8444 2946 952 4546 

2009 8784 3091 1008 4685 

2010 8955 3195 1014 4746 

2011 9096 3264 1041 4791 

2012 9230 3364 1036 4830 

2013 9274 3402 1025 4847 

2014 9170 3398 1004 4768 

2015 9042 3395 967 4680 

2016 7279 2884 769 3626 
 
 
 
 

 
 

Рис. 2.5.2.5 Кількість  зареєстрованих підприємств у розрізі районів м. Полтави (станом на 

початок року), одиниць 
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Рис. 2.5.2.5 Розподіл зареєстрованих підприємств у розрізі районів м. Полтави,%  

Аналіз розподілу зареєстрованих підприємств свідчить про нерівномірність їх реєстрації 

по районах міста. Найбільша їх кількість припадає на Шевченківський район 

(Октябрський), а найменша на Подільський (Ленінський). З 2005 по 2016 роки відбулися 

структурні зміни у кількості зареєстрованих підприємств у розрізі районів міста. Тенденція 

зменшення кількості підприємств у м. Полтаві, що розпочалася у 2014 році, мала 

продовження в 2015 році й на рівні районів обласного центру. В Київському районі станом 

на початок 2016 року налічувалося 2884 підприємства, що менше на 15,0 % від їх кількості 

на початок 2015 року та на 15,1 % – на початок 2014 року. В Подільському районі на 1 

січня 2016 року налічувалося 769 зареєстрованих підприємств, що менше аналогічного 

показника попереднього року на 20,5 % та показника 2014 року – на 23,4%. Найбільше 

скорочення зареєстрованих підприємств відбулося у Шевченківському районі. Станом на 

початок 2016 року в районі зареєстровано 3626 підприємств, що менше на 22,5 % від 

кількості таких суб’єктів на початок 2015 року, та на 24 % від значення показника на 

початок 2014 року. 

Динаміка кількості зареєстрованих підприємств по районах міста була неоднаковою. 

Найбільша їх кількість у Київському та Шевченківському районах спостерігалася на 

початок 2013 року – відповідно 3402 та 4847 одиниці, у Подільському – на початок 2011 

року – 1041 одиниця. 
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Результатом структурних змін к складі зареєстрованих підприємств м Полтави стало 

поступове збільшення частки підприємств Київського району з 34,2% на початок 2005 р. 

до 39,6 % на початок 2016 року. Частка бізнес-одиниць Шевченківського району 

зменшилася з 54,6 % на початок 2005 року до 49,8 % на початок 2016 року. Частка 

підприємств Подільського району збільшилася з 11,2 % у 2005 р. до 11,3% у 2010 році та 

зменшилася до 10,6 % на початок 2016 року.  

Таблиця 2.5.2.5 Кількість зареєстрованих підприємств у розрахунку на 10000 наявного 

населення по районах м. Полтава (станом на початок року), одиниць 
 
 

Роки Київський район 
Подільський  

район (Ленінський)  

Шевченківський 

 район 

(Октябрський) 

2005 235 159 292 

2006 241 165 300 

2007 253 176 309 

2008 266 186 321 

2009 279 201 333 

2010 291 193 339 

2011 299 196 345 

2012 310 192 349 

2013 314 188 351 

2014 314 181 346 

2015 319 177 350 

2016 272 138 274 
 
 

 
 

Рис. 2.5.2.6 Кількість зареєстрованих  підприємств у розрахунку на 10000 наявного 

населення по районах м. Полтава у 2005-2016 рр. (на початок року), одиниць 

 Тенденції змін кількості зареєстрованих підприємств у розрахунку на 10000 наявного 

населення по адміністративних районах м. Полтава зображено на карті (рис 2.5.2.7) 
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Таблиця 2.5.2.6 Темп зростання кількості зареєстрованих підприємств у розрахунку на 

10000 наявного населення по районах м. Полтава (станом на початок року) 
 
 

Роки Київський район 
Подільський  

район (Ленінський)  

Шевченківський 

 район 

(Октябрський) 

2006 102,5 103,4 102,9 

2007 105,0 107,1 102,9 

2008 105,0 105,6 103,9 

2009 105,2 107,8 103,6 

2010 104,2 96,0 102,0 

2011 102,8 101,4 101,5 

2012 103,5 98,2 101,2 

2013 101,4 97,5 100,6 

2014 100,2 96,6 98,7 

2015 101,5 97,4 101,0 

2016 85,4 78,0 78,4 

 

Кількість зареєстрованих підприємств розрахунку на 10000 наявного населення по 

Шевченківському району м. Полтави протягом 2005-2015 рр. перевищує аналогічний 

показник по Київському та Подільському районах. На початок 2016 року у 

Шевченківському районі було зареєстровано на 10000 жителів 274 підприємства, у 

Київському районі на 2 підприємства менше, а у Подільському – тільки 138 підприємств. 

Нерівномірне розміщення юридичних осіб по районах м. Полтави можна пояснити тим, що 

у Шевченківському районі розташована центральна частина міста із значною 

концентрацією бізнесових офісів. Цей район міста зручно пов’язаний транспортним 

сполученням з рештою територій м. Полтави. Значна частина Київського району є 

прилеглою до центральної, тому також має декілька бізнес-центрів і зручне транспортне 

сполучення. Подільський район включає рекреаційні території, зони відпочинку полтавців. 

Через це концентрація бізнес-одиниць там нижча. 

Динаміка кількості зареєстрованих підприємству розрахунку на 10000 наявного населення 

по районах м. Полтава демонструє середньорічний темп зростання по Київському району 

на 101,5 %, по Шевченківському на 99,7%, по Подільському 99,0% за 2005-2015 рр.. У 

Київському районі відбулося зростання кількості зареєстрованих підприємств у розрахунку 

на 10000 його жителів. У Шевченківському та Подільському районах, навпаки – 

зменшення. У Київському районі найбільше підприємств було зареєстровано на початок 

2015 року – 319 одиниць на 10000 наявного населення, по Шевченківському району – на 

початок 2013 року – 351 одиниця у розрахунку на той самий показник. У Київському районі 

кількість підприємств на душу населення стабільно зростала з 2005 до 2015 року. У 2015 
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році відбулося скорочення кількості зареєстрованих підприємству розрахунку на 10000 

наявного населення на 14,6 %. У Шевченківському районі за 2005-2015 спостерігалося 

також переважно щорічне зростання показника, його зменшення  відбулося тільки у 2013 

році на 1,3%, та у 2015 році – на 21,6 %. У Подільському районі зменшення кількості 

зареєстрованих підприємств на душу населення відбулося у 2009 році на 4 %. З початку 

2012 року до початку 2016 року показник стабільно зменшувався. Найбільше скорочення 

кількості підприємств на 10000 наявного населення в усіх районах відбулося у 2015 році. 

