
Скрильник Андрій 
Проект «Інтегрований розвиток міст України» 
Номер проекту: 2015.2071.7.001 
Робочий пакет «Економіка» 

 
 

 

Виконавець:  

412 

2.5.5.  Торгівля 

2.5.5.1. Економічна значущість  
 

Сфера оптово-роздрібної торгівлі м. Полтава є високо конкурентним середовищем, яке 

пропонує для мешканців м. Полтави та прилеглих районів широкий спектр продовольчої і 

непродовольчої продукції. 

На основі даних Державної служби статистики України, Головного управління статистики 

у Полтавській області, аналітичної інформації відділів Полтавського  виконавчого комітету 

міської ради, проаналізовано динаміку та структурні зміни в діяльності підприємств 

оптово-роздрібної торгівлі м. Полтава протягом 2005-2015 років. В таблиці 2.5.5.1.1. 

наведено динаміку підприємств оптово-роздрібної торгівлі в м. Полтава та Полтавської 

області. 

Таблиця 2.5.5.1.1 Динаміка кількості підприємств оптово-роздрібної торгівлі в м. Полтава 

та Полтавської області, од. 1 

Роки 
Кількість 

підприємств, 
од. 

Великі Середні 

Малі 

Всього 
в тому числі мікропідприємства 

Полтавська область 

2010 2600 2 90 2508 2148 

2011 2636 2 90 2544 2209 

2012 2623 2 84 2537 2180 

2013 2639 2 70 2567 2235 

2014 2510 1 65 2444 2165 

2015 2526 - 61 2465 2180 

в тому числі по м. Полтава 

Роки 
Кількість 

підприємств, од. 
Великі Середні 

Малі 

Всього 
в тому числі мікропідприємства 

2010 858 2 30 826 - 

2011 881 2 30 849 - 

2012 880 1 28 851 732 

2013 888 1 24 864 752 

2014 851 0 22 829 734 

2015 833 0 21 820 714 
1За даними державної служби статистики 

За період, що аналізується, 97% підприємств оптово-роздрібної торгівлі  м. Полтава та 

Полтавської області сформовані за рахунок малих підприємств. За період 2010-2012 років 

відбулося зростання кількості підприємств оптово-роздрібної торгівлі в м. Полтава за 

рахунок мікропідприємств. 2013-2015 років притаманна тенденція поступового 

зменшення кількості суб’єктів роздрібної торгівлі в м. Полтава. При цьому з урахуванням 

суттєвих змін в кількості суб’єктів оптово-роздрібної торгівлі по Україні, зменшення яких 

на 2015 рік становило до 20%, підприємці м. Полтави не втрачають потенціал для 

розвитку та забезпечують зростання обсягів роздрібного та оптового товарообігу в межах 

обласного центу та Полтавської області в цілому. 
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На рисунку 2.5.5.1.1. наведено динаміку приросту підприємств оптово-роздрібної торгівлі 

по м. Полтава. 

 

Рисунок 2.5.5.1.1 Динаміка приросту підприємства оптово-роздрібної торгівлі по м. 

Полтава, % 

Динаміка змін свідчить, що кількісні коливання підприємств оптово-роздрібної торгівлі є 

взаємозалежними, як по м. Полтава, так і по Полтавській області зокрема. Це є 

результатом того, що значна частка оптового та роздрібного товарообігу формується 

підприємствами м. Полтава. Значна частка в структурі підприємств оптово-роздрібної 

торгівлі м. Полтава належать підприємствам роздрібної торгівлі, а саме спеціалізованим 

магазинам.  

Динаміка чисельності зайнятих працівників та динаміка середньої заробітної плати в 

сфері торгівлі м. Полтава та Полтавської області характеризуються наступними даними. 

Таблиця 2.5.5.1.2 Чисельність зайнятих працівників та динаміка середньої 

заробітної плати за місяць в сфері торгівлі м Полтава. 

Роки 

Кількість зайнятих 
працівників в 
сфері оптово-

роздрібної торгівлі 
по 

м. Полтава, осіб 

Середня 
заробітна плата 
в сфері оптово-

роздрібної 
торгівлі  в м. 

Полтава грн. / 
міс. 

Середня 
заробітна 

плата в сфері 
оптово-

роздрібної 
торгівлі в 

Полтавській 
область грн. / 

міс. 

Кількість зайнятих 
працівників в 

оптово-роздрібної 
торгівлі по 

Полтавській 
області, осіб 

2006 8000 784 1007 23900 

2007 8170 932 1243 24685 

2008 8500 1216 1661 25686 



Скрильник Андрій 
Проект «Інтегрований розвиток міст України» 
Номер проекту: 2015.2071.7.001 
Робочий пакет «Економіка» 

 
 

 

Виконавець:  

414 

2009 7150 1272 1836 21548 

2010 8160 1607 2220 24641 

2011 8900 1934 2659 26909 

2012 7700 2093 2820 23232 

2013 7200 2175 2946 21665 

2014 6900 2490 3085 20360 

2015 6500 2966 3850 19448 
3За даними державної служби статистики та викового комітету міської ради 

На фоні значних коливань кількості суб’єктів роздрібної торгівлі протягом 2005-2015 років, 

наявна негативна тенденція скорочення кількості зайнятих осіб в сфері торгівлі, як по м. 

Полтава, так в цілому і по Україні. Заробітна плата на кінець 2015 року працівників, 

зайнятих в сфері торгівлі по м. Полтава, на 30% менше ніж в середня заробітна плата 

працівників даної сфери по Полтавській області та на 62% менше ніж на промислових 

підприємствах. Темпи приросту кількості зайнятих працівників сфери торгівлі м. Полтава 

та середньої заробітної плати в даній сфері наведені нижче. 

 

Рисунок 2.5.5.1.3 Динаміка кількості зайнятого персоналу сфери оптово-роздрібної 

торгівлі та середньомісячної суми заробітної плати в даній сфері 

Співставлення темпів приросту кількості зайнятого персоналу сфери торгівлі і відповідних 

темпів приросту заробітної плати по м. Полтава, наглядно демонструють значну їх 

залежність й зацікавленість працездатного населення м. Полтава у працевлаштуванні при 
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збільшенні приросту місячної заробітної плати. З врахуванням того, що підприємства 

оптово-роздрібної торгівлі поступово зменшують чисельність робочих місць, а позитивні 

темпи заробітної плати є результатом підвищення соціальних стандартів в цілому по 

Україні, можна стверджувати, що сфера торгівлі не є привабливою для працевлаштування 

для безробітного населення м. Полтава. 

Висновки: 

1. Підприємства оптово-роздрібної торгівлі за період 2005-2015 років мають стабільну 

динаміку незначних коливань кількості активних суб’єктів ринку. При цьому підприємства 

сфери торгівлі не забезпечували зростання зайнятості в м. Полтава, яка починаючи з 

2011 року скорочувалася на 7 відсотків щороку. 

2. Позитивна динаміка зростання обсягу середньої заробітної плати на підприємствах 

оптово-роздрібної торгівлі не є результатом збільшення їх економічної активності, а 

формується під впливом збільшення розмірів соціальних стандартів і рівня мінімальної 

заробітної плати. При цьому заробітна плата в сфері торгівлі в середньому на 60-70% 

менше ніж на підприємствах промисловості м. Полтава. 

3. Динаміка зміни діяльності суб’єктів сфери торгівлі України притаманні Полтавській 

області, іншим містам Центральної України і м. Полтава зокрема. Тобто загальна ділова 

активність сфери торгівлі м. Полтава формується не ринком і збалансованістю попиту і 

пропозиції, а макроекономічними процесами держави. 

 
 
2.5.5.2 Заклади оптової торгівлі 

Динаміка обсягів оптового товарообігу в розрізі м. Полтава, Полтавської області та Україні 

в цілому характеризуються наступними змінами. 

Таблиця 2.5.5.2.1. Динаміка обсягів оптового товарообігу в м. Полтава, Полтавській 

області та Україні в цілому за 2005-2015 роки4 

Роки 

Обсяг оптового товарообігу, 
млн. грн. 

Темпи росту оптового товарообігу, % 

м. Полтава 
Полтавська 

область 
Україна 

м. 
Полтава 

Полтавська 
область 

Україна 

2005 2918,9 8332,7 492506,2 - - - 

2006 3864,34 11349,84 667228,6 132,39 136,21 135,48 

2007 12822,84 21743,85 863881,9 331,82 191,58 129,47 

2008 7239,27 18344,76 1050392,9 56,46 84,37 121,59 

2009 6519,8 14800,35 860967,9 90,06 80,68 81,97 

2010 25255,4 32607,6 993695,8 387,36 220,32 115,42 

2011 5569 11832,9 1107283,4 22,05 36,29 111,43 

2012 6008,9 11449,8 1093290,8 107,90 96,76 98,74 

2013 6347,7 12099,6 1074753,2 105,64 105,68 98,30 

2014 7539,1 12827,1 987957 118,77 106,01 91,92 

2015 9562 16224,3  126,83 126,48 - 

4За даними державної служби статистики 
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У 2015 р. оптовий товарооборот підприємств міста Полтави, основним видом економічної 

діяльності яких була оптова торгівля, становив 9562 млн. грн. На підприємства міста 

Полтави припадало відповідно 69,7% обсягу оптового товарообороту області. 

Наявна тенденція концентрації обсягів оптового товарообігу Полтавської області в м. 

Полтава з 35% у 2005 році до 69,7% у 2015 році. З урахуванням позитивної динаміки 

зростання обсягів оптового товарообігу у вартісному вимірі в м. Полтава та Полтавської 

області, підприємства, що зареєстровані та функціонують в обласному центрі протягом 

останніх років створюють основу економічного зростання області. Необхідно відмітити 

однакову тенденцію зміни обсягів оптового товарообігу в межах м. Полтави та 

Полтавської області, що свідчить про значну залежність динаміки змін економіки 

Полтавської області від рівня ділової активності підприємств м. Полтава.  

Динаміка зміни питомої ваги оптового товарообігу м. Полтава та Полтавської області в 

обсязі оптового товарообігу в цілому по Україні наведено нижче. 

 

Рисунок 2.5.5.2.1. Динаміка питомої ваги обсягів оптового товарообігу м. Полтава та 

Полтавської області в загальному обсягу по Україні, % 

За рахунок того, що значна частка оптового товарообігу Полтавської області формується 

в м. Полтава (майже 60%), зміни обсягів оптового товарообігу Полтавської області та м. 

Полтава мають однакову динаміку. Тому структурні зміни оптового товарообігу 

Полтавської області притаманні і змінам м. Полтава. За відсутністю даних структури 
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оптового та роздрібного товарообігу м. Полтави, припустимо що основні зміни товарообігу 

по Полтавській області притаманні м. Полтава. 

Таблиця 2.5.5.2.2. Динамка змін та структура оптового товарообігу Полтавської області, в 

тому числі м. Полтава5 

Роки Оптовий товарообіг, млн.грн. Оптовий товарообіг у структурі, % 

Усього Продовольча 
продукція 

Непродовольча 
продукція 

Усього Продовольча 
продукція 

Непродовольча 
продукція 

2005 8332,7 1397,8 6934,9 100 16,77 83,23 

2006 11349,8 1766,8 9583 100 15,57 84,43 

2007 21559,1 1853,3 19705,8 100 8,60 91,40 

2008 17937,3 2377,3 15560 100 13,25 86,75 

2009 14493,3 2403,8 12089,5 100 16,59 83,41 

2010 32607,6 2351,4 30256,2 100 7,21 92,79 

2011 11832,9 2606 9226,9 100 22,02 77,98 

2012 11449,8 2397 9052,8 100 20,93 79,07 

2013 12099,6 2682 9417,6 100 22,17 77,83 

2014 12827,1 2699,5 10127,6 100 21,05 78,95 

2015 16224,3 3255,4 12968,9 100 16,77 83,23 
5За даними державної служби статистики 

Провідне місце у структурі оптового товарообороту займають непродовольчі товари, 

питома вага оптового продажу яких у 2015р. становила 79,9%, що на 0,9 %. більше проти 

2014р. 

