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2.5.9. Ринок праці 
 
2.5.9.1. Економічно активне населення 
 
Економічно активне населення складається з населення обох статей віком 15-70 років 
включно, яке впродовж певного періоду часу забезпечує пропозицію робочої сили на 
ринку праці. 
До складу економічно активного населення (робочої сили) входять тільки ті особи, які 
займались економічною діяльністю, або шукали роботу і були готові приступити до неї, 
тобто класифікуються як «зайняті» або «безробітні».. 
Рівень економічної активності – визначається як відношення (у відсотках) кількості 
економічно активного населення віком 15-70 років до всього населення зазначеного віку 
чи населення відповідної соціально-демографічної групи.1 

Обстеження населення (домогосподарств) з питань економічної активності в Україні є 
вибірковими та проводяться державними органами статистики. 
За результатами вибіркового обстеження населення (домогосподарств) з питань 
економічної активності все населення країни у віці 15–70 років розподіляється на три 
взаємовиключні та вичерпні категорії: зайняті, безробітні, економічно неактивні (поза 
робочою силою)/ 
Економічно неактивне населення (поза робочою силою) – особи, які не можуть бути 
класифіковані як «зайняті» або «безробітні». 
До складу цієї категорії населення включаються незайняті особи, які належать до 
наступних соціальних груп: 
- пенсіонери;  
- студенти (учні) денної форми навчання; 
- особи, які виконують домашні (сімейні) обов’язки; 
- особи працездатного віку, які зневірились знайти роботу, тобто припинили її пошуки; 
- особи, які вважають, що немає підходящої роботи та не знають де і як її знайти;    
- інші особи, які не мали необхідності у працевлаштуванні, а також ті, діяльність яких не 
відноситься до економічної (виконання  неоплачуваної чи добровільної роботи тощо).1 
Аналіз економічної активності населення міста Полтави проведено за період 2013-2015 
рр. через відсутність адміністративних даних по місту до зазначеного періоду (по 
Полтавській області аналіз здійснено за період 2005-2015 рр.) 
 
Таблиця 2.5.9.1.1. Кількість та частка економічно активного населення міста 
Полтава у віці 15-70 років в 2013-2015 рр., тис. осіб2 
 
 

 в середньому, тис. осіб у % до населення у віці 15-70 років 

2013 139,7 64,8 

2014 135,7 62,5 

2015 132,7 61,9 

1 Методологічні положення щодо класифікації та аналізу економічної активності населення. Ел. 
Ресурс. Режим доступу:  / http://ukrstat.org/uk/metod_polog/metod_doc/2011/12/metod.htm 
2 Дані наведено за інформацією державної служби статистики (Головне управління статистики в 
Полтавській області). 
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Рис. 2.5.9.1.1. Кількість економічно активного населення міста Полтава у віці 15-70 
років в 2013-2015рр., тис. осіб 
 
 

 
Рис. 2.5.9.1.2. Кількість економічно активного населення Полтавської області у віці 15-
70 років в 2005-2015рр., тис. осіб 
 

 
Рис. 2.5.9.1.3. Рівень економічної активності населення міста Полтави у віці 15-70 років 
в 2013-2015рр., тис. осіб 
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Рис. 2.5.9.1.4. Рівень економічної активності населення у віці 15-70 років в України та 
Полтавської області в 2010-2015рр., % 
 

Кількість економічно активного населення міста Полтава у віці 15-70 років за період 2013-
2015 років зменшилась на 7 тис осіб (темп зниження 5,7%).  
Рівень економічної активності населення  міста Полтава знизився на з 64,8% до 61,9% 
(темп зниження 4,5%). 
Кількість економічно активного населення Полтавської області у віці 15-70 років за період 
2013-2015 рр. зменшилась на 41,7 тис. осіб ( - 5,9%)., по Україні – на 2726,7 тис. осіб          
( - 13,09%). 
Рівень економічної активності населення в Полтавській області знизився з 63,7% до 61,7% 
(темп зниження 3,14%), по Україні з 64,9% до 62,4% (темп зниження 3,9%). За період 
2005-2015 років кількість економічно активного населення Полтавської області у віці 15-70 
років зменшилась на 80,2 тис осіб (темп зниження 10,77%, по Україні – 18,77%).  
Рівень економічної активності населення в Полтавській області за 2005-2015 рр. знизився 
на 1,9% (по Україні зріс на 0,32%).  
Таблиця 2.5.9.1.2. Кількість економічно активного населення та рівень економічної 
активності населення міста Полтава за  статтю в 2013-2015 рр.1 

    2013 2014 2015 

Економічно активне населення у віці 15-70 років, 
тис. осіб 

Жінки 67,5 64,5 63,1 

Чоловіки 72,2 71,2 69,6 

Рівень економічної активності населення у віці 15-
70 років, % 

Жінки 59,2 57,2 56,5 

Чоловіки 70,1 69,1 68,6 

1 Дані наведено за інформацією державної служби статистики. 