Цей рік характеризується активною державною політикою щодо спрощення процедури 

припинення юридичних осіб та фізичних осіб підприємців та виключенням їх з Єдиного 

державного реєстру. В найближчий перспективі очікується подальше скорочення 

чисельності зареєстрованих підприємств через перевищення кількості припинених над 

кількістю створених нових одиниць. 

Таблиця 2.5.2.7 Кількість зареєстрованих підприємств у розрізі видів економічної 

діяльності по м. Полтаві (станом на початок року)1 

 
 

Показники 
Код секції  

КВЕД 
2010 2011 2012 

Усього  8955 9096 9230 

Сільське господарство, мисливство, лісове 
господарство 

А 112 117 126 

Рибальство , рибництво В 4 6 5 

Промисловість  995 1016 998 

добувна С 31 30 34 

переробна D 941 966 943 

виробництво та розподілення електроенергії, 
газу та води 

E 23 20 21 

Будівництво F 1039 1043 1034 

Торгівля; ремонт автомобілів, побутових виробів та 
предметів особистого вжитку 

G 3252 3301 3348 

Діяльність готелів та ресторанів H 175 177 172 

Діяльність транспорту та зв’язку I 319 333 356 

Фінансова діяльність J 79 81 85 

Операції з нерухомим майном, оренда, інжиніринг 
та надання послуг підприємцям 

K 1282 1331 1428 

Державне управління L 3 4 5 

Освіта M 58 53 57 

Охорона здоров’я та надання соціальної допомоги N 96 102 98 

Надання комунальних та індивідуальних послуг; 
діяльність у сфері культури та спорту 

O 172 167 170 

Інші  1369 1365 1348 
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1 Дані визначені на основі Профілю м. Полтави, який є складовою  Стратегічного плану розвитку м. Полтави 2016 р. 

2 З набуттям чинності з 1 січня 2012 року національного класифікатора України ДК 009:2010 Класифікація видів економічної 
діяльності (КВЕД-2010) інформація щодо кількості суб’єктів ЄДРПОУ за видами діяльності з 1 січня 2012 року не 
відображає реальні зміни в кількості та структурі суб’єктів господарювання. Публікацію за даними ЄДРПОУ в розрізі 
економічної діяльності призупинено. 

 

 

 

 

  

 
 

Рис. 2.5.2.8 Розподіл зареєстрованих підприємств у розрізі видів економічної діяльності по 

м. Полтаві на початок 2010 та 2012 років, % 

У м. Полтаві у 2010 році найбільше зареєстрованих підприємств було у сфері торгівлі, 

ремонту автомобілів, побутових виробів та предметів особистого вжитку – 39,7%. 

Підприємств, що здійснюють операції з нерухомим майном, оренду, інжиніринг та надання 

послуг підприємцям зареєстровано 14,3 % від загальної кількості. На сферу будівництва 

припадало 11,6 % підприємств, на промисловість – 11,1 %, транспорту і зв’язку – 3,6%. 

Підприємства решти видів діяльності у складі включених до ЄДРПОУ займали незначну 

частку. 

З початку 2010 до початку 2012 року структура зареєстрованих підприємств за видами 

економічної діяльності змінилася несуттєво. Зменшилася частка підприємств торгівлі, 

ремонту автомобілів, побутових виробів та предметів особистого вжитку до 36,3%, 

будівництва – до 11,2%, промисловості – до 10,8 %. Натомість збільшилася частка 

підприємств, що здійснюють операції з нерухомим майном, оренду, інжиніринг та надання 

послуг підприємцям до 15,5% та підприємств транспорту і зв’язку – до 3,9 %. 

Бізнес середовище характеризується наявністю суб’єктів, які є економічно активними, які є 

«сплячими» та, які є «мертвими». Підприємство є активною одиницею, якщо воно 
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здійснює економічну діяльність: має найманих працівників чи здійснює реалізацію 

продукції, робіт, послуг за даними форм державних статистичних спостережень 

(включаючи фінансову звітність) або адміністративних джерел. Якщо одиниця протягом 

двох останніх років не здійснює економічної діяльності, вона є "сплячою" у статистичному 

сенсі. Якщо для одиниці більше двох останніх років виконуються ті ж самі умови, що й для 

"сплячої", вона визнається "мертвою". Активним підприємствам надано статистичне 

визначення – «підприємства-суб’єкти господарювання»  Подальший аналіз бізнес-одиниць 

стосується кількості, динаміки, розподілу за розмірами підприємств, які здійснювали 

господарську діяльність та були активними протягом визначеного періоду 

Таблиця 2.5.2.8 Співвідношення кількості зареєстрованих підприємств до кількості 

активних підприємств 1,2 
 
 

Показники 2012 2013 2014 2015 

Кількість зареєстрованих підприємств, одиниць 

Україна1,2 929343 952664 927344 811198 

Полтавська область1,2,3 22529 22521 22344 18719 

м. Полтава3,4 9274 9170 9042 7279 

Кількість економічно активних підприємств, одиниць 

Україна1,2 364935 393327 341001 343440 

Полтавська область1,2,3 9772 10129 9998 10142 

м. Полтава3,4 3279 3408 3391 3484 

Частка активних підприємств у загальній кількості зареєстрованих по регіону, % 

Україна 39,3 41,3 36,8 42,3 

Полтавська область 43,4 45,0 44,7 54,2 

м. Полтава 35,4 37,2 37,5 47,9 

1 Дані збірника «Діяльність суб’єктів господарювання України» за 2014 рік. Державний комітет статистики України. 

2 Складено на підставі даних, розміщених на офіційному сайті Державної служби статистики в Україні.  

3 Дані збірника «Діяльність суб’єктів господарювання Полтавської області» за 2014 рік. Головне управління статистики у 
Полтавській області. 

4. Складено на підставі даних, розміщених на офіційному сайті Головного управління статистики у Полтавській області. 
 
 
 

 
 
 

Рис. 2.5.2.9 Темп зростання кількості економічно активних підприємств по м. Полтаві, 

Полтавській області, Україні щодо попереднього року за 2013-2015 рр., % 
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Рис 2.5.2.10 Розподіл підприємств за економічною активністю у 2012-2015 рр. по 

м. Полтаві, Полтавській області, Україні, відсотків до загальної кількості зареєстрованих 

підприємств відповідного регіону, % 

У 2012 році у м. Полтаві економічно активними були 3279 підприємств. Їх кількість зросла 

у наступному році на 129 одиниць (на 3,9%). Тенденція зростання спостерігалася у цьому 

році і по Полтавській області (на 3,7%) та по Україні (на 7,8%). Від впливом політичної та 

економічної кризи у 2014 році зменшилася кількість підприємств, які були економічно 

активними як на національному, так і на регіональному рівнях. По обласному центру таке 

зменшення було менш відчутним, ніж по області та по Україні в цілому. У 2014 році у м. 