 

Рисунок 2.5.5.2.3. Структура оптового товарообігу в м. Полтава та Полтавській області, % 

У товарній структурі оптового товарообороту непродовольчих товарів понад 60% обсягу 

припадало на оптову торгівлю газойлями (паливом дизельним), пропаном і бутаном 

скрапленими, металами основними: залізом, чавуном, сталлю і феросплавами, 

кукурудзою, іншими машинами та устаткованням, машинами і устаткуванням 

сільськогосподарським, для добувної промисловості та будівництва, текстильного, 

швейного та трикотажного виробництва, деталями та приладдям для засобів 
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автотранспортних, бензином моторним, у т.ч. бензином авіаційним, добривами, 

агрохімічною продукцією та папером і картоном. 

Порівняно з 2014р. збільшилися фізичні обсяги оптового продажу паперу і картону (у 12,7 

рази), засобів автотранспортних вантажних (у 2,3 рази), мазутів паливних важких (у 2,1 

раза), лісоматеріалів (у 2,0 рази), кукурудзи (в 2,8 рази), пропану і бутану скраплених (в 

1,4 рази) та нафти сирої, у тому числі нафти, одержаної з мінералів бітумінозних (в 1,3 

рази). Разом з тим зменшилися фізичні обсяги оптового продажу кормів готових для 

тварин (на 49,1%), олив та мастил нафтових; дистилятів нафтових важких (на 37,1%), 

насіння гірчиці, ріпаку і кользи, кунжуту, соняшнику  (на 37,0%), фарб, лаків та емалі (на 

29,4%), газойлів (палива дизельного) (на 23,0%), шин та камер гумових для транспортних 

засобів (на 21,3%), портландцементу, цементу глиноземного, цементу без клінкерного 

шлакового і цементів гідравлічних подібних (на 21,0%), бензину моторного, у т.ч. 

авіаційного (на 20,1%). 

Таблиця 2.5.5.2.3. Оптовий продаж основних непродовольчих товарів по Полтавській 
області станом на 2015 рік 6 

Непродовольчі товари 
За 2014 

рік 
млн. грн 

За 2015 
рік 

млн. грн 

Питома 
вага, у 
% до 

підсумку 
2015 р 

Провідні підприємства 
сфери оптової торгівлі 

в м. Полтава 

Всього 10127,6 12968,9 100,0  

з них найбільш вагомі:  

газойлі (паливо дизельне) 1872,2 1757,1 13,6 ТОВ НАДЕЖДА ТРЕЙД 

пропан і бутан скраплені 1084,6 1534,2 11,8 
ТОВ «ЕВРОСТАНДАРТ 
АВТОГАЗ» 

метали основні: залізо, 
чавун, сталь і 
феросплави 

242,4 872,5 6,7 ТОВ КВАНТ-СЕРВІС 

кукурудза 248,7 701,9 5,4 
УКРАЇНСЬКА ЗЕРНО-
ТОРГОВА КОМПАНІЯ, 
ПП 

інші машини та 
устаткування 

- 580,0 4,5 
ПП СІГМА-КАБЕЛЬ 
ТОВ ВОСТОК-2000М 

машини і устаткування 
сільськогосподарське, для 
добувної промисл-овості 
та будівництва, 
текстильного, швейного 
та трикотажного 
виробництва 

- 539,3 4,2 

ДОН, ПРИВАТНЕ 
АГРОПІДПРИЄМСТВО 
  
ТОВ АГРОРЕАЛТРЕЙД 

деталі та приладдя для 
засобів автотранспортних 

160,7 530,9 4,1 ПП ПОЛТАВАПРОММАШ 

бензин моторний, у т.ч. 
бензин авіаційний 

557,4 519,5 4,0 

ТОВ «СОЮЗ 2000» 
ТОВ "ПОЛТАВСЬКИЙ 
ОБЛАГРОПОСТАЧ" 
АЛМАКС-АВТО, ТОВ 

добрива, агрохімічна 
родукція 

155,5 515,3 4,0 ТОВ "АГРО-2015" 

папір і картон - 501,0 3,9 ТОВ ТК ЮЛІС  
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6За даними державної служби статистики 

Серед продовольчих товарів підприємствами оптової торгівлі Полтавської області  у 

2015р. найбільше було реалізовано пива, крім відходів пивоваріння, шоколаду та виробів 

кондитерських цукрових, продуктів молочних, масла та сирів, м’яса та м’ясних продуктів, 

вод мінеральних та напоїв безалкогольних й соків фруктових та овочевих, напоїв 

алкогольних дистильованих, олії та харчових жирів. 

Таблиця 2.5.5.2.4 Оптовий продаж основних продовольчих товарів підприємств області 7 

 

Продовольчі товари 
За 2014 рік 
Млн. грн. 

За 2015 рік 
Млн. грн. 

Питома 
вага, у % 

до 
підсумку 

Провідні підприємства 
сфери оптової торгівлі 

в м. Полтава 
Всього за 2015 рік 2699,5 3255,4 100,0 

з них  

пиво, крім відходів 
пивоваріння 

460,5 694,2 21,3 
ПАТ «Фірма Полтавпиво» 

ДПП ПАТ «оболонь» 

шоколад та вироби 
кондитерські 

цукрові 
333,9 534,9 16,4 

ТОВ  Домінік-полтава, 
торговий дім, 

ТОВ «Укрпромінвест-
полтава» 

ПП Козуб, ТОВ "спектр -а" 

продукти молочні, 
масло та сири 

261,5 361,1 11,1 

ТОВ Глобинський 
маслозавод 

ПП Білоцерківська 
промислова група 

м’ясо та м’ясні 
продукти 

244,7 313,1 9,6 ТОВ Ясні зорі -полтавщина 

води мінеральні та 
напої безалкогольні 
й соки фруктові та 

овочеві 

321,3 296,0 9,1 
ТОВ Торгсервіс 
ТОВ Світанок 

напої алкогольні 
дистильовані 

138,5 156,7 4,8 Полагропром, ПП 

олія та жири 
харчові 

- 125,8 3,9 

Полтавський 
олійноекстракційний завод-

кернел груп, ПРАТ 
ТОВ Дельта продукт 

ТОВ укролія 
7За даними державної служби статистики 

Порівняно з 2014р. збільшилися фізичні обсяги оптового продажу какао-пасти знежиреної 

чи не знежиреної, какао-масла, какао-жиру, какао-порошку (у 15,8 рази), сидру та вин 

плодово-ягідних інших, а також чаю зеленого (неферментованого), чаю чорного 

(ферментованого) та чаю частково ферментованого (у 2,2 рази), фруктів та овочів, 

перероблених (в 1,4 рази), шоколаду та виробів кондитерських цукрових  (в 1,3 рази), 

цукру та риби, ракоподібних та молюсків (в 1,2 рази). Водночас зменшилися фізичні 

обсяги оптового продажу фруктів та овочів, свіжих (на 53,5%), прянощів та приправ, крім 

солі (на 43,4%), кави смаженої, що містить або не містить кофеїн; кави без кофеїну 
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несмаженої (на 42,1%), солі харчової (на 30,7%), маргарину і жирів харчових подібних (на 

30,0%). 

Частка перепродажу товарів іншим підприємствам оптової торгівлі становила 43,2% 

оптового продажу (7006,4 млн.грн). 

 Частка оптової торгівлі товарами, які вироблені на території України, зменшилась 

порівняно з 2014р. на 3,2 % і становила 65,8% загального обсягу оптового продажу, при 

цьому в обсязі оптової реалізації непродовольчих товарів вона складала 58,5%, 

продовольчих товарів – 94,6%. 

На 1 січня 2016р. обсяги товарних запасів на підприємствах оптової торгівлі становили 

2944,4 млн.грн (на відповідну дату 2015р. – 1360,5 млн.грн). У загальних обсягах запасів 

непродовольчі товари займали 90,2%, решту складали продовольчі товари. На складах 

оптових підприємств запаси кукурудзи становили 220,3 тис.т, насіння гірчиці, ріпаку і 

кользи, кунжуту, соняшнику – 59,9 тис.т, пшениці – 40,8 тис.т, газойлів (палива 

дизельного) – 12,0 тис.т, бензину моторного, у т.ч. бензину авіаційного – 7,4 тис.т, відходів 

та брухту – 5,7 тис.т, портландцементу, цементу глиноземного, цементу без клінкерного 

шлакового і цементів гідравлічних подібних та паперу і картону – по 4,8 тис.т,  пропану  і 

бутану скраплених – 4,3 тис.т,   ячменю – 3,9 тис.т. Серед запасів продовольчих товарів 

найбільші частки припадали на пиво, крім відходів пивоваріння (18,9%), шоколад та 

вироби кондитерські цукрові (14,2%), продукти молочні, масло та сири (12,6%), прянощі та 

приправи, крім солі (12,1%), води мінеральні та напої безалкогольні й соки фруктові та 

овочеві (7,6%), напої алкогольні дистильовані (6,9%). 

 
Висновок: 

1. Динаміка обсягів оптового та роздрібного товарообігу в м. Полтава за період 
2005-2015 років є зростаючою з середнім темпом росту щороку на 15%. Значна питома 
мага обсягів оптового товарообігу Полтавської області концентрується в м. Полтава і 
складає 69,7 % (у 2015 р.). 

2. Структура обсягу оптового товарообігу за 2010-2015 роки є стабільною та 
свідчить, що економіка міста Полтава та Полтавської області в даний період формується 
виробничими і сільськогосподарськими підприємствами. 

3. Зміни обсягу оптового товарообігу підтверджують висновок пункту 2.5.5.1, про 
те, що суб’єктам сфери торгівлі України притаманні однакові динамічні тенденції на рівні 
обласних центів. Тобто загальна ділова активність сфери торгівлі м. Полтава формується 
не ринком і збалансованістю попиту і пропозиції, а макроекономічними процесами 
держави. 
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2.5.5.3 Комерційні центри 

 

На сьогодні комерційні центри відіграють важливу роль в сфері розвитку оптово-

роздрібної торгівлі. Комерційні центри концентрують суб’єктів сфери торгівлі за різними 

групами товарів, що збільшує потенціал залучення потенційних покупців. 

 

Таблиця 2.5.5.3.1 Кількість, розташування і розмір комерційних центрів м. Полтава8 

Комерційні центри м. Полтави 

№ Назва 
Розташування 

(район) 
Адреса 

Розмір 
торгових 
площ, м2 

Рік 
відкриття 

1 
ТД "Сузирья", ЧП 

Полтава 
Шевченківський 

район 
м. Полтава, 

вул. 23 вересня, 9 
900 до 2005 

2 ТРЦ Метрополітан 
Шевченківський 

район 
 м Полтава, 

вул. Гоголя, 38 
12000 2010 

3 ТД "Олімп" 
Шевченківський 

район 
 м. Полтава, вул.     

В’ячеслава Чорновола, 12 
1600 2006 

4 ТД "Шевченковский" 
Шевченківський 

район 
м. Полтава, вул. 

Шевченка, 46 
5400 до 2005 

5 
Торгово-розважальний 

центр "Пассаж" 
Шевченківський 

район 
м. Полтава, 

вул. Соборності, 50 
1200 2009 

6 
Торговий дім 

"Епіцентр" 
Шевченківський 

район 
м. Полтава, вулю 
Київське Шосе 41 

25700 2006 

7 
Торговий дім 

"Театральний" 
Шевченківський 

район 
 м. Полтава, ул. 
Соборності, 26 

900 до 2005 

8 Торговий дім "ЦУМ" 
Шевченківський 

район 
м. Полтава, вул. 

Соборності, 28/13 
5000 до 2005 

9 
Торговий дім 
Соболевих 

Шевченківський 
район 

м. Полтава, вул. 
Шевченка, 20в 

2800 2007 

10 
Торговий центр «Злато 

Місто» 
Шевченківський 

район 
 м. Полтава, вул. 
Соборності, 74 

5000 2006 

11 ТЦ "Асортимент" 
Шевченківський 

район 
м. Полтава, вул. 