 

 
Рис. 2.5.9.1.5. Кількість економічно активного населення міста Полтава у віці 15-70 
років за статтю в 2013-2015рр., тис. осіб 
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Рис. 2.5.9.1.6. Кількість економічно активного населення Полтавської області у віці 15-
70 років за статтю в 2006-2015рр.,тис. осіб 
 
Серед економічно активного населення у віці 15-70 років стабільно переважають чоловіки. 
По місту Полтава протягом 2013-2015 рр. кількість економічно активних чоловіків більше 
за кількість економічно активних жінок у віці 15-70 років у середньому на 6 тис. осіб 
(18,7%). По Полтавській області економічно активних чоловіків більше в середньому на 20 
тис. осіб до 2013 р. та на 30 тис. осіб у 2014-2015 р (по Україні на 700 тис. осіб та 1 млн. 
осіб відповідно). 
 

 
 
Рис. 3.5.9.1.7. Рівень економічної активності населення міста Полтава у віці 15-70 років 
за статтю в 2013-2015рр., % 
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Рис. 3.5.9.1.8.  Рівень економічної активності населення Полтавської області у віці 15-
70 років за статтю в 2006-2015рр., % 
 
По місту Полтава протягом 2013-2015 рр. рівень економічної активності чоловіків 
перевищує аналогічний показник для жінок у середньому на 12% (по Полтавській області 
та по Україні на10-13%). 
 
Таблиця 2.5.9.1.3. Рівень економічної неактивності населення міста Полтава, 
Полтавської області та України у віці 15-70 років за статтю в 2006-2015 рр.1, % 
Регіони стать 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Полтава Жінки        40,8 42,8 46,5 

Чоловіки        28,4 30,9 31,4 

Полтавська 
область 

Жінки 43,1 42,7 42,2 42,5 41,7 36,9 41 40,8 43,2 44,2 

Чоловіки 30,9 29,8 29,5 30,4 30,8 30 28,7 29 30,2 31,8 

Україна Жінки 43,2 42,9 42,5 41,9 41,6 41,5 41,4 41,1 43,9 43,8 

Чоловіки 31,8 31,1 30,2 30,8 30,4 29,3 28,7 28,4 30,7 30,8 

1 Дані наведено за інформацією державної служби статистики. 

 

Рис. 2.5.9.1.9. Рівень економічної неактивності населення міста Полтава у віці 15-70 
років за статтю в 2013-2015рр., % 
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Рис. 2.5.9.1.10. Рівень економічної неактивності населення Полтавської області у віці 
15-70 років за статтю в 2006-2015рр., % 
 
По місту Полтава протягом 2013-2015 рр. рівень економічної неактивності жінок 
збільшився на 13,4% (з 40,8% до 46,5%), а чоловіків на 10,56% (з 28,4% до 31,4%). 
Рівень економічної неактивності населення Полтавської області за 2013-2015 рр. 
збільшився для жінок на 8,33% (з 40,8% до 44,2%), а для чоловіків на 6,66% (з 29% до 
31,8%). 
Рівень економічної неактивності населення області у віці 15-70 років як для чоловіків так і 
для жінок знижувався з 2006 по 2011 рр. та зростав з 2012 по 2015 рр. і мав максимальне 
значення у 2015 році. 
За показником економічної неактивності населення міста Полтава та Полтавської області 
характерні тенденції, що не відрізняються від виявлених по Україні. 
 
 
Основні висновки по розділу: 
 
1 Кількість економічно активного населення по місту Полтава знижується за роки періоду, 
які аналізується, що співпадає із аналогічними показниками по Україні та Полтавській 
області. При цьому посилення даних процесів спостерігається з 2013 року. 
За 2013-2015 рр. темп зниження по місту Полтава становить 5,7%, по Полтавській області 
– 5,9%, по Україні – 13,09%. 
2. Рівень економічної активності населення Полтавської області та України за період 
2005-2015 рр. змінювався нерівномірно, зростаючи з 2006 по 2008 рік та після економічної 
кризи 2009-2010 років до 2013 року. Починаючи з 2013 і по 2015 рік економічна активність 
населення усіх вікових груп та обох статей знижується. 
3. По місту Полтава рівень економічної активності населення за 2013-2015 рр. знизився на 
4,5%., що більше за аналогічні показники по Полтавській області (-3,14%) та по Україні      
( -3,9%).  
4. По місту Полтава кількість економічно активних чоловіків перевищує кількість 
економічно активних жінок на 65,5%. Рівень економічної активності чоловіків перевищує 
аналогічний показник для жінок у середньому на 12%. 
4. Рівень економічної неактивності населення у віці 15-70 років (особи, що не відносяться 
ні до зайнятих, ні до безробітних та з різних причин не шукають роботу)  по місту Полтава 
має тенденцію до зростання з 2013 по 2015 рр. (+13,4% для жінок та +10,56% для 
чоловіків), що співпадає з аналогічними тенденціями по області та Україні в цілому. Даний 
показник залишається вищим для жінок, ніж для чоловіків на 12,4%. 
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2.5.9.2. Зайнятість 
 
Зайнятість характеризує кількість  працюючих осіб. З урахуванням міжнародних підходів і 
національних особливостей зайнятими економічною діяльністю (далі – зайняте 
населення) вважають осіб віком 15–70 років, які впродовж обстежуваного періоду: 
- працювали хоча б 1 годину: 
- за наймом за винагороду в грошовому чи натуральному вигляді, індивідуально 
(самостійно), у окремих громадян або на власному (сімейному) підприємстві; 
- працювали безкоштовно на підприємстві, у власній справі, що належить будь-кому з 
членів домогосподарства, або в особистому  селянському господарстві