Полтаві кількість економічно активних підприємств зменшилася на 0,5%, тоді як по регіону 

– на 1,3%, а по країні – на 13,3 %. Більш активно полтавські підприємства відновлювали 

свою активність й у 2015 році. Тоді збільшення кількості економічно активних підприємств 

складало 2,7% щодо аналогічного показника попереднього року. По Полтавській області 

зростання було на рівні 1,4%, а по Україні – лише на 0,7%.  

У місті Полтаві переважна частина бізнес-одиниць, незважаючи на значне поліпшення 

ситуації протягом останніх чотирьох років, перебуває у «сплячому» чи «мертвому» стані. 

Їх частка у 2012 році складала 64,6 % від загальної кількості зареєстрованих суб’єктів. 

Протягом 2013-2015 року питома вага активних підприємств стабільно збільшувалася і в 

2015 році становила 47,9 %. Кількість «сплячих» та «мертвих» підприємств у м. Полтаві 

залишається значною, їх частка склала 52,1%. В Полтавській області за 2012-2015 рр. 

скоротилася частка неактивних підприємств з 56,6 % до 45,8 %. Подібна ситуація 

притаманна всьому українському бізнес-середовищу. У 2015 році по країні активними були 

42,3 % зареєстрованих підприємств проти 39,3 % у 2012 році. Таке становище потребує 

подальшого очищення економіки від суб’єктів господарського права, які фактично не 

здійснюють економічної діяльності. Частина таких підприємств, очевидно, є фіктивними, 

які створювалися з іншою метою, ніж господарська діяльність. 
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Таблиця 2.5.2.9 Кількість підприємств за розмірами1, одиниць 

 
 

Роки 
Усього  

підприємств 

Великі  

підприємства6 

Середні  

підприємства6 

Малі  

підприємства6 

м. Полтава4,5 

2005 *7 *7 *7 3224 

2012 3279 4 173 3102 

2013 3408 7 156 3245 

2014 3391 6 153 3232 

2015 3484 6 150 3328 

Полтавська область2,4,5 

2005 9173 27 1479 7667 

2012 9772 24 640 9108 

2013 10129 27 583 9519 

2014 9998 21 562 9415 

2015 10142 16 535 9591 

Україна2,3 

2005 344514 728 48677 295100 

2012 364935 698 20189 344048 

2013 393327 659 18859 373809 

2014 341001 497 15906 324592 

2015 343440 423 15202 327815 

1 Дані  по підприємствах суб’єктах господарювання, щодо яких виконані умови економічної активності зі статистичної точки зору. 

2 Дані збірника «Діяльність суб’єктів господарювання України» за 2014 рік. Державний комітет статистики України. 

3 Складено на підставі даних, розміщених на офіційному сайті Державної служби статистики в Україні.  

4 Дані збірника «Діяльність суб’єктів господарювання Полтавської області» за 2014 рік. Головне управління статистики у 
Полтавській області. 

5. Складено на підставі даних, розміщених на офіційному сайті Головного управління статистики у Полтавській області. 

6 Віднесення підприємств до тієї чи іншої категорії за розмірами здійснено за критеріями, визначеними Господарським кодексом 
України.  

7  Дані не розроблялися. 

 

 
 

Рис 2.5.2.11 Темп зростання кількості середніх підприємств-суб’єктів господарювання 

щодо попереднього року по м. Полтаві, Полтавській області, Україні у 2005-2015 рр., % 
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Рис 2.5.2.12 Темп зростання кількості малих підприємств суб’єктів господарювання щодо 

попереднього року по м. Полтаві, Полтавській області, Україні у 2005-2015 рр., % 

 
 

 
 

Рис. 2.5.2.13 Частка великих підприємств у загальній кількості підприємств  по 

відповідному регіону у 2012-2015 рр. по м. Полтаві, Полтавській області, Україні, % 

 
 

 
 

Рис. 2.5.2.14 Частка середніх підприємств у загальній кількості підприємств по 

відповідному регіону у 2012-2015 рр. по м. Полтаві, Полтавській області, Україні, % 

 
 

Рис. 2.5.2.15 Частка малих підприємств у загальній кількості підприємств по відповідному 

регіону у 2012-2015 рр. по м. Полтаві, Полтавській області, Україні, % 
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Протягом 2005-2015 років в українському законодавстві відбувалися зміни критеріїв 

віднесення підприємств до складу великих, середніх, та малих, тому інформаційна база 

порівняння складена з урахуванням цих обставин. Статистичні публікації надають 

можливість визначення кількості малих підприємств у 2005 р. та 2012-2015 рр. по м. 

Полтаві та на регіональному і національному. Оцінювання кількості великих і середніх 

підприємств можливо забезпечити тільки в межах 2012-2015 рр. 

У складі підприємств суб’єктів господарювання у м. Полтаві у 2015 році налічувалося 6 

великих підприємств, 150 середніх та 3328 малих. Кількість великих підприємств 

протягом 2012-2015 рр. збільшилася з 4 до 6 одиниць. Такі зміни сталися через зміну 

законодавчих критеріїв у 2013 році щодо віднесення господарюючих суб’єктів до певного 

виду за розмірами, а не за рахунок реєстрації нових бізнес-одиниць. Кількість середніх 

підприємств була найбільшою у 2012 році – 173 одиниці. У наступні роки кількість таких 

суб’єктів поступово зменшувалася і в 2015 році склала 150 одиниць. Кількість малих 

підприємств у м. Полтаві була найбільшою у 2013 році – 3245 одиниць. В цілому кількість 

таких суб’єктів з 2005 р. до 2015 р. збільшилася з 3224 до 3328 одиниць. 

Тенденції зміни кількості суб’єктів великого бізнесу по м. Полтаві не збігаються із 

загальними тенденціями по Полтавській області та по Україні. В обласному центрі вони 

являються зростаючими. Середньорічний темп приросту кількості великих підприємств за 

2016-2015 рр. становив 120,2 %. По Полтавській області та по Україні середньорічний 

темп зростання кількості великих підприємств характеризує тенденції до зменшення 

таких суб’єктів. По регіону він становить 88,8 %, а по країні в цілому – 85,0 %. Така 

різнонаправленість трендів кількості великих підприємств пояснюється їх незначною 

часткою у складі всіх підприємств. Будь-які зміни призводять до різких коливань у 

динаміці таких суб’єктів. Питома вага великих підприємств у 2012-2015 рр. у м. Полтаві не 

перевищувала 0,2%, у Полтавській області – 0,3%, а по Україні – 0,2%. Це означає, що 

концентрація великих суб’єктів господарювання в інших районах і містах Полтавської 

області вища, ніж в обласному центрі та в цілому по Україні. 