Героїв-чорнобильців, 8 
3000 до 2005 

12 ТЦ "Елена" 
Шевченківський 

район 
м. Полтава, вул. Новий 

базар, 32 
1200 до 2005 

13 ТД "Дім періодики" 
Шевченківський 

район 

Адрес: м. Полтава, 
вул. Миколи Дмитрієва 

3 
700 до 2005 

14 ТЦ "Паровоз" 
Шевченківський 

район 

м. Полтава, пер. 
Євгенія Коновальця, 

2/4 
2800 2008 

15 ТЦ « Ювента» 
Шевченківський 

район 
м. Полтава, 

вул. 23 вересня, 11 
1400 2005 

16 ТРЦ « Конкорд» 
Шевченківський 

район 
 м. Полтава, 

вул. Європейська, 60А 
10000 2007 

17 
Торговий дім « Світ 

Сім’ї » 
Шевченківський 

район 
м. Полтава, 

вул. Небесної сотні, 10/19 
5500 до 2005 

18 ТЦ « METRO»  Полтавський район 11000 2005 

19 ТЦ « Юбилейний» 
Шевченківський 

район 
м. Полтава, 

вул. Соборності, 74 
1000 до 2005 
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http://003.poltava.ua/catalog/1602/29459
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20 
Торговий центр 

«Максі» 
Шевченківський 

район 
г. Полтава, 

пл. Незалежності, 3 
1200 

Закрий в 
2013 році 

21 
Торговий дім 

"Меблевий квартал" 
Шевченківський 

район 
м. Полтава, вул. 
Європейська 169 

12000 2013 

22 ТЦ Універсам Полтава 
Шевченківський 

район 
м. Полтава, вул. Івана 

Мазепи, 11 
5000 2014 

23 ТД "Велес" 
Шевченківський 

район 
м. Полтава, бул. 

Вавилова, 11 
1700 до 2005 

24 ТЦ "Мир" 
Подільський 

район 
м. Полтава, просп. 

Мира, 30а 
7000 2009 

25 ТРЦ "Екватор" Київський район 
м. Полтава, 

вул. Ковпака, 26 
25000 2008 

26 
Торгово-розважальний 

центр "Київ" 
Київський район 

м. Полтава, 
вул. Зінківська 

47500 2009 

27 
Торговий дім 
«Мегаполіс» 

Шевченківський 
район 

м. Полтава, вул. 
Європейська 225 

26000 - 

28 
Торговий центр 

«Ворскла» 
Київський район 

м. Полтава, вул. 
Соборності 70 

9000 до 2005 

29 
Торгово-офісний центр 

на Фрунзе №1 
Шевченківський 

район 
м. Полтава, вул. 
Європейська 21 

4000 2014 

8 За даними структурного обстеження міста 

Станом на 2016 рік в м. Полтава функціонує 29 торгових центрів, як мають різних 

характер впливу на ринкове середовище: 

 До первинних необхідно віднести 10 універсальних торгово-розважальних центрів, 

які концентрують суб’єктів ринку продовольчих та непродовольчих товарів і 

намагаються не створювати внутрішню конкуренцію. 

 До вторинних необхідно віднести 17 торговельних центри з широким 

асортиментом  непродовольчої продукції, які не контролюють рівень конкуренції в 

центрі та розміщені в шаговій доступності для потенційних споживачів. 

 До третинних віднести 2 торговельні центри, які є віддалені та направлені на 

обслуговування специфічних сфер діяльності. 

Динаміка зростання кількості комерційних центрів в м. Полтава наведено нижче. 

Таблиця 2.5.5.3.2 Динаміка кількості комерційних центрів в м. Полтава, од. 9 

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

Комерційні 
центри, од. 

13 16 18 20 23 24 24 24 26 28 28 

Індекс - 1,23 1,13 1,11 1,15 1,04 1,00 1,00 1,08 1,08 1,00 
9За даними структурного обстеження міста 

За період 2005-2015 років кількість комерційних центрів збільшилася в двічі, а обсяг 

торгівельних площ майже в 2,5 рази. Торговельні площі по м. Полтава в розрізі його 

районів розподілені нижче. 
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Таблиця 2.5.5.3.3 Структура обсягів комерційних площ комерційних центрів по 

районам м. Полтава, м2 10 

Обсяг комерційних площ, м2 по районам м. Полтава 

Київський район 81500 

Шевченківський район 84300 

Подільський район 7000 
9За даними структурного обстеження міста 

 
Рисунок 2.5.5.3.1 Структура обсягів комерційних площ по районам м. Полтава 

(станом на 01.01.2016 р.), % 

Київський та Шевченківський райони м. Полтава мають майже однакову кількість 

торговельних площ, хоча частка торгівельних площ на одного мешканця Київського 

району більша ніж Шевченківського  та Подільського. 

 

Таблиця 2.5.5.3.4 Динаміка змін обсягів торгових площ в м. Полтава та Полтавської 

області 11 

Роки 

Обсяг торговельних площ, м2 Питома вага обсягів торговельних площ, % 

м. 
Полтава 

Полтавська 
область 

Україна 
Полтавської 

області в 
Україні 

м. Полтави в 
Україні 

м. Полтави в 
Полтавській 

області 

2005 51500 177300 6359000 2,79 0,81 29,05 

2006 83700 210200 6847000 3,07 1,22 39,82 

2007 90400 237800 7493000 3,17 1,21 38,02 

2008 100100 266500 8089000 3,29 1,24 37,56 

2009 120200 254000 8015000 3,17 1,50 47,32 

2010 108800 262500 8431000 3,11 1,29 41,45 

2011 112500 263500 9013000 2,92 1,25 42,69 

2012 123000 272200 9294000 2,93 1,32 45,19 

2013 126300 266300 9419000 2,83 1,34 47,43 

2014 109600 241300 7753000 3,11 1,41 45,42 

2015 124950* 235406 - -  53,07 
11За даними державної служби статистики 

В 2015 рік в м. Полтава відбулося значене коливання обсягів торгових площ, які 

збільшилися майже на 15% у порівнянні з 2013-2014 роками. При цьому м. Полтава, як 



Скрильник Андрій 
Проект «Інтегрований розвиток міст України» 
Номер проекту: 2015.2071.7.001 
Робочий пакет «Економіка» 

 
 

 

Виконавець:  

424 

обласний центр, концентрує починаючи з 2012 року майже 54% торгівельних площ 

області. Це дає підстави стверджувати, що м. Полтава має потенціал стати торгівельним 

центром Полтавської області. 

 

Рисунок 2.5.5.3.2 Питомої ваги торговельних площ м. Полтава в Полтавський 

області, % 

На сьогодні м. Полтава за показником розрахунку торгових площ на 1 мешканця 

переважає міст Ровно, Суми та Чернігів. (м. Полтава 0,433 м2/особу, м. Ровно 0,359 

м2/особу, м. Чернігів 0,2922 м2/особу, дані значення отримані в результаті співставлення 

обсягів торгових площ по даним містам та чисельності населення міст). Порівняння 

динаміки обсягу торгових площ на 1 мешканця міста Полтава з іншими обласними 

центрами наведено в таблиці 2.5.5.3.5. 

Таблиці 2.5.5.3.5 Порівняння обсягу торгових площ на одного мешканця м. Полтава з 

іншими містами 

 

 

 

 

м. Полтава протягом останніх 2 років поступово концентрує значну часту торговельних 

площ Полтавської області. Такі тенденції є результатом поступового приросту обсягів 

комерційної нерухомості й торговельних площ в місті та поступовим скороченням обсягів 

торговельних площ в районах Полтавської області. 

Роки 

Обсяг торгових площ на 1 мешканця міста, м2 / 
особу 

м. Полтава м. Чернігів 

2013 0,4359 0,2490 

2014 0,3794 0,2041 

2015 0,4394 0,2530 
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Місто Полтава являється обласним центром, тому в місті сконцентровано багато 

державних установ обласного рівня, що відповідно сприяє значній концентрації офісних 

центрів. 

Таблиця 2.5.5.3.6 Кількість, розташування і розмір офісних центрів м. Полтава12 

Офісні центри м. Полтава Адреса 

1 ОЦ Дім науки и техніки Шевченківський район г. Полтава, вул. Соборності, 43 

2 Офісний центр Шевченківський район г. Полтава, вул. Комарова, 2б 

3 
Орендний дім "Мегаполіс" 

Шевченківський район г. Полтава, вул. Ветеринарна, 
22 

4 
Офісний центр 

Шевченківський район г. Полтава, вул. Соборності, 
146а 

5 
Офісний центр 

Шевченківський район г. Полтава, пров. Романа 
Шухевича, 4 

6 Офісний центр Шевченківський район г. Полтава, вул. Гоголя 7 

7 Офісний центр Шевченківський район Полтава, вул. Гоголя 12 

8 Офісний центр Шевченківський район г. Полтава, вул. Європейська, 2 

9  Офісний центр 
Театральний 

Шевченківський район 
г. Полтава, вул. Соборності, 19 

10 Бізнес-центр "Спектр" Київський район г. Полтава, вул. Заводська 12 

11 Офісний центр Київський район г. Полтава, вул. Соборності, 66 

12 Офісний центр Київський район г. Полтава, вул. Шведська, 2 

13 Бізнес-центр "Спектр" Київський район г. Полтава, вул. Заводська,12 

14 Офісний центр "Аненский" Київський район г. Полтава, вул. Зигіна, 29 
12 За даними структурного обстеження міста 

В м. Полтава сконцентровано 14 офісних центрів з середньою площею 1 центра 4500 м2, 

що повністю забезпечує потреби підприємств міста та області в офісних приміщеннях. На 

01.09.2016 р. частка їх заповнення складає 79%. 

Висновки: 

1. Значна частка обсягів торгових площ та офісних приміщень сконцентровані 

в м. Полтава. Станом на 2015 рік обсяг комерційних площ складає 125000 м2, з яких 60% 

формують такі торговельні центри, як ТРЦ Київ, ТРЦ Екватор, ТРЦ Конкорд. 

2. Переважна більшість офісних приміщень розміщені в Шевченківському 

районі міста Полтава, частка яких складає 48%. Частка комерційних площ в м. Полтава на 

1 мешканця більше ніж м. Рівно та Чернігів (м. Полтава 0,433 м2/особу, м. Ровно 0,359 

м2/особу, м. Чернігів 0,2922 м2/особу). 

http://mycity.poltava.ua/ofisniy_centr_teatralniy
http://mycity.poltava.ua/ofisniy_centr_teatralniy
http://003.poltava.ua/catalog/1602/29645
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2.5.5.4 Заклади роздрібної торгівлі, типи та розподіл 

Заклади роздрібної торгівлі на сьогодні відіграють важливу роль у підвищенні економічної 

активності міського середовища. Вони значно впливають на формування, як іміджу міста, 

так і на його виробників. Структура суб’єктів роздрібної торгівлі м. Полтава та Полтавської 

області наведено нижче. 

Таблиця 2.5.5.4.1 Динаміка зміни кількості суб’єктів роздрібної торгівлі в межах м. 

Полтава, Полтавської області та України в цілому 2 

 

Роки 

Суб’єкти роздрібної торгівлі, од. 
Питома вага суб’єктів роздрібної торгівлі, 

% 

м. Полтава Полтавсь
ка 

область 

Укра-
їна 

Полтавської 
області в 
Україні 

м. Полтави 
в Україні 

м. Полтави в 
Полтавській 

області 
Всьо-

го 
в тому числі 

магазинів 

2005 657 458 2950 75200 3,92 0,87 22,27 

2006 671 470 2950 73600 3,94 0,91 23,14 

2007 704 434 2881 71900 4,01 0,98 24,44 

2008 654 399 2763 69200 3,99 0,95 23,67 

2009 630 380 2514 65300 3,85 0,96 25,06 

2010 591 468 1809 64800 2,79 0,91 32,67 

2011 566 467 1795 64200 2,80 0,88 31,53 

2012 562 477 1702 62200 2,74 0,90 33,02 

2013 536 463 1606 59800 2,69 0,90 33,37 

2014 520 450 1510 49600 3,04 1,05 34,44 

2015 468 405 1524 - - - 30,70 
2За даними державної служби статистики 

Негативною динамікою є зменшення питомої ваги кількості суб’єктів роздрібної торгівлі м. 