Серед підприємств суб’єктів господарювання найбільша кількість припадає на малі 

підприємства як по м. Полтаві, так і по Полтавській області та Україні. Тенденції зміни 

кількості економічно активних малих підприємств у 2012-2015 рр. по м. Полтаві та по 

Полтавській області не збігаються із загальними тенденціями по країні. Середньорічні 

темпи зростання кількості таких підприємств по м. Полтаві становили 102,4 %, по 

Полтавській області – 101,8 %, по Україні – 98,8 %. Це означає, що у м. Полтаві 

складаються більш сприятливі умови для ведення бізнесу підприємствами суб’єктами 

малого підприємництва, ніж в районах і містах Полтавської області та в Україні в цілому. 

Частка малих підприємств у загальній кількості підприємств-суб’єктів господарювання у 

по м. Полтаві у 2012 році становила 94,6 %, мала тенденцію до збільшення та у 2015 році 
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склала 95,5 %. По Полтавській області та по Україні у 2012-2015 рр. питома вага таких 

підприємств у підсумку всіх підприємств-суб’єктів господарювання також найбільш 

істотна та має тенденцію до збільшення. У 2015 році на малі підприємства по Полтавській 

області припадало 94,6 % суб’єктів, а по Україні – 95,5 %. Передбачається, що у 

майбутньому тенденції збільшення кількості малих підприємств будуть зберігатися, 

оскільки національні програми з розвитку підприємництва та Програми стратегічного 

розвитку м. Полтави та Полтавської області ставлять за мету розвиток цього сектору 

економіки. 

Таблиця 2.5.2.10 Кількість малих підприємств на 10000 наявного населення у 2005-2015 

рр., одиниць  
 
 

Роки м. Полтава Полтавська область  Україна 

2005 104 49 63 

2010 96 56 78 

2011 95 57 77 

2012 104 62 76 

2013 112 65 82 

2014 112 65 76 

2015 116 66 77 
 
 

 
 
 

Рис. 2.5.2.16 Кількість малих підприємств  на 10000 наявного населення у 2005-2015 рр. 

по м. Полтаві, Полтавській області, Україні, одиниць 

 
 
 

Рис. 2.5.2.17 Темп зростання кількість малих підприємств с на 10000 наявного населення у 

2005-2015 рр. щодо попереднього періоду по м. Полтаві, Полтавській області, Україні, %  
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Кількість малих підприємств по м. Полтаві, так як і по Полтавській області та по Україні , у 

2005-2015 році має тенденцію до зростання. Зростання більш інтенсивно відбулося по 

Полтавській області, ніж по м. Полтаві та по країні в цілому – середньорічний темп 

зростання кількості таких підприємств у розрахунку на душу населення по регіону склав 

103,9 %, по Україні – 103,9 %, а по м. Полтаві – 102 %. Найбільшою кількість економічно 

активних малих підприємств у розрахунку на 10000 наявного населення була у м. Полтаві 

у 2015 році – 116 одиниць, найменшою – у 2011 році – 95 одиниць. В обласному центрі 

значення показника має вищий рівень, ніж по Полтавській області та по Україні. У м. 

Полтава у 2015 році на душу населення малих підприємств було в 1,8 рази більше, ніж в 

області та 1,5 рази більше, ніж в Україні. Таке перевищення спостерігалося протягом 

усього досліджуваного періоду. Співвідношення показників підтверджують висновок, що у 

м. Полтаві склалися більш сприятливі умови бізнес середовища для збільшення 

активності малих підприємств, ніж у інших районах і містах Полтавської області та по 

Україні в цілому. 

Таблиця 2.5.2.11 Кількість підприємств на 10000 наявного населення у 2011-2015 рр., 

одиниць 1,2 

 
 

Роки м. Полтава м Суми м. Чернігів м. Рівне 

Кількість підприємств на 10000 наявного населення 

2014 115 109 94 104 

2015 118 108 95 105 

Кількість малих підприємств на 10000 наявного населення 

2014 112 104 90 98 

2015 116 102 91 99 

1. Складено на підставі даних, розміщених на офіційному сайті Головного управління статистики у Полтавській області, 
Головного управління статистики у Сумській області, Головного управління статистики у Чернігівській  області, 
Головного управління статистики у Рівненській області, 

2  Дані  по підприємствах суб’єктах господарювання, щодо яких виконані умови економічної активності зі статистичної точки зору.  

 
 
 

 
 
 

Рис. 2.5.2.18 Кількість підприємств на 10000 наявного населення по містах обласного 

значення у 2014-2015 рр., одиниць  
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Рис. 2.5.2.19 Кількість малих підприємств на 10000 наявного населення по містах 

обласного значення у 2014-2015 рр., одиниць  

Порівняння показників кількості підприємств, розрахованих на 10000 наявного 

населення, свідчить про значно вищий рівень розвитку бізнес-середовища м. Полтави 

порівняно з містами «конкурентами». По м. Полтаві у 2014 році на 10000 жителів 

припадало 115 підприємств, у тому числі 112 малих. Це більше на 6 підприємств, ніж у м. 

Суми, на 11 підприємств, ніж у м. Рівне та на 21 підприємство більше , ніж у м. Чернігові. 

По малих підприємствах перевищення становить відповідно 8, 14 та 22 підприємства.  

Окремі економічні показники діяльності підприємств та їх динаміка дозволяють 

проаналізувати економічний стан бізнес-середовища м. Полтави та зробити прогноз на 

майбутнє. 

Таблиця 2.5.2.12 Основні показники діяльності підприємств м. Полтави за 2005-2015 рр.1 

 
 

Роки 

Обсяг реалізованої 

продукції (товарів, 

послуг) у діючих 

цінах, млн. грн. 

Кількість 

найманих 

працівників, 

осіб 

Підприємства, які 

одержали збиток, 

у % до загальної 

кількості 

підприємств 

Середній рівень 

рентабельності 

операційної 

діяльності 

підприємств, % 

2005 8634,5 84817 32,7 8,5 

2006 11074,6 82577 30,0 10,9 

2007 22310,1 82195 28,5 10,2 

2008 17983,7 79313 32,0 8,5 

2009 17739,8 71418 36,1 11,2 

2010 26017,7 67217 40,9 10,1 

2011 23302,4 66379 37,8 9,8 

2012 24761,2 68136 35,2 9,6 

2013 26211,7 68383 35,7 8,4 

2014 30806,4 68519 33,9 3,0 

2015 41081,4 66343 27,2 2,8 

1 Дані Головного управління статистики у Полтавській області 
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Рис. 2.5.2.20 Кількість найманих працівників на підприємствах м. Полтави у 2005-2015 рр., 

осіб 

 

 

Рис. 2.5.2.21 Частка підприємств, які одержали збиток, у % до загальної кількості 

підприємств м. Полтави у 2005-2015 рр. 

 
 

 
 

Рис. 2.5.2.22 Рівень рентабельності операційної діяльності підприємств м. Полтави у 

2005-2015 рр., % 

Основними показниками, які характеризують діяльність підприємств являється кількість 

найманих працівників, обсяг реалізованої продукції (товарів, послуг), частка підприємств, 

які одержали збиток та рівень рентабельності (збитковості) їх операційної діяльності. 

Кількість найманих працівників на підприємствах м. Полтави з 2005 р. до 2011 р. стабільно 

зменшувалася з 84917 осіб до 66379 осіб. Загальне скорочення найманих працівників 

становило 21,7 %. Протягом 2011-2014 рр. відбувалося деяке пожвавлення найму 

працівників на підприємства. У 2014 році чисельність таких працівників становила 68519 

осіб – збільшення порівняно з 2011 роком становило 3,2 %. У 2015 році щодо 

попереднього року загальне скорочення найманих працівників становить 3,2 %, а їх 

кількість – 66343 особи. Таке скорочення пов’язане із зменшення чисельності населення 

міста та оптимізацією витрат на персонал підприємствами. У 2015 році уперше з 2005 

року зменшилася частка полтавських підприємств, що одержали збиток. Найбільший 

відсоток таких підприємств був у 2010 році – 40,9 %, у 2015 році – 27,2 %. Тенденція щодо 

зменшення збиткових підприємств спостерігається з 2013 року. Вона може зберегтися у 
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майбутніх періодах, адже з 2015 року відбулося значне зменшення податкового 

навантаження на витрати підприємств на персонал. Ризиками щодо позитивного прогнозу 

показників можуть слугувати значне збільшення цін і тарифів на енергоресурси у 2015-

2016 рр., нестабільність національної валюти, втрата ринку Росії для реалізації 

українських товарів, військовий конфлікт на сході України. Наявність таких ризиків для 

полтавських підприємств характеризує динаміка рівня рентабельності операційної 

діяльності підприємств. Показник стабільно знижувався з 11,2 % у 2009 році до 2,8 % у 

2015 року. За останні два роки він зазнав значного зниження. Це означає, що переважна 

кількість підприємств у 2014-2015 році мінімально покривала доходами свої операційні 

витрати. 

Таблиця 2.5.2.13 Частка підприємств, які одержали збиток, у % до загальної кількості 

підприємств по містах обласного значення у 2011-2015 рр1 

 
 

Роки м. Полтава м Суми м. Чернігів м. Рівне 

2011 37,8 40,3 43,6 41,3 

2012 35,2 40,5 40,3 42,0 

2013 35,7 40,8 40,0 41,3 

2014 33,9 39,21 37,2 39,1 

2015 27,2 31,3 31,6 30,3 

1. Складено на підставі даних, розміщених на офіційному сайті Головного управління статистики у Полтавській області, 
Головного управління статистики у Сумській області, Головного управління статистики у Чернігівській  області, 
Головного управління статистики у Рівненській області, 

 
 

Рис. 2.5.2.23 Частка підприємств, які одержали збиток, у % до загальної кількості 

підприємств, по містах обласного значення у 2005-2015 рр. 

Порівняння частки підприємств м. Полтави, які одержали збиток з часткою аналогічних 

підприємств міст «конкурентів» характеризує значно нижчий рівень цього показника у місті 

Полтаві. У 2011 році найбільшу частку збиткових підприємств мали у м. Чернігові – 43,6%. 

У 2015 році ці тенденції збереглися. У м. Чернігові отримали збитки 31,6 % підприємств, у 

м. Суми – 31,3 %, у м. Рівне – 30,3 %, а у м. Полтаві – 37,2 %. Позитивна тенденція до 

зменшення кількості збиткових підприємств спостерігається і в містах «конкурентах».  
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В. Суб’єкти господарської діяльності без статусу юридичної особи 

Таблиця 2.5.2.14 Кількість зареєстрованих суб’єктів без статусу юридичної особи, всього 

(на початок року) 1 
 
 

Роки м. Полтава 5 Полтавська область2,3,4,5 Україна,2,3 

2005 606 2077 54850 

2006 640 2101 56587 

2007 683 2216 59548 

2008 727 2267 61349 

2009 716 2180 60164 

2010 680 2035 57609 

2011 658 1935 56301 

2012 647 1866 54995 

2013 618 1759 54211 

2014 644 1787 55083 

2015 659 1790 52609 

2016 518 1335 38545 

1 Дані наведено по філіях (відокремлених підрозділах), представництвах, відомості про які значаться в Єдиному 

державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців (ЄДР). Також включаються 

відокремлені підрозділи юридичних осіб іноземних держав, які не підлягають внесенню до ЄДР. 

2Складено на підставі даних Статистичних щорічників України за 2007-2014 роки. Державний комітет статистики України. 

3 Складено на підставі даних, розміщених на офіційному сайті Державної служби статистики в Україні.  

4 Складено на підставі даних Статистичних щорічників Полтавської області за 2006-2014 роки. Головне управління статистики у 
Полтавській області. 

5. Складено на підставі даних, представлених Головним управлінням статистики у Полтавській області. 
 
 

 
 
 
 

Рис. 2.5.2.24 Темп зростання кількості зареєстрованих суб’єктів без статусу юридичної 

особи щодо даних на початок попереднього року за 2006-2016 рр., % 
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  Дані таблиці та діаграми свідчить про загальне скорочення зареєстрованих суб’єктів, що 

не мають статусу юридичної особи, у м. Полтаві. Найбільш суттєве скорочення сталося 

2015 року. По м. Полтаві воно становило з початку до кінця 21,4%,  по Полтавській області 

– 25,4 %, а по Україні 26,7%. З одного боку, це означає зменшення привабливості 

українського бізнес-середовища в цілому та полтавського зокрема для великих іноземних 

та вітчизняних компаній. З іншого боку, причиною зменшення стало повноцінне 

функціонування ЄДР з 2015 року. Значне скорочення кількості таких суб’єктів відбулося 

також унаслідок зменшення кількості регіональних філій та структурних підрозділів 

фінансових установ і страхових компаній спочатку у 2008-2009 роках, а потім у 2014-2015 

рр. У місті Полтаві найбільша кількість суб’єктів без статусу юридичної особи 

спостерігалася на початок 2008 року – 727 одиниць, а найменша на початок 2016 року – 

518 одиниць. Це вплинуло на зменшення їх кількості на рівні області. Динаміка кількості 

зареєстрованих суб’єктів, що не мають статусу юридичної особи, по Полтавській області 

та по Україні була подібною до динаміки таких суб’єктів по м. Полтаві. 