Полтава у Полтавській області. Співставлення динаміки приросту кількості суб’єктів 

роздрібної торгівлі по Україні і м. Полтава показує нестабільну динаміку роботи 

підприємств роздрібної торгівлі м. Полтава з значними коливаннями кількості суб’єктів 

даної сфери протягом 2010-2014 років.  

На рисунку 2.5.5.4.1 наведено динаміку приросту суб’єктів роздрібної торгівлі по м. 

Полтава та України в цілому.  
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Рисунок 2.5.5.4.1 Динаміка кількості суб’єктів роздрібної торгівлі по Полтавській області і 

по м. Полтава, од. 

Таблиця 2.5.5.4.2 Структура суб’єктів роздрібної торгівлі м. Полтави та Полтавської 

області 13 

м. Полтава 

Роки Продовольчі 
магазини, 

од. 

Торгова 
площа, м2 

Непродовольчі 
магазини, од. 

Торгова 
площа, м2 

Напівста-
ціонарні, од. 

2009 182 33859 267 66731 181 

2010 175 35868 293 72968 123 

2011 170 39958 297 72560 99 

2012 168 43176 309 79851 85 

2013 160 44378 303 81971 73 

2014 148 34462 302 75172 70 

2015 146 34702 322 91809 61 

Полтавська область 

Роки Продовольчі 
магазина, 

од. 

Торгова 
площа, м2 

Непродовольчі 
магазина, од. 

Торгова 
площа, м2 

Напівста-
ціонарні, од. 

2009 1055 127410 812 126608 647 

2010 972 127590 837 134948 569 

2011 921 130461 874 133035 543 

2012 843 132844 859 139334 438 

2013 737 12841 869 137851 422 

2014 668 106216 842 135079 381 

2015 640 98772 884 137134 365 
13За даними державної служби статистики 
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В обласному центрі станом на 1.01.2006 року діяв 529 об’єкт роздрібної торгівлі, з них 468 

– магазини, що становить 88,46 % від загальної кількості об’єктів роздрібної мережі  та 61 

– напівстаціонарні (11,54%). Протягом 2015 року скоротилась мережа напівстаціонарних 

об’єктів роздрібної торгівлі, які працювали у звітному році до тих, що діяли у 2014 році 

зменшилась на 12,9 %, а відповідний показник по кількості магазинів, навпаки, збільшився 

на 4% за рахунок зростання кількості непродовольчих магазинів. 

У місті Полтава торгова площа магазинів збільшується протягом останніх років 

(збільшилася до рівня початку 2013 року) і становить 126511 кв. метрів проти 100590 м2 

станом на 1.01.2010р.  

Серед магазинів налічується більше непродовольчих (322 одиниці) ніж продовольчих (146 

одиниць), їх співвідношення до загальної кількості магазинів, відповідно, становить 27,6 та 

60,9 %. Поряд з цим слід наголосити, що непродовольчі магазини мають більший рівень 

середнього розміру торгової площі на 1 торговий об’єкт (285 м2) ніж непродовольчі (237 

м2). При цьому обсяг торгових площ на 1 мешканця м. Полтава станом на 2015 рік 

складає 0,44 м2. 

 На основі проведеного спостереження за розміщенням та обсягами торгових приміщень 

суб’єктів продовольчого  ринку м. Полтава, виявлено, що середньостатистичний 

продовольчий магазин в усіх мікрорайонах міста мають торгові площі в інтервалі від 25-45 

м2, без врахування підсобних приміщень. Значна концентрація підприємств сфери 

роздрібної торгівлі в приміщеннях 1 поверху багатоквартирних будинків, що складає 65% 

від загальної кількості продовольчих магазинів. 

 

Рисунок 2.5.5.4.2. Динаміка зміни кількості магазинів в межах м. Полтава, од. 

Серед продовольчих магазинів  налічується 109 універсальних, тобто 74,2 % 

продовольчих магазинів пропонують полтавцям універсальний асортимент товарів. В їх 
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числі у місті діє 25 універсальних супермаркетів1 з торговою площею від 400 до 2499 м2, 

які є магазинами самообслуговування та досить популярні у мешканців міста. Серед них 

магазини торгової мережі «АТБ» - 11 (середня площа – 2000 м2), ТМ «Сільпо» - 2 

(середня площа – 4000 м2), ТМ «Бруснічка» - 5 (середня площа – 900 м2), ТМ «ТОВ 

Універсам-Полтава» - 1 (середня площа – 900 м2), ТМ «Екомаркет» - 4 (середня площа – 

2000 м2), ТМ «Фуршет» - 2 (середня площа – 1500 м2). 

Серед непродовольчих магазинів з універсальним асортиментом товару налічується лише 

19 одиниць (5,9%), а спеціалізованих2 – 303 одиниць (94,1%), що свідчить про те, що 

власники магазинів надають перевагу спеціалізованій торгівлі, вивчаючи попит споживачів 

і мають сформований контингент покупців (за даними відділу Полтавського виконавчого 

комітету міської ради). На основі профілів районів м. Полтава станом на 2010 рік та 

проведеного спостереження в рамках реалізації даного дослідження, складено структуру 

концентрації об’єктів роздрібної торгівлі по районам та підрайонам м. Полтава. 

Таблиця 2.5.5.4.3 Концентрація об’єктів роздрібної торгівлі по районам та підрайонам м. 

Полтава, од.14 
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Магазини, од 

2010 1809 468 468 197 243 28 - - - - - - - - 

2015 1510 405 405 145 205 55 - - - - - - - - 

Нестаціонарні об’єкти торгівлі, од. 

2015 365 61 211 65 107 39 35 17 21 24 50 25 14 25 
14За даними державної служби статистики та структурного обстеження міста 

В структурі розміщення об’єктів роздрібної торгівлі по м. Полтава у порівнянні 2010 та 

2015 років не відбулося значних структурних змін. Переважна частка об’єктів 

концентрується в Шевченківському районі міста Полтава, що зумовлено значною 

густиною його заселення В структурі районів м. Полтава, станом на 2015 рік, зменшення 

кількості об’єктів роздрібної торгівлі відбувається в Київському та Шевченківському 

районах. Зменшення відбувалося за рахунок продовольчих магазинів (на 2% у порівняння 

з 2014 роком) та напівстаціонарних об’єктів торгівлі на (на 9% у порівняння з 2014 роком) 

                                                           
1 Універсальний магазин (скор. Універмаг) - великий магазин, який здійснює торгівлю 
широким асортиментом продовольчих і / або промислових товарів 
2 Cпеціалізований - різновид магазину, у якому здійснюється торгівля широким 
асортиментом товарів однієї або декількох (не більше чотирьох) товарних групп (Про 
затвердження Інструкції щодо заповнення форм державних статистичних спостережень 
стосовно торгової мережі та мережі ресторанного господарства). 
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На рисунку 2.5.5.4.3 наведено розподіл нестаціонарних торгівельних об’єктів по районам 

м. Полтава, а в таблиці 2.5.5.4.3 по підрайонам м. Полтава 

 

 

Рисунок 2.5.5.4.3 Розподіл нестаціонарних торгівельних об’єктів по районам м. Полтава, 

% 

Таблиця 2.5.5.4.4 Динаміка обсягів роздрібного товарообігу в м. Полтава, Полтавської 

області та України в цілому15 

Роки 

Обсяг роздрібного товарообігу, млн. 
грн. 

Питома вага обсягів роздрібного 
товарообігу, % 

м. 
Полтава 

Полтавська 
область 

Україна 
Полтавської 

області в 
Україні 

м. Полтави в 
Україні 

м. Полтави в 
Полтавській 

області 

2005 1074,6 2520,9 94332,4 2,67 1,14 42,63 

2006 1487,4 3467,9 129951,7 2,67 1,14 42,89 

2007 2288,8 4678,3 178232,6 2,62 1,28 48,92 

2008 3047,9 6725,6 246903,2 2,72 1,23 45,32 

2009 2512,7 6053,9 230955,3 2,62 1,09 41,51 

2010 2964 7215,3 280889,7 2,57 1,06 41,08 

2011 3903,7 9064,6 350059,2 2,59 1,12 43,07 

2012 4684,8 10433,4 405113,9 2,58 1,16 44,90 

2013 4933,3 10857,7 433080,7 2,51 1,14 45,44 

2014 5496,6 12086,5 438342,7 2,76 1,25 45,48 
15За даними державної служби статистики 

Зміни обсягів роздрібного товарообігу по м. Полтава, Полтавської області та України в 

цілому мають позитивну динамку та приріст щороку протягом 2005-2015 років. 

Позитивною динамікою є зростання обсягів роздрібного товарообігу в межах Полтавської 

області, що створює додаткові стимули для зростання ділової активності між продавцями 

та виробниками. 
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Рисунок 2.5.5.4.4 Порівняння темпів росту обсягів роздрібного товарообігу м. Полтава та 

Україні в цілому, % 

Темпи зростання обсягів роздрібного товарообігу в м. Полтава протягом 2014-2015 років 

перевищують загальні темпи росту по Україні в цілому. Частка роздрібного товарообігу м. 

Полтава в обсягах Полтавської області складає майже 46%. Тому, з врахуванням значної 

залежності розвитку обласної роздрібної торгівлі від обсягу роздрібного товарообігу м. 

Полтава, структурні зміни роздрібного товарообігу Полтавської області притаманні і 

змінам м. Полтава. За відсутністю даних структури роздрібного товарообігу м. Полтави, 

припустимо що основні зміни товарообігу по Полтавській області притаманні м. Полтава. 

Таблиця 2.5.5.4.5 Динаміка та структура роздрібного товарообігу Полтавської області, в 

тому числі м. Полтава16 

Роки Роздрібний товарообіг, млн. грн. Роздрібний товарообіг у структурі, % 

Усього Продо-
вольчі 

Непродо-
вольчі 

Усього Продо-
вольчі 

Непродо-
вольчі 

2005 2520,9 2520,9 2520,9 100 38,53 61,47 

2006 3467,9 3467,9 3467,9 100 34,48 65,52 

2007 4678,3 4678,3 4678,3 100 31,02 68,98 

2008 6725,6 6725,6 6725,6 100 30,21 69,79 

2009 6053,9 6053,9 6053,9 100 35,49 64,51 

2010 7215,3 7215,3 7215,3 100 33,86 66,14 

2011 9064,6 9064,6 9064,6 100 32,87 67,13 

2012 10433,4 10433,4 10433,4 100 35,02 64,98 

2013 10857,7 10857,7 10857,7 100 35,63 64,37 

2014 12086,5 12086,5 12086,5 100 35,10 64,90 

2015 13492,7 13492,7 13492,7 100 38,53 61,47 
16За даними державної служби статистики 

Обсяг роздрібного товарообороту підприємств, які здійснювали діяльність із роздрібної 

торгівлі у 2015р. становив 13492,7 млн.грн. і проти 2014р. збільшився у порівнянних цінах 

на 11,63%. 
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Таблиця 2.5.5.4.6 Динаміка роздрібного товарообігу Полтавської області, в тому числі м. 

Полтава у приведених цінах до минулого року16 

Роки 
Роздрібний товарообіг, млн. грн. 

Усього Продовольчий Непродовольчий Темпи інфляції, % 

2005 2520,9 971,3 1549,6 1,103 

2006 3107,4 1071,4 2036,0 1,116 

2007 4012,3 1244,6 2767,7 1,166 

2008 5499,3 1661,3 3837,9 1,223 

2009 5390,8 1913,2 3477,6 1,123 

2010 6613,5 2239,3 4374,2 1,091 

2011 8666,0 2848,5 5817,5 1,046 

2012 10454,3 3661,1 6793,2 0,998 

2013 10803,7 3849,4 6954,3 1,005 

2014 9676,9 3396,6 6280,3 1,249 

2015 9415,7 3627,9 5787,8 1,433 
16За даними державної служби статистики 

Обсяг роздрібного товарообороту підприємств, які здійснювали діяльність із роздрібної 

торгівлі у 2015р. у приведених цінах до минулого року становив 9415,7  млн.грн. і проти 

2014р. зменшився у порівнянних цінах на 2,7%. 

 

Товарна структура роздрібного товарообороту підприємств, які здійснювали діяльність із 

роздрібної торгівлі, у 2015р. характеризується структурою, що наведено нижче. 

 

Рисунок 2.5.5.4.5 Структура роздрібного товарообігу Полтавської області (м. Полтава в 

тому числі), % 

У структурі роздрібного товарообороту торгової мережі підприємств Полтавської області 

частка продажу непродовольчих товарів становила 61,4%, продовольчих – 38,6% (у 

2014р. – відповідно 64,2% та 35,8%). Обсяг продажу непродовольчих товарів за 2015р. у 

порівнянних цінах зменшився на 23,4% і становив 8281,1 млн. грн, продовольчих – на 

13,0% і становив 5211,6 млн. грн. 
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Негативною тенденцією, що починає свою динаміку з 2011 року є значне перевищення 

обсягів роздрібного товарообігу продовольчої продукції в м. Полтава та Полтавської 

області над обсягами оптового товарообігу підприємств, що здійснюють свою діяльність в 

межах Полтавської області. На рисунку 2.5.5.4.6 представлено порівняння динаміки 

обсягів оптового товарообігу продовольчої продукції в межах Полтавської області та 

динаміки обсягів роздрібного товарообігу за 2005-2015 роки. 

 

Рисунок 2.5.5.4.6 Порівняння характеристика динаміки обсягів оптового товарообігу 

продовольчої продукції в межах Полтавської області та динаміки обсягів роздрібного 

товарообігу за 2005-2015 роки, млн. грн. 

Тобто майже щороку внутрішній товарообіг Полтавської області та м. Полтава, починаючи 

з 2011 року має темпи нестачі та доповнюється продовольчою продукцією, що вироблена 

поза межами Полтавської області в сумі 1200-1700 млн. грн., що складає в середньому 

35%. Структура галузі промисловості в сфері виробництва продовольчої продукції м. 

Полтави та Полтавської області налічує підприємства, що мають реальні виробничі 

потужності і виробляють усі групи продовольчих товарів. Можна стверджувати, що на 

сьогодні ринок продажу продовольчої продукції не відповідає потребам в збуті виробників 

м. Полтави та Полтавської області. 

Характеристика структури персоналу сфери торгівлі та динаміка змін наведено нижче. 
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Таблиця 2.5.5.4.6. Кількість зайнятих працівників  в сфері роздрібної торгівлі та її 

порівняння, осіб 17 

Роки Кількість зайнятих 
працівників, осіб 

Оптова торгівля, 
осіб 

Роздрібна торгівля, 
осіб 

2010 26196 15553 8452 

2012 23232 13354 7674 

2013 21665 11443 7918 

2014 20360 10910 7195 

в тому числі по м. Полтава 

Роки Кількість зайнятих 
працівників, осіб 

Оптова торгівля, 
осіб 

Роздрібна торгівля, 
осіб 

2010 8650 5136 3514 

2012 7800 4484 3316 

2013 7300 3856 3444 

2014 6900 3697 3203 
17За даними державної служби статистики 

Наявна негативна тенденція зменшення кількості зайнятого персоналу на підприємствах 

оптово-роздрібної торгівлі. Динаміка чисельності працівників підприємств роздрібної 

торгівлі мала незначні коливання в бік зменшення за 2010-2014 роки, що є результатом 

зменшення кількості суб’єктів роздрібної торгівлі. За той же період часу, значно 

скоротилася чисельність працівників оптових підприємств з 5136 чол. у 2010 році до 3697 

у 2014 році. 

На фоні зростання обсягів оптового товарообігу у вартісному вимірі (грн.) протягом 2010-

2014 року, діяльність даних підприємств не забезпечила збереження робочих місць і не 

може розглядатися як потенціал для зменшення рівня безробіття в м. Полтава. Стабільна 

динаміка обсягів чисельності працівників підприємств роздрібної торгівлі, на фоні 

незначного коливання кількості суб’єктів торгівлі свідчить, що роздрібні підприємства 

торгівлі не мають потенціалу зменшення рівня безробіття в м. Полтава, так як дана 

тенденція характеризує збалансованість обсягів товарообігу на од. працівника, динаміки 

його зростання та цільності працівників. 

Одним із основних показників порівняння ефективності організації роздрібного товарообігу 

в межах певної території є обсяги роздрібного товарообігу на 1 мешканця. На сьогодні 

служба статистики в межах м. Полтава не здійснює розрахунок даного показника, тому 

співставлення обсягу роздрібного товарообігу по м. Полтава та загальної чисельності 

населення  міста дало змогу розрахувати даний показник та порівняти динаміку його змін 

в межах Полтавської області та України в цілому. 
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Таблиця 2.5.5.4.7. Динаміка обсягів роздрібного товарообігу на 1 мешканця м. Полтава та 

Полтавської області18 

Роки 

Обсягів роздрібного товарообігу на 1 
мешканця грн. / особу 

Співставлення 

роздрібного 

товарообігу на 

1 особу між 

Полтавською 

обл. та 

Україною в 

цілому, % 

Співставлення 

роздрібного 

товарообігу на 1 

особу між 

Полтавською обл. 

та м. Полтава, % 

м
. 
П

о
л

т
а
в

а
 

П
о
л

т
а
в
с
ь
к
а
 

о
б

л
а
с
т

ь
 

Україна 

2005 3547,25 1612 2003 80,48 220,05 

2006 4933,53 2241 2777 80,70 220,15 

2007 7649,53 3052 3832 79,65 250,64 

2008 10276,96 4430 5338 82,99 231,99 

2009 8530,58 4021 5015 80,18 212,15 

2010 10099,50 4830 6123 78,88 209,10 

2011 13375,71 6114 7659 79,83 218,77 

2012 16122,90 7085 8885 79,74 227,56 

2013 17021,30 7422 9520 77,96 229,34 

2014 19024,05 8315 10194 81,57 228,79 
18За даними державної служби статистики 

Наявне значне відхилення між обсягом роздрібного товарообігу на 1 мешканця м. Полтава 

та  обсягами Полтавської області і України зокрема. У порівнянні з середнім значенням по 

Україні, обсяг роздрібного товарообігу на 1 мешканця м. Полтави в 1,9 разів більше, у 

порівнянні із середнім значенням по Полтавській області майже в 2,3 рази. 

Співвідношення динаміки зміни кількості населення м. Полтава та обсягу зростання 

роздрібного товарообігу на 1 мешканця наведено на рисунку 2.5.5.4.7. 

 

Рисунок 2.5.5.4.7 Співвідношення динаміки зміни кількості населення м. Полтава та 

обсягу зростання роздрібного товарообігу на 1 мешканця в порівняльних цінах. 
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Рисунок 2.5.5.4.8 Співвідношення динаміки зміни кількості населення м. Полтава та обсягу 

зростання роздрібного товарообігу на 1 мешканця в приведених цінах. 

В таблиці 2.5.5.4.8 наведено динаміку фактичного обсягу роздрібного товарообігу на 

одного мешканця міст України. 

В таблиці 2.5.5.4.8 Динаміка фактичного обсягу роздрібного товарообігу на одного 

мешканця міст України. 

№ 
Міста обласного 

значення 

Річний обсяг роздрібного товарообігу на 1 мешканця міста 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 

1 Вінниця - - 12,16 12,84 13,80 16,03 

2 Луцьк 10,43 12,36 16,25 19,91 22,02 28,85 

3 Дніпро 13,05 15,29 17,93 19,46 21,80 24,08 

4 Ужгород 16,48 17,40 19,04 19,31 23,01 28,38 

5 Івано-Франківськ 10,50 14,46 16,30 17,05 20,24 23,42 

6 Кіровоград - - 15,03 15,87 18,90 20,96 

7 Львів - 14,86 16,03 15,76 18,83 23,64 

8 Полтава 10,10 13,38 16,12 17,02 19,02 21,28 

9 Суми 8,25 10,25 11,83 12,22 12,43 16,09 

10 Херсон 8,71 11,12 13,44 14,94 17,89 21,59 

  

Середній обсяг по 
Україні 

6,123 7,659 8,885 9,52 10,19 - 

 

Різниця між обсягами роздрібного товарообігу на 1 мешканця по м. Полтава та інших 

регіонах України свідчить про те, що потенційними споживачами сфери роздрібної торгівлі 

необхідно розглядати не тільки населення м. Полтава, а й населення прилеглих 

територій, приток яких щодня до міста складає не менш 30000 осіб. 

З урахуванням того, що динамічні тенденції змін показників розвиту сфери торгівлі м. 

Полтава аналогічні в цілому по Україні, суттєве перевищення обсягу роздрібного 
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товарообігу на 1 мешканця свідчить, що м. Полтава має значний приток реальних 

покупців з прилеглих територій. На основі показників 2015 року в м. Полтава щороку 

здійснюють покупки до 550000 чол., що на 89 % більше фактичного населення м. Полтава. 

Даний розрахунок ґрунтувався на тому, що в основу розрахунку було прийнято фактичні 

вартісні показники обсягу роздрібного товарообігу, а чисельність потенційних споживачів 

ринку роздрібної торгівлі визначалася на основі показників середнього обсягу роздрібного 

товарообігу по Україні в цілому.  

Необхідно відмітити, що майже усі обласні центри концентрують більше ніж 50% 

обласного роздрібного товарообігу, що в свою чергу впливає на збільшення притоку 

потенційних покупців за рахунок внутрішньої міграції, туристичних подорожей. Обласні 

центри центральної України, які не мають значного туристичного потенціалу та 

концентрації знаної кількості навчальних закладів, лікувальних центрів, формують обсяг 

роздрібного товарообігу переважно за рахунок населення міст. 

За розрахунками нормативної чисельності працівників підприємств оптової  та роздрібної 

торгівлі в м. Полтава, виконання фактичного товарообігу протягом 2005-2015 років 

можливо при залученні чисельності працівників в обсязі 28900 тис. чол., що на 4,25 рази 

більше, ніж статистична зайнятість в м. Полтава.  

Даний розрахунок ґрунтувався на наступних показниках (в динаміці за 2005-2015 роки, які 

є майже незмінними): 

 Середня націнка на товари в сфері роздрібної торгівлі – 15%; 

 Середня націнка на товари в сфері оптової торгівлі – 5-10%; 

 Питома вага Валової маржі та відповідно частка витрат на оплату праці в 

собівартості реалізованої продукції в сфері оптової торгівлі – 15 та 7% відповідно. 

 Питома вага Валової маржі та відповідно частка витрат на оплату праці в 

собівартості реалізованої продукції в сфері роздрібної торгівлі – 25 та 15% 

відповідно. 

 Середня сума заробітної плати зайнятого персоналу на підприємствах оптово-

роздрібної торгівлі. 

Фактично сфера торгівлі м. Полтава у 2015 році формує приховане безробіття в кількості 

22200 осіб. Динаміка тіньового сектору зайнятості в м. Полтава за 2010-2015 роки 

наведено на рисунку 2.5.5.5.9. 
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Рисунок 2.5.5.4.9 Динаміка обсягу тіньової зайнятості в сфері оптової та роздрібної 

торгівлі, осіб 

Сфера торгівлі в м. Полтава поступово змінює вектор розвитку – від детінізації до тінізації 

економіки. Тенденції зменшення кількості суб’єктів оптово-роздрібної торгівлі м. Полтава, 

динаміки зменшення кількості зайнятого населення в торгівлі та обсягів торгівельних площ 

суперечать наявної динаміки зростання обсягів оптово-роздрібного товарообігу в 

середньому 12% щороку. 

На рисунку 2.5.5.4.10 представлено співставлення обсягу торговельних площ роздрібної 

торгівлі з чисельністю працівників та статистичними значеннями роздрібного товарообігу. 
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Рисунок 2.5.5.4.10 Співставлення обсягу торговельних площ роздрібної торгівлі та 

чисельності працівників з статистичними значеннями роздрібного товарообігу 

 

Динамка співставлення обсягу торговельних площ роздрібної торгівлі та чисельності 

працівників з статистичними значеннями роздрібного товарообігу є зростаючою під 

впливом наступних факторів: 

Зростання номінального вартісного значення оптового і роздрібного товарообігу на 

протязі усього періоду; 

Динамічне збільшення обсягів торгових площ в м. Полтава, з позитивним приростом у 

2015 році 15%, що переважає прирости торгових площ м. Рівно та Чернігова. 