Таблиця 2.5.15 Перелік найбільш крупних філій, представництв підприємств та 

організацій, розташованих у м. Полтава  
 
 

№   

ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРНАФТА» 

1 НАФТОГАЗОВИДОБУВНЕ УПРАВЛІННЯ «ПОЛТАВАНАФТОГАЗ»  Шевченківський район, 

2 ПОЛТАВСЬКЕ ТАМПОНАЖНЕ УПРАВЛІННЯ  Київський район 

3 
ПОЛТАВСЬКА ВОЄНІЗОВАНА ЧАСТИНА ПО ПОПЕРЕДЖЕННЮ І 

ЛІКВІДАЦІЇ ВІДКРИТИХ НАФТОВИХ І ГАЗОВИХ ФОНТАНІВ  
Київський район 

ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРГАЗВИДОБУВАННЯ» 

1 
ФІЛІЯ ГАЗОПРОМИСЛОВЕ УПРАВЛІННЯ 

«ПОЛТАВАГАЗВИДОБУВАННЯ»  
Шевченківський район 

2 ПОЛТАВСЬКЕ ВІДДІЛЕННЯ БУРОВИХ РОБІТ БУ «УКРБУРГАЗ»  Шевченківський район 

3 ФІЛІЯ «УГВ-СЕРВІС»  Шевченківський район 

ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА»УКРТРАНСГАЗ» 

 ФІЛІЯ «БМФ «УКРГАЗПРОМБУД» Київський район 

РЕГІОНАЛЬНОЇ ФІЛІЇ «ПІВДЕННА ЗАЛІЗНИЦЯ» ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 
«УКРЗАЛІЗНИЦЯ»   

1 ВИРОБНИЧИЙ ПІДРОЗДІЛ «ЛОКОМОТИВНЕ ДЕПО ПОЛТАВА»  Подільський район 

2 ПОЛТАВСЬКА ДИРЕКЦІЯ ЗАЛІЗНИЧНИХ ПЕРЕВЕЗЕНЬ  Подільський район 

3 ВИРОБНИЧИЙ ПІДРОЗДІЛ «ПОЛТАВСЬКА ВАГОННА ДІЛЬНИЦЯ» Подільський район 

4 
ВИРОБНИЧИЙ ПІДРОЗДІЛ «ПОЛТАВСЬКА ДИСТАНЦІЯ 

ЕЛЕКТРОПОСТАЧАННЯ» 
Подільський район 

ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРТЕЛЕКОМ» 

1 ПОЛТАВСЬКА ФІЛІЯ  Шевченківський район 

ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ТАТНЕФТЬ-УКРНЕФТЕПРОДУКТ» 

1 ПОЛТАВСЬКА ФІЛІЯ Київський район 

ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ГОЛДЕН ДЕРРІК» 

1 ПОЛТАВСЬКА ФІЛІЯ  Київський район 
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С. Фізичні особи-підприємці 

Таблиця 2.5.2.16 Кількість зареєстрованих фізичних осіб-підприємців, всього (на початок 

року), одиниць 1 
 
 

Роки м. Полтава Полтавська область Україна, 

2005 16648 *2 2155236 

2006 18190 *2 2327885 

2007 20088 *2 2560520 

2008 21888 *2 2778864 

2009 23202 79939 2982250 

2010 23489 79949 3112694 

2011 23541 80 708 3115511 

2012 23943 82 066 3042049 

2013 23585 79 789 3020413 

2014 23746 79 191 3039798 

2015 19016 63182 2692544 

2016 18182 59103 *2 

1 Дані наведено згідно аналітичної звітності у сфері державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, 
розміщеної на офіційному сайті  Департаменту Державної реєстрації Україні 

2 Відсутні офіційні публікації Департаменту Державної реєстрації Україні 
 
 

 
 

Рис 2.5.2.25 Кількість зареєстрованих фізичних осіб-підприємців, всього (на початок року) 

по м. Полтава, одиниць 
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Рис 2.5.26 Темп зростання кількості зареєстрованих фізичних осіб-підприємців щодо 

попереднього періоду у 2006-2016 рр. по м. Полтаві, Полтавській області та Україні, % 

 

Найбільша кількість зареєстрованих фізичних осіб підприємців у м. Полтаві 

спостерігалася на початок 2012 року – 23943 одиниць, найменша – на початок 2016 року – 

18782 одиниці. Протягом 2005-2012 рр. в обласному центрі спостерігалося стабільне 

зростання кількості фізичних осіб підприємців, починаючи 2013 року відбувається їх 

зменшення. Аналогічний тренд і по Полтавській області – з максимальним значенням 

кількості підприємців у 2012 році – 82066 одиниць. По країні в цілому найбільшу кількість 

фізичних осіб підприємців зафіксовано на початок 2011 року. Середньорічний темп 

зростання кількості ФОП по м. Полтаві є додатнім і становить 101,2%, так само, як і по 

Україні – 102,4 %. По Полтавській області тренд показника спадний. Інтенсивне зниження 

кількості бізнес-одиниць, зареєстрованих як підприємці, у м. Полтаві сталося у 2014 році. 

Тоді їх скорочення становило 19,9 %, що більше ніж по країні в цілому, однак менше, ніж 

по Полтавській області. 

Таблиця 2.5.2.17 Кількість зареєстрованих фізичних осіб-підприємців на 10000 наявного 

населення (на початок року), одиниць 
 
 

Роки м. Полтава Полтавська область Україна 

2005 537 *1 455 

2006 590 *1 496 

2007 656 *1 549 

2008 721 *1 599 

2009 769 529 646 

2010 778 533 677 

2011 781 542 681 

2012 795 556 667 

2013 783 544 663 

2014 788 543 669 

2015 645 436 627 

2016 618 411 *1 

1 Вихідні дані для розрахунку відсутні 
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Рис 2.5.27 Кількість зареєстрованих фізичних осіб-підприємців на 10000 наявного 

населення (на початок року) у 2005-2016 рр. по м. Полтаві, Полтавській області, Україні, 

одиниць 

Кількість зареєстрованих фізичних осіб-підприємців на 10000 наявного населення по м. 

Полтаві значно перевищує аналогічні показники по Україні та по Полтавській області. 

Значення показника по обласному центру коливалося в межах від 537 одиниць на 

початок 2005 року до 795 одиниць у 2012 році. Діапазон значень показника по країні в 

цілому знаходився в межах 496 – 681 одиниці. По Полтавській області дослідження 

можливо забезпечити тільки за 2009 – 2016 рр. За цей період максимальна кількість 

зареєстрованих фізичних осіб-підприємців на 10000 наявного населення спостерігалася 

на початок 2012 року – 556 од., а найменша – на початок 2016 року – 411 од. В цілому, 

тенденції у м. Полтаві щодо кількості зареєстрованих фізичних осіб-підприємців 

відповідають національним та регіональним тенденціям цього показника. Величина 

перевищення кількості зареєстрованих підприємців у м. Полтаві над аналогічним 

показником по Україні з 2012 року поступово скорочується. Розрив між кількістю 

зареєстрованих підприємців на душу населення в Полтавській області та в обласному 

центрі, навпаки збільшується. Це означає, що місто Полтава являється більш 

привабливим для фізичних осіб-підприємців, ніж інші міста і райони Полтавської області. 