Збільшення рівня тіньової зайнятості суб’єктами оптово-роздрібної торгівлі, що 

характеризується тим, що обсяг товарообігу по м. Полтава та 1 працівника на 72% більше 

ніж середній по Полтавській області та в 2 рази перевищує середній по Україні і окремим 

обласним центрам. 

 

Висновки: 

1. Стабільна динаміка обсягів чисельності працівників підприємств роздрібної 

торгівлі, на фоні незначного коливання кількості суб’єктів торгівлі свідчить, що роздрібні 

підприємства торгівлі не мають потенціалу зменшення рівня безробіття в м. Полтава, так 

як дана тенденція характеризує збалансованість обсягів товарообігу на фактичної 

кількості працівника. 

2. З 2011-2015 рік відбувається зростання переваги роздрібного продовольчого 

товарообігу над оптовим продовольчим товарообігом, що за підсумком 2015 року складає 

майже 1,5 млрд. грн. Така тенденція є результатом насичення продовольчого ринку м. 

Полтава продукцією підприємств інших областей, а саме Дніпропетровської  та 

Харківської, що призводить до зменшення частку ринку підприємств-виробників м. 

Полтава. 

3. Статистичні дані по м. Полтаві свідчать про динаміку зменшення кількості 

нестаціонарних об’єктів торгівлі з 200 од.. у 2005 році до 61 од. у 2015 році. В рамках 

структуризації об’єктів роздрібної торгівлі по районам м. Полтава у 2015 році, виявлено 

що їх фактична кількість складає 211 од. Це означає, що відсутнє нормативне підґрунтя 

діяльності майже 150 од. нестаціонарних об’єктів торгівлі. 

4. За розрахунками нормативної чисельності працівників підприємств оптової та 

роздрібної торгівлі в м. Полтава та Полтавської області, виконання фактичного 

товарообігу протягом 2005-2015 років можливо при залученні чисельності працівників в 

обсязі 28900 тис. чол., що на 4,25 рази більше, ніж статистична зайнятість в м. Полтава. 

Тобто фактично сфера торгівлі м. Полтава формує приховане безробіття в кількості 22200 

осіб. 

5. Обсягу роздрібного товарообігу на 1 мешканця м. Полтава з врахуванням 

фактичної чисельності населення свідчить, що його абсолютне значення в 2,2 рази 

більше ніж в середньому по Полтавській області, та 1,7 рази більше ніж середній по 

Україні. На основі показників 2015 року в м. Полтава щороку здійснюють покупки до 

550000 чол., що на 94 % більше фактичного населення м. Полтава. 
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2.5.5.5 Ринки 

 

На сьогодні ринок в межах міста – це місце роздрібного продажу продуктів харчування та 

інших товарів, що переважно виробляються в межах області.  Динаміка змін кількості 

ринків в м. Полтава та розподіл ринків по районам міста наведено нижче. 

 

Таблиця 2.5.5.5.1 Структура ринків м. Полтави та Полтавської області, од.20 

Кількість ринків, од. По районам міста, од. За типами, од. 

Роки 

П
о
л

т
а
в
с
ь
к
а
 

о
б

л
а
с
т

ь
 

м
. 
П

о
л

т
а
в
а

 

П
и
т

о
м

а
 в

а
г
а

 

т
о
р
г
о
в
и
х
 п

л
о
щ

 

м
. 
П

о
л

т
а
в
и
 в

 

о
б

л
а
с
т

і 

К
и

їв
с
ь

к
и

й
 р

а
й

о
н

 

Ш
е
в

ч
е

н
к
ів

с
ь

к
и

й
 

р
а
й

о
н

 

П
о

д
іл

ь
с

ь
к
и

й
 

р
а
й

о
н

 

п
р

о
д

о
в

о
л

ь
ч

і 

н
е
п

р
о

д
о

в
о

л
ь

ч
і 

з
м

іш
а
н

і 

2005 93 21 22,58 5 11 5 7 3 11 

2006 93 22 23,66 5 12 5 7 3 12 

2007 87 25 28,74 6 14 5 7 3 15 

2008 88 25 28,41 6 14 5 7 3 15 

2009 89 26 29,21 7 14 5 7 3 16 

2010 88 26 29,55 7 14 5 7 3 16 

2011 82 26 31,71 7 14 5 7 3 16 

2012 81 26 32,10 7 14 5 7 3 16 

2013 83 26 31,33 7 14 5 7 3 16 

2014 82 26 31,71 7 14 5 7 3 16 

2015 79 26 32,91 7 14 5 7 3 16 
20За даними державної служби статистики та відділів виконавчого комітету міської 

ради  

На 2015 рік 33% усіх ринків Полтавської області сконцентровані в м. Полтава, 15 з яких є 

комунальними та мають суттєвий вплив на формування дохідної частини міського 

бюджету. Значна частка ринків сконцентрована в Шевченківському районі м. Полтава, що 

зумовлено більшою густиною мешканців даного району у порівнянні з іншими районами м. 

Полтава. 

 
Рисунок 2.5.5.5.1 Структура ринків по районам м. Полтава, % 
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З 2009 по 2015 рік значна частка ринків знаходиться в Шевченківському районі м. 

Полтава. Розміщення, площа та типи основних ринків м. Полтава наведено нижче. 

Таблиця 2.5.5.5.2 Розміщення, площа та типи основних ринків м. Полтава21 

№ Назва 
Розташування 

(район) 
Адреса Розмір, м2 Товари 

Постійні 
чи 

стихійні 

1 
Ринковий 
комплекс 
«Алмазний» 

Шевченківський 
район 

м. Полтава, вул. І. 
Мазепи, 43 

3000 
продовольчі 

товари 
Постійні 

2 
Ринок 
Павленківський 

Шевченківський 
район 

м. Полтава, вул. 
Зінківська 

1700 змішані Постійні 

3 
Ринок 
«Полімпекс» 

Шевченківський 
район 

м. Полтава, вул. 
Європейська 

20000 змішані Постійні 

4 Книжний ринок 
Шевченківський 

район 
м. Полтава, вул. 

Шевченка 
2000 

Непродо-
вольчі 

Постійні 

5 Ринок Сади-2 
Шевченківський 

район 
м. Полтава, вул. 

Красіна 
1800 

продовольчі 
товари 

Постійні 

6 Квітковий ринок 
Шевченківський 

район 

м. Полтава, 2 ринки, 
вул. Симона 

Петлюри,  
вул. Котляревського 

1500+ 
1000 

непродовол
ьчі 

Постійні 

7 
Ринок 
"Балковой" 

Шевченківський 
район 

м. Полтава,  
пер. Заячий, 1а 

1000 змішані Постійні 

8 Ринок "Мотель" 
Шевченківський 

район 
м. Полтава, вул. 
Грушевського, 11 

12000 змішані Постійні 

9 
Торговий 
комплекс 
"Автоцентр" 

Шевченківський 
район 

м. Полтава, 
вул. Київське Шосе 

4000 
Непродо-

вольчі 
Постійні 

10 
Ринок 
"Боженківській" 

Шевченківський 
район 

м. Полтава, 
Європейська, 231 

2700 змішані Постійні 

11 
Ринок 
"Станіславскій" 

Шевченківський 
район 

м. Полтава, вул. 
Станіславского, 14/2 

2000 змішані Постійні 

1
2 

Ринок 
«Київській» 

Київський 
район 

м. Полтава, вул. 
Зінківська, 6 

1400 змішані Постійні 

13 Ринок "Браїлки" 
Київський 

район 
м. Полтава, вул. 

Гожулянська 
2000 змішані Постійні 

14 Маркет Опт 
Київський 

район 
м. Полтава, вул. 

Овощна 
7000 змішані Постійні 

15 
Ринок 
"Елефант" 

Київський 
район 

м. Полтава, вул. 
Зінківська, 4 

1000 змішані Постійні 

1
6 

Ринок 
Великотирнівсь
кий 

Київський 
район 

м. Полтава, вул. 
Великотирнівська, 

52/89 
2000 

продовольчі 
товари 

Постійні 

1
7 

Ринок 
«Половки» 

Київський 
район 

м. Полтава, пер. 
Латишева 

1500 
продовольчі 

товари 
Постійні 

18 Ринок "Юрівка" 
Київський 

район 
м. Полтава, вул. 

Половка, 45 
750 змішані Постійні 

19 Ринок "Левада" 
Подільський 

район 
м. Полтава, вул. 

Чураївни 
1000 змішані Постійні 

20 Ринок "Саланг" 
Подільський 

район 
м. Полтава, 

Привокзальна, 1 
1500 змішані Постійні 

http://mycity.poltava.ua/rinok_almazniy
http://mycity.poltava.ua/rinok_almazniy
http://mycity.poltava.ua/rinok_almazniy
http://mycity.poltava.ua/rinok_pavlenkovskiy
http://mycity.poltava.ua/rinok_pavlenkovskiy
http://mycity.poltava.ua/rinok_polimpeks
http://mycity.poltava.ua/rinok_polimpeks
http://mycity.poltava.ua/knigniy_rinok
http://mycity.poltava.ua/rinok_sadi_2
http://mycity.poltava.ua/cvetochniy_rinok
http://mycity.poltava.ua/rinok_balkoviy
http://mycity.poltava.ua/rinok_balkoviy
http://mycity.poltava.ua/rinok_motel
http://mycity.poltava.ua/tk_avtocentr
http://mycity.poltava.ua/tk_avtocentr
http://mycity.poltava.ua/tk_avtocentr
http://003.poltava.ua/catalog/1022/23282
http://003.poltava.ua/catalog/1022/23282
http://mycity.poltava.ua/rinok_stanislavskiy
http://mycity.poltava.ua/rinok_stanislavskiy
http://mycity.poltava.ua/rinok_kiyvskiy
http://mycity.poltava.ua/rinok_kiyvskiy
http://mycity.poltava.ua/rinok_brailki
http://mycity.poltava.ua/market_opt
http://003.poltava.ua/catalog/1022/23296
http://003.poltava.ua/catalog/1022/23296
http://mycity.poltava.ua/rinok_velikotirnivskiy
http://mycity.poltava.ua/rinok_velikotirnivskiy
http://mycity.poltava.ua/rinok_velikotirnivskiy
http://mycity.poltava.ua/rinok_polovki
http://mycity.poltava.ua/rinok_polovki
http://mycity.poltava.ua/rinok_urovka
http://mycity.poltava.ua/rinok_levada
http://003.poltava.ua/catalog/1022/18782
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21За даними державної служби статистики, викового комітету міської ради, 

адміністрації ринків 

 

Рисуонк 2.5.5.5.2 Структура торгових площ ринків по районам м.Полтава, % 

Значна частка торгових площ ринків міста Полтава знаходиться в Шевченківському районі 

міста та складає станом на 2015 рік 75,8%. Результатом значної переваги даного району є 

знаходження в його межах найбільших ринків міста «Центральний ринок». «ринок 

Полімпекс». 

На основі проведеного спостереження в рамках реалізації даного дослідження, складено 

структуру концентрації ринків по районам м. Полтава. 

Таблиця 2.5.5.5.3 Концентрація ринків по районам та підрайонам м. Полтава, од.22 
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Ринки м. Полтава 

2015 79 26 26 7 14 5 4 2 2 1 7 1 1 8 

22 За даними структурного обстеження міста 

Організація торгівлі на ринках м. Полтава має деякі особливості: 

- Добова вартість оренди торгового місця на привокзальних ринках складає від 50-200 

грн. в залежності від площі та розташування.  
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- Частка сільськогосподарської продукції, що реалізується власниками домогосподарств 

прилеглих сільських місцевостей на ринках м. Полтава складає від 15-20%. Інша 

частка сільськогосподарської продукції реалізується на стихійних ринках в районах 

Південного вокзалу, центрального Автовокзалу, центрального ринку та ринку 

«Браїлки». 

- У структурі продовольчого товарообігу ринків м. Полтава переважає продукції 

виробників м. Полтава та Полтавської області, частка яких складає в залежності від 

місця розташування ринків від 60-72%. 

Висновки: 

1. Структура ринків м. Полтави є незмінною за період 2009-2015 років. Кількість 

площі ринку на 1 мешканця м. Полтава коливається в межах динаміки чисельності 

населення міста. Більша частка ринку сконцентрована в Шевченківському районі міста 

Полтави та має наповненість на 90%. 

2. Виробники продовольчої продукції м. Полтава та Полтавської області на сьогодні 

втрачають потенціал реалізації власних виробів через роздрібні мережі збуту. Результати 

якісного дослідження споживчого ринку 2014 року свідчать, що 30-45% населення м. 

Полтава надають перевагу ринкам, як місцям здійснення роздрібних закупівель. Тому в 

майбутньому саме частка товарообігу ринків міста Полтава можуть підвищити рівень 

економічної активності підприємств міста та області.12 

 
 
2.5.5.6 Приватні послуги 
 

На сьогодні м. Полтава має широкий перелік приватних послуг, що надаються не тільки 

населенню міста, а і мешканцям прилеглих територій. Динаміка зростання обсягів 

приватних послуг в межах м. Полтава та в цілому по Полтавський області наведено 

нижче. 

Послуги – це діяльність суб’єктів, яка не набуває матеріально-речової форми і 

задовольняє певні потреби замовників – особисті, колективні, громадські. Загальних обсяг 

реалізованих послуг складають послуги транспорту, складського господарства, пошти та 

кур’єрської діяльності, послуги інформації та телекомунікацій, послуги щодо здійснення 

професійної, наукової та технічної діяльності, операції з нерухомим майном; освіта; 

мистецтво, спорт, розваги та відпочинок; ремонт побутових виробів і предметів 

особистого вжитку. 

У 2015 р. обсяг послуг, реалізованих споживачам підприємствами сфери послуг, становив 

по м. Полтава 4345,96 млн.грн., що складає 60% обсягу приватних послуг Полтавської 

області. Найбільшу питому вагу в загальному обсязі  реалізованих  послуг займали  

послуги  підприємств  транспорту, складського  господарства, поштової та кур’єрської 

діяльності (33,2%), пов’язаних з інформацією та телекомунікаціями (23,9%),  діяльністю  у  

сфері  адміністративного та допоміжного обслуговування (9,4%), професійною, науковою 

та технічною діяльністю  (7,9%), операціями  з  нерухомим  майном  (7,5%),  освітою 

(6,9%).  
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Таблиця 2.5.5.6.1 Діяльність підприємств сфери послуг за 2005-2015 роки по м. Полтава 

та Полтавської області23 

Роки 

Обсяг реалізованих послуг, 
тис. грн. 

Обсяг послуг, реалізованих населенню, 
тис. грн. 

Полтавська 
область 

м. Полтава 
Полтавська 

область 
м. Полтава 

2015 6908600 4345959 2288900 1605777 

2014 4784407,6 3037041,9 946871,8 525704,2 

2013 4783910,5 2802392,6 930497,8 518723,4 

2012 4120543,2 2360441,9 962900,9 544250,2 

2011 3438371,9 1948682 929026,5 529234,8 

2010 2988200,5 1653162,9 903809,4 527061,1 

2009 2986582,1 1578327,1 867695,4 504197 

2008 3166074,1 2021955,3 899626,5 579710,1 

2007 2461014,7 1662310,1 674333,8 464674,6 

2006 1815283,4 1265000 540581 380751,2 

2005 1407613,5 926678,7 471472,7 311492,2 

Темпи росту, % 

2015 144,40% 241,73% 143,10% 305,45% 

2014 99,99% 98,27% 92,27% 98,67% 

2013 86,13% 103,48% 84,23% 104,92% 

2012 83,44% 96,48% 82,56% 97,24% 

2011 86,91% 97,29% 84,83% 99,59% 

2010 99,95% 96,00% 95,47% 95,66% 

2009 106,01% 103,68% 128,11% 114,98% 

2008 77,73% 74,96% 82,21% 80,16% 

2007 73,76% 80,17% 76,10% 81,94% 

2006 77,54% 87,22% 73,26% 81,81% 
23За даними державної служби статистики та викового комітету міської ради 

У 2015р. частка послуг по м. Полтава, реалізованих населенню, становила 36,95% від 

загального обсягу реалізованих послуг (1605,78 млн. грн.).  

Таблиця 2.5.5.6.2  Квартальна структура приватних послуг по м. Полтава та Полтавської 

області 2015 рік24 

Роки 

Обсяг реалізованих послуг Квартальна 
структура 

надходжень по м. 
Полтава та 
області, % 

м. Полтава, 
тис. грн. 

Надані 
населенню 
м. Полтава 

тис. грн. 

Полтавська 
область,      
млн. грн. 

Надані 
населенню 

області,          
млн. грн. 

1 кв. 945110 415279 1455 549,7 21,75 25,86 

2 кв. 872012 360108 1466,2 525,4 20,06 22,43 

3 кв. 996255 421205 1713,9 645,3 22,92 26,23 

4 кв. 1532582 409185 2273,5 568,5 35,26 25,48 

2015 4345959 1605777 6908,6 2288,9 0,63 0,70 
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24За даними державної служби статистики 

На кінець 2015 року відбулося суттєве зростання обсягів приватних послуг в межах міста 

Полтава, у порівнянні з 2014 роком збільшення становило 43%, що є результатом 

зростання їх вартості. Обсяг реалізованих послуг населенню міста в розрізі кварталів 2015 

року є майже однаковим, що говорить про стабільність та плановість роботи ринку сфери 

послуг м. Полтава. Особливу увагу необхідно приділити динаміці концентрації приватних 

послуг в межах м. Полтави 

 

Рисунок 2.5.5.6.1 Динаміка частки реалізованих послуг, в тому числі реалізованих 

населенню в м. Полтави в обсязі послуг Полтавської області, % 

Позитивною тенденцією для економіки м. Полтава є зростання частки приватних послуг 

Полтавської області в межах м. Полтава. На кінець 2015 року частка приватних послуг для 

населення Полтавської області наданих в межах м. Полтава становило 70,15%, що 

відповідає рівню 2006 року. 

Таблиця 2.5.5.6.3 Питома вага обсягу послуг наданих в межах обласного центу в обсязі 

послуг області 

Роки 

Питома вага обсягу послуг наданих в межах обласного центу в обсязі 
послуг області 

м. Полтава м. Рівно м. Суми м. Чернігів 

2010 55,3 67,7 65,5 33,2 

2011 56,7 72,3 59,4 37,2 

2012 57,3 74,9 56,9 37,9 

2013 58,6 74,3 51,6 39,3 

2014 63,5 74,9 51,7 78,7 

2015 62,9 80,5 59,9 75,9 

м. Полтава має високу концентрацію приватних послуг для населення, що складає 62,9% 

приватних послуг Полтавської області. Даний показник вище ніж у м. Суми (59,9 %), але 

менше ніж у місті Рівне (80.5) та Чернігів (75,9%) за підсумками 2015 року. 
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Структура підприємств надавачів приватних послуг в м. Полтава є широкою та 

представлена наступними компаніями: 

- Послуги телефонного зв’язку на території Полтави: ПФ ПАТ Укртелеком;  

ПТУ ПрАТ МТС Україна ; ТОВ Лайфселл (Life:);  ПрАТ Київстар ;  ТОВ Інтертелеком; ПрАТ 

Телесистеми України (Peoplenet). 

- Послуги почтового зв’язку на території Полтави: ПАТ «Укрпочта» (24 

відділення по м. полтава); Компанія «Нова почта» (20 відділень по м. Полтава); Компанія 

Ін-тайм має 5 відділень в Київському районі міста Полтава); Компанія Міст-Експрес (2 

відділення в Київському районі міста Полтава) 

- Послуги з доступу до мережі Інтернет у м. Полтава: ПФ ПАТ Укртелеком, 

ПТУ ПрАТ МТС Україна, ТОВ Лайфселл (Life:), ПрАТ Київстар, ТОВ Інтертелеком, ПрАТ 

Телесистеми України (Peoplenet), ТОВ ПТК – Системи (Triolan), ТОВ «Солвер» 

- Послуги «Телебачення та офіційні друковані видужання» на території 

Полтави: ТОВ Телерадіокомпанія Інформаційно-рекламне телебачення Полтава, ТОВ 

Студія Місто, ПП Полтава ТВ (телебачення), ТОВ Край-медіа (телебачення), ОТРК Лтава, 

ПП Полтава ТВ (радіо), ТОВ Край-медіа (радіо), Редакція газети Полтавський вісник, ТОВ 

Газета Вечірня Полтава, ФОП Цирульник Т.Г., газета Коло. 

- Фінансові послуги надають: ПАТ Полтава-банк, Полтавське відділення АТ 

«Райф. Банк Аваль», Полтавське ЦРВ ПАТ «МЕГАБАНК», Полтавське відділення ПАТ 

«УКРСОЦБАНК», Полтавське відділення №1 АБ «ЕКСПРЕС-БАНК», Полтавське 

відділення №1 ПАТ «Ідея Банк», Полтавське відділення №1 ПАТ «СБЕРБАНК», 

Полтавське відділення №1 ПАТ «Універсал Банк», Третє вiддiлення ПАТ «КРЕДІ 

АГРІКОЛЬ БАНК» в м. Полтава, Обласне відділення ПАТ Промінвестбанк в м. Полтава, 

Полтавське відділення №1 ПАТ «Універсал Банк», Центральне відділення ПАТ «МАРФІН 

БАНК» у м. Полтаві, Полтавське обласне управління АТ «Ощадбанк», ВІДДІЛЕННЯ 

«ЦЕНТРАЛЬНИЙ ОФІС» ПОЛТАВСЬКОГО ГРУ ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» та інші. В цілому 

в м. Полтава представлено філії та представництва 91% Українських банків. 

- Кредитні спілки в місті Полтави: КС «ПОЛТАВА-ВЗАЄМОПОМІЧ», КС 

«ОФІЦЕРСЬКА КРЕДИТНА СПІЛКА», КС «ПОЛТАВА І ПОЛТАВЦІ», КС «ПОЛТАВА-

КАПІТАЛ», КС «ТУРБОТА-ПОЛТАВА», КС «ПОЛТАВА КАПІТАЛ ПЛЮС», КС «ФЕНІКС» 

З врахуванням фактичного здійснення господарської діяльності на 2016 рік сформовано 

розподіл приватних послуг по районам м. Полтава. Структури окремих послуг в розрізі 

районів міста наведено нижче. 

На рисунку 2.5.5.6.2 наведено структуру розподілу суб’єктів фінансових послуг по районам 

м. Полтава. 
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Рисунок 2.5.5.6.2 Структура фінансових послуг по районам м. Полтава станом на 2016 рік, 

% 

На рисунку 2.5.5.6.3 наведено структуру розподілу суб’єктів почтових послуг і послуг 

зв’язку по районам м. Полтава. 

 

Рисунок 2.5.5.6.3 Структура почтових послуг та зв’язку по районам м. Полтава станом на 

2016 рік, % 

Структура окремих приватних фінансових, почтових та послуг зв’язку свідчить, що 

переважна більшість суб’єктів ринку, що надають приватні послуги, сконцентровані в 

Шевченківському районі міста Полтава, що є результатом не тільки більшої насиченості 

даного району населенням, а значною часткою офісних і торговельних площ. 