Однак, вона втрачає привабливість порівняно з іншим населеними пунктами України. 

  

0

200

400

600

800

1000

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

о
д

и
н

и
ц

ь

рокиУкраїна Полтава Полтавська область



Чевганова Віра. 
Проект «Інтегрований розвиток міст України» 
Номер проекту: 2015.2071.7.001 
Робочий пакет «Економіка» 
 
 
 

 

Виконавець: 

331 331 

Таблиця 2.5.2.18 Кількість зареєстрованих та припинених державними реєстраторами 

протягом звітного періоду фізичних осіб-підприємців по Україні та м. Полтаві, одиниць1 

 

Роки 

Кількість 

зареєстрованих 

суб’єктів по м 

Полтава 

Кількість 

зареєстрованих 

суб’єктів по Україні, 

Кількість 

припинених 

суб’єктів по м 

Полтава 

Кількість 

припинених 

суб’єктів по 

Україні 

2005 2248 302610 706 129961 

2006 2504 312369 541 79714 

2007 2485 327410 689 109086 

2008 2723 344711 1471 145055 

2009 1704 227630 1893 168440 

2010 1794 248405 1813 161470 

2011 1265 175301 2443 248763 

2012 1264 157371 1516 179007 

2013 1328 80402 1034 141228 

2014 1283 * 5950 * 

2015 1441 * 2271 * 

1 Дані наведено згідно аналітичної звітності у сфері державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, 
розміщеної на офіційному сайті  Департаменту Державної реєстрації Україні 

 
 

Таблиця 2.5.2.19 Коефіцієнти інтенсивності реєстрації нових суб’єктів фізичних осіб-

підприємців та коефіцієнти їх припинення по м. Полтаві та Україні 
 
 

Роки 

Коефіцієнт 

інтенсивності 

реєстрації нових 

суб’єктів по м. 

Полтаві 

Коефіцієнт 

інтенсивності 

реєстрації нових 

суб’єктів по 

Україні 

Коефіцієнт 

інтенсивності 

реєстрації 

припинення 

суб’єктів по м. 

Полтаві 

Коефіцієнт 

інтенсивності 

реєстрації 

припинення 

суб’єктів по 

Україні 

2005 0,135 0,140 0,042 0,060 

2006 0,138 0,134 0,030 0,034 

2007 0,124 0,128 0,034 0,043 

2008 0,124 0,124 0,067 0,052 

2009 0,073 0,076 0,082 0,056 

2010 0,076 0,080 0,077 0,052 

2011 0,054 0,056 0,104 0,080 

2012 0,053 0,052 0,063 0,059 

2013 0,056 0,027 0,044 0,047 

2014 0,054 * 0,251 * 

2015 0,076 * 0,119 * 
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Рис 2.5.2.28 Коефіцієнти інтенсивності реєстрації нових суб’єктів фізичних осіб-

підприємців та коефіцієнти їх припинення по м. Полтаві та Україні за 2005-2015 рр. 

Найбільшою кількість зареєстрованих державними реєстраторами протягом звітного 

періоду фізичних осіб-підприємців по м. Полтаві була у 2008 році, коли було 

зареєстровано 2723 нових суб’єкти. Найбільшу кількість бізнес-одиниць було внесено до 

ЄДР в цьому році і по країні в цілому. Найменше реєстраційних дій щодо створення нових 

суб’єктів було здійснено у м Полтаві у 2012 році – 1264 од. З 2007 року до 2012 року 

полтавці поступово втрачали інтерес до започаткування власного бізнесу. Тільки 

починаючи з 2013 року їх інтерес поступово відновлюється. В 2015 році в обласному 

центрі було зареєстровано 1441 суб’єкт. В Україні в 2013 році майже в 2 рази щодо 

попереднього року зменшилася кількість зареєстрованих нових підприємців. Основною 

причиною цього явища стала складна політична ситуація в країні, фактичне відчуження 

значних за площею та населенням територій АР Крим та зони проведення АТО. Бізнес-

середовище Полтавської області, разом з обласним центром, перебували під меншим 

впливом цих негативних явищ. 

Припинення фізичних осіб підприємців у м. Полтаві інтенсивніше за все відбувалося у 

2014 році, коли було припинено 5950 суб’єктів. Ця величина становила 25,1 % від кількості 

зареєстрованих суб’єктів на початок року. Така ситуація стала наслідком лібералізації 

українського законодавства щодо спрощення процедури припинення юридичних осіб та 

фізичних осіб-підприємців. У 2015 році у м. Полтаві припинили своє існування ще 2271 

суб’єкт.  

 

0

0,05

0,1

0,15

0,2

0,25

0,3

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

роки
Коефіцієнт інтенсивності реєстрації нових суб’єктів по Україні

Коефіцієнт інтенсивності реєстрації нових суб’єктів по м. Полтаві

Коефіцієнт інтенсивності реєстрації припинення суб’єктів по Україні

Коефіцієнт інтенсивності реєстрації припинення суб’єктів по м. Полтаві



Чевганова Віра. 
Проект «Інтегрований розвиток міст України» 
Номер проекту: 2015.2071.7.001 
Робочий пакет «Економіка» 
 
 
 

 

Виконавець: 

333 333 

Таблиця 2.5.2.20 Кількість зареєстрованих фізичних осіб-підприємців містах обласного 

значення у 2014-році, одиниць 1 
 
 

Показник м. Полтава м Суми м. Чернігів м. Рівне 

Кількість зареєстрованих 

фізичних осіб-підприємців 23746 22419 20218 22043 

Кількість зареєстрованих фізичних 

осіб-підприємців на 10000 

наявного населення 788 825 685 882 

1. Складено на підставі даних, розміщених на офіційному сайті Головного управління статистики у Полтавській області, 
Головного управління статистики у Сумській області, Головного управління статистики у Чернігівській  області, 
Головного управління статистики у Рівненській області, 

 

Порівняння кількості зареєстрованих фізичних осіб підприємців у м. Полтаві у 2014 році 

показую найбільше її абсолютне значення серед інших міст обласних центрів 

«конкурентів». Однак кількість зареєстрованих підприємців, розрахована на 10000 

наявного населення, по м. Полтаві (788 суб’єктів) є нижчою, ніж ум. Рівне (882 суб’єкти) та 

у м. Суми (825 суб’єктів). Отже в ці міста є більш привабливими для реалізації 

мешканцями своєї бізнес-ініціативи. 