Значний обсяг приватних послуг в м. Полтава здійснюють туристичні агенції, нотаріальні 

контори, юридичні консультації та страхові компанії. В таблиці 2.5.5.6.4 наведено 

структуру розподілу даних видів послуг по м. Полтава станом на 2016 рік. 
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Таблиця 2.5.5.6.4 Структура інших приватних послуг в м. Полтава станом на 2016 рік, од.25 

Послуги По районам міста Структура по районам,% 

Роки 
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Страхові компанії 

2015 - 25 5 19 1 20,00 76,00 4,00 

2016 - 22 4 17 1 18,18 77,27 4,55 

Туристичні агенції 

2015 - 45 11 32 2 24,44 71,11 4,44 

2016 - 56 15 36 5 26,79 64,29 8,93 

Приватні нотаріуси та нотаріальні контори 

2015 142 54 13 34 7 24,07 62,96 12,96 

2016 159 59 14 38 7 23,73 64,41 11,86 

Юридичні консультації 

2015 - 23 5 14 4 21,74 60,87 17,39 

2016 - 23 5 14 4 21,74 60,87 17,39 

Ремонт одягу та взуття, годинників та інше 

2016 - 33 11 17 5 33,33 51,52 15,15 

Агентства нерухомості 

2016 - 52 6 45 1 11,54 86,54 1,92 
25За даними структурного обстеження міста 

На сьогодні послуги з організації подорожей, фахові юридичні консультації чи нотаріальні 

послуги  майже відсутні в районах Полтавської області, або їх вартість в 2-3 рази 

перевищує вартість послуг в м. Полтава. Результатом збільшення частини приватних 

послуг для населення в межах м. Полтава є приток потенційних клієнтів вищеприведених 

послуг з Карлівського, Новосанжарського, Кобеляцького, Миргородського, Полтавського, 

Машівського та Котелевського районів (складено на основі опитування 10 туристичних 

агенцій, 5 приватних нотаріусів, 3 юридичних консультацій). 

Обмеження інформаційної статистичної бази щодо діяльності послуг в сфері туризму, 

консультативної допомоги та ремесел, унеможливлює визначення прогнозів та потенціалу 

розвитку сфери послуг в м. Полтава. На фоні позитивних тенденцій зростання частки 

концентрації приватних послуг в м. Полтава, прогнозування їх розвитку потребує 

додаткових досліджень з питань: 

- структури та обсягу потенційного попиту на приватні послуги в майбутньому; 

- оцінки впливу на обсяг та структуру попиту зміни доходів домогосподарств 

міського і сільського населення;  

- дослідження ланцюгового перетоку капіталу від сфери послуг, у виробництво та 

торгівлю. 
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Висновок 

1. Переважна частина усіх суб’єктів приватних послуг знаходиться в 

Шевченківському районі міста Полтава, що складає 65% у 2015 році. Дана тенденція 

зумовлена високою концентрацією бізнес-центрів та офісних приміщень в даному районі. 

2. Коливання окремих видів послуг (фінансові послуги, страхування) у бік 

зменшення є результатом припинення діяльності філій та представництв страхових 

компанії Російської федерації та банкрутством значної частки банків у 2014-2015 роках. 

3. м. Полтава має достатню кількість суб’єктів вищенаведених послуг, хоча обсяг 

туристичних агенцій на менше 20% в м. Суми чи на більше 42% ніж м. Ровно. З 

врахуванням того, що доходи сільського населення окремих домогосподарств 

переважають доходи міського населення, потенціал притоку потенційних споживачів 

туристичних, страхових, нотаріальних послуг складатиме є високий. 

Підсумовуючі проведений аналіз діяльності сфери торгівлі м. Полтава, сформуємо в 

табличній формі (таблиця 2.5.5.1 та 2.5.5.2) головні проблеми, що гальмують її розвиток 

та потенціали прискорення позитивних змін. 
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Таблиця 2.5.5.1 Проблеми та потенціал розвитку сфери торгівлі м. Полтава 

ПРОБЛЕМИ 
Причини Зв'язок з іншими 

галузями 1 2 3 

Загальна ділова активність 
сфери торгівлі м. Полтава 
формується не ринковими 
відносинами, а макроекон. 
тенденціями країни 

Зростання обсягів товарообігу 
в м. Полтава є результатом 
зростання вартості товарів 

Сфера торгівлі м. Полтава 
має однакові тенденції 
коливань товарообігу, як в 
межах області, так і по 
Україні в цілому 

За період 2010-2015 років 
підприємства оптово-
роздрібної торгівлі 
статистично є збитковими 

Погіршення показників 
ділової активності 
підприємств промислов-
ості та с\г Полтавської 
області 

Підприємства сфери торгівлі 
не забезпечують зростання 
зайнятості в м. Полтава 

Тенденції до зростання 
тіньової зайнятості в м. 
Полтава, за підсумками 
діяльності підприємств оптово-
роздрібної торгівлі у 2015 році 
розрахункова тіньова зайня-
тість складає до 29000 осіб 

Середня заробітна плата на 
підприємствах оптово-
роздрібної торгівлі від 40-
150% менше ніж на 
підприємствах 
промисловості та с/г 

Зменшення суб’єктів 
роздрібної торгівлі у 2015 
році 

Погіршення показників 
офіційної зайнятості та 
ринку праці в цілому 

Незначне зростання рівня 
оплати праці в сфері торгівлі 

Зростання заробітної плати є 
результатом зростання 
мінімального рівня оплати 
праці в цілому по Україні 

Є результатом зменшення 
офіційно зареєстрованих 
працівників сфери торгівлі 

- 
Зменшення притоку 
працездатного населення 
в м. Полтава 

Зростання кількості торгових 
мереж, що просувають на 
ринку м. Полтаву продукцію 
виробників інших регіонів 

Відсутність в м. Полтава 
системи просування продукції 
виробників міста та області 

Зменшення частки в 
роздрібному товарообігу 
продукції виробників м. 
Полтава, які не витримують 
цінову конкуренцію без 
врахування якості 

Перевищення обсягів 
роздрібного товарообігу  
над оптовим в межах 
Полтавської області 
складає 1,5 млрд. Грн. 

Зменшення екон. актив-
ності переробних та 
продовольчо-орієнт. 
Виробників.Збільшення 
витрат на просування 
продукції Полтавських 
виробників в інші регіони 

Перевищення фактичної 
кількості нестаціонарних 
об’єктів торгівлі над 
статистичною кількістю 

Тінізація обсягів товарообігу та 
зайнятості в МАФ 

Зменшення прибутковості, 
посилення конкуренції з 
крупними торговими 
мережами 

Відсутність системного 
контролю з боку міської 
влади 

Зменшення дохідної 
частини бюджету 
м.Полтава 
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ПОТЕНЦІАЛ 
Можливості Зв'язок з іншими 

галузями 1 2 3 4 

Значна частка оптового 
товарообігу сконцентрована в 
м. Полтава (за 2015 рік 59%) та 
має динаміку до збільшення 

Привабливе 
логістичне 

розміщення, велика 
кількість складських 

приміщень 

Наявність оптових 
центрів продажу 

продовольчої 
продукції 

Стабільна структура 
оптового та 
роздрібного 

товарообігу щодо 
груп товарів 

Частка притоку 
потенційних 

покупців області 
до м. Полтава 

складає 30-35% 

Розширення ринку 
логістичних послуг, 
покращення якості 

транспортних послуг 

Зростання надходжень до 
місцевих бюджетів за рахунок 

детінізації сфери торгівлі 

Легалізація тіньової 
зайнятості в сфері 
оптово-роздрібної 

торгівлі (до 22200 осіб) 

Легалізація 
нестаціонарних 
об’єктів торгівлі 

Збільшення обсягів 
ринкових площ та 

зменшення стихійної 
торгівлі 

Економіка міста та 
області 

формується 
переважно 
продукцією 

виробників м. 
Полтава. 

Збільшення фінансових 
можливостей міського 

бюджету, урегулювання 
вільної конкуренції в 
межах м. Полтава 

Зростання частки роздрібної 
торгівлі в м. Полтава ( за 2015 
рік до 50%) в межах області, 

що має динаміку до 
збільшення 

Низький асортимент 
товарів та завищені 

ціни в магазинах 
прилеглих районів до 

м. Полтава 

54% торгових площ 
торгівельних центрів 
Полтавської області 
сконцентровано в м. 

Полтава 

Потенціал роздрібної 
торгівлі в м. Полтава 
для виробників міста 

та області складає 1,5 
млрд. грн. 

Потенційно обсяг 
споживачів 

роздрібної торгівлі 
складає 550000 

осіб на рік в межах 
міста. 

Зростання можливості 
прогнозування ринку 

роздрібної торгівлі в м. 
Полтава та стабілізація 

попиту на ньому 

Частка послуг наданих 
населенню Полтавської 

області в межах м. Полтава 
складає 70% за підсумками 

2015 року 

Відсутність фахових 
послуг в районах 

Полтавської області та 
завищена їх вартість 

Обмеженість 
районів у 

комунікаціях між 
органами державної 

влади та 
населенням, 
концентрація 

управлінь 
департаментів 

області в м. 
Полтава 

Зростання 
мобільності 

сільського населення 
прилеглих районів 

 

Збільшення обсягів 
послуг по страхуванню, 
туристичної діяльності, 

юридичних консультацій 
та нотаріального 
обслуговування, 

банківського сектору. 
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Можливості розвитку сфери торгівлі в м. Полтава 

МОЖЛИВОСТІ 
Причини 

Взаємозалежності з іншими 

секторами 

Мотивування потенційних 
споживачів міст підтримувати 

власного виробника 

Запровадження знаку 

«Виробник що розвиває 

місто» 

Проведення 

телепередач, дебатів, 

флеш-мобів та інших 

пропагандиських заходів 

Міські програми 

підтримки: «Полтавський 

виробник оплачує 

проїзд» та інші. 

Зростання доходів комунального 

транспорту міста 

Відкритий доступ до ринків та 

торгових площ 

Збільшення притоку 

сільського населення 

Зменшення нелегальної 

та стихійної торгівлі 

Зростання доходів 

населення сільських 

територій 

Зростання обсягів товарообігу 

представників малого бізнесу 

прилеглих територій 

Зменшення обсягу постійних 

витрат за рахунок економії 

енергоресурсів 

Поступове провадження 

енергозберігаючих заходів 

Запровадження марки 

«Товар 

енергоефективного 

виробника» 

- 

Зростання обсягів продажів 

альтернативних джерел енергії, 

зменшення відходів підприємств 

галузі лісогосподарства 

Зростання обсягів електронної 

торгівлі та сервісу 

обслуговування споживачів 

Розширення обсягів торгівлі 

інтернет-магазинів 

Зростання мобільності 

почтової та логістичної 

доставки вантажів 

Зростання рівня 

комп’ютерної грамотності 

населення та доступу до 

мережі Інтернет 

Зменшення кількості оптово-

роздрібних посередників між 

виробниками та споживачами, 

зростання контролю з боку 

виробників за якістю продукції та 

вимогами споживачів до неї 
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ЗАГРОЗИ Причини 
Взаємозалежності з іншими 

секторами 

Зменшення купівельної 
спроможності населення 

Зростання кількості 
безробітних та людей 

пенсійного віку 

Міграційні процеси 
молоді за кордон 

Знецінення національної 
валюти 

Зменшення обсягів продажу товарів 
не першої необхідності 

Зростання акцизів та зміна 
митних правил 

Впровадження урядом 
додаткових заходів для 

збільшення дохідної частини 
бюджетів 

Зміна балансу 
експортно-імпортних 

операцій за період 2013-
2015 років 

Лобіювання інтересів 
іноземних експортерів 

Зменшення обсягів виробництва 
сільськогосподарської продукції в 

межах Полтавської області 

Зростання незбалансованості 
наявного попиту та пропозиції 

продовольчої і 
непродовольчої    продукції 

Зростання збитковості 
господарських процесів 

торговельних підприємств 

Відсутність аналізу та 
прогнозування структури 

попиту на товари 

Велика кількість 
посередників між 
виробниками та 

покупцями в м. Полтава 

Зменшення рівня ліквідності 
продовольчих і непродовольчих 

товарів, зростання рівня 
неплатоспроможності малих 
торговельних підприємств 

Відсутність сприятливого 
зовнішнього середовища для 

зменшення тінізації сфери 
торгівлі 

Зменшення обсягів 
товарообігу 

Недостатній контроль 
держави та умови 

торгівлі 
- 

Зменшення дохідної частини 
міського та обласного бюджетів, 
зростання дефіциту пенсійного 

фонду 

Монополізація ринків 
продовольчої і 

непродовольчої продукції 
торгівельними корпораціями 

України 

Розширення торговельної 
мережі в районах області та 

підрайонах м. Полтава 

Демпінгування цінами на 
продукцію 

Відсутність підтримки з 
боку міської влади 

торговельних мереж м. 
Полтава 

Зменшення виробничо-збутового 
потенціалу регіональних виробників 
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