 

Висновки: 

1) Середньорічний темп зростання кількості підприємств за 2005-2016 рік у м. 

Полтаві становить 99,6%. Отже підприємці втрачають інтерес щодо реєстрації бізнесу у 

формі підприємств на території м. Полтава. По Україні середньорічний темп зростання 

кількості таких суб’єктів становив 100,8%. Ця ситуація пояснюється тривалим погіршенням 

бізнес-клімату у місті, так само як і в регіонах України, за рахунок пріоритетного розвитку 

центру. Значне спрощення процедури ліквідації для тих суб’єктів господарювання, що 

тривалий час були економічно-пасивними та мали намір припинити юридичну особу також 

викликало скорочення бізнес-одиниць. Загальне їх скорочення по м. Полтава протягом 

2015 року становило 19,5 %. Аналогічна ситуація спостерігалася і у розрізі районів міста. 

2) Основну роль на регіональному рівні відіграють підприємства, зареєстровані у м. 

Полтаві. У середньому частка підприємств обласного центру становить 38,6 % від 

кількості суб’єктів зареєстрованих в області і була найбільшою станом на початок 2013 

року – 41,2%.  

3) У м. Полтаві на 10000 мешканців припадає значно більша кількість підприємств 

ніж в цілому по країні та по Полтавській області. Кількість таких суб’єктів на 10000 

мешканців по м. Полтаві з 2005 по 2014 рік збільшувалася, однак у 2015 році зменшилася 

до найнижчого рівня за 2005-2015 рр. – 248 одиниць, проти 310 одиниць у 2013 році.  

4) Найбільша кількість зареєстрованих підприємств припадає на Шевченківський 

район м. Полтави, а найменша на Подільський. В Київському районі станом на початок 

2016 року налічувалося 2884 суб’єкти, у Шевченківському районі - 3626, у Подільському 
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районі – 769 підприємств. Найбільше скорочення зареєстрованих підприємств відбулося у 

Шевченківському районі. На початок 2016 року в районі їх зареєстровано на 24 % менше 

від значення показника на початок 2014 року. Найбільша кількість суб’єктів у Київському 

та Шевченківському районах спостерігалася на початок 2013 року – відповідно 3402 та 

4847 одиниці, у Подільському – на початок 2011 року – 1041 одиниця. Поступово 

збільшилася за 2005-2016 рр. частка підприємств Київського району з 34,2%. до 39,6 %. 

Частка підприємств Шевченківського району зменшилася з 54,6 % до 49,8 %, а 

Подільського району – з 11,2 % до 10,6 %.  

5) Динаміка кількості зареєстрованих підприємству розрахунку на 10000 наявного 

населення по районах м. Полтава демонструє середньорічний темп зростання по 

Київському району на 101,5 %, по Шевченківському на 99,7%, по Подільському 99,0% за 

2005-2015 рр. 

6) У м. Полтаві у 2010 році найбільше зареєстровано підприємств у сфері торгівлі, 

ремонту автомобілів, побутових виробів та предметів особистого вжитку – 39,7%. 

Підприємств, що здійснюють операції з нерухомим майном, оренду, інжиніринг та надання 

послуг підприємцям – 14,3 %. На сферу будівництва припадало 11,6 % підприємств, на 

промисловість – 11,1 %, транспорту і зв’язку – 3,6%. Підприємства решти видів діяльності 

займали незначну частку. З початку 2010 до початку 2012 року структура зареєстрованих 

підприємств за видами економічної діяльності змінилася несуттєво. 

7) Від впливом політичної та економічної кризи у 2014 році щодо попереднього року у 

м. Полтаві зменшилася кількість активних підприємств з 3408 до 3391 одиниці. Аналогічна 

ситуація спостерігалася і на регіональному та національному рівнях. Частка активних 

підприємств у 2012 році по м. Полтаві складала 35,4 % від загальної кількості 

зареєстрованих. Протягом 2013-2015 року питома вага активних підприємств стабільно 

збільшувалася і в 2015 році становила 47,9 %. Кількість «сплячих» та «мертвих» 

підприємств у м. Полтаві залишається значною, їх частка складає 52,1%. 

8) У структурі підприємств за розмірами за 2012-2015 рр. збільшилася частка малих 

підприємств. Їх у 2015 році налічувалося 95,5% від загальної кількості суб’єктів 

господарювання. Найбільшою кількість економічно активних малих підприємств у 

розрахунку на 10000 наявного населення була у 2015 році – 116 одиниць, найменшою – у 

2011 році – 95 одиниць. У м. Полтава у 2015 році на душу населення малих підприємств 

було в 1,8 рази більше, ніж в області та 1,5 рази більше, ніж в Україні. 

9) Показники кількості підприємств, які були активними, розраховані на 10000 

наявного населення, свідчать про значно вищий рівень розвитку бізнес-середовища м. 

Полтави порівняно з містами «конкурентами». По м. Полтаві у 2014 році на 10000 жителів 

припадало 115 таких підприємств. Це більше на 6 підприємств, ніж у м. Суми, на 11 

підприємств, ніж у м. Рівне, та на 21 підприємство, ніж у м. Чернігові.  

10) За 2006-2015 роки скоротилася у м. Полтаві кількість громадян, що здійснюють 

підприємницьку діяльність особисто. Кількість зареєстрованих фізичних осіб-підприємців 

скоротилася у 2015 році на 24 % порівняно з їх максимальною кількістю у 2012 році і 
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становить 18182 одиниці. Тільки 2014 року було припинено 5950 суб’єктів, що в 4,6 рази 

більше зареєстрованих нових ФОП. 

Ситуація, яка склалася у сфері формування бізнес-середовища м. Полтави потребує 

подальшого очищення її економіки від суб’єктів господарського права, що фактично не 

здійснюють економічної діяльності.  

Ми вважаємо, що стримують розвиток підприємництва в обласному центрі: недостатня 

фінансово-кредитна підтримка суб’єктів підприємницької діяльності для реалізації 

інвестиційних проектів; недостатній рівень кваліфікації зайнятих працівників; 

недорозвиненість інфраструктури підтримки підприємництва. 

Реалізація заходів Програми розвитку підприємництва у м. Полтаві на 2015-2016рр., 

прийнятої Полтавським МВК у 2015 році поліпшить бізнес-середовище м. Полтави. 

В результаті реалізації програмних заходів очікується: створення додаткових робочих 

місць, збільшення податкових надходжень до бюджету міста; підвищення соціальної 

відповідальності бізнесу, підвищення рейтингових позицій міста серед міст України; 

створення дієвих об’єктів інфраструктури підтримки підприємництва, що відповідають 

європейським стандартам; покращення інформаційного та консультаційного забезпечення 

суб’єктів підприємництва, забезпечення бізнесу підготовленими кадрами тощо. 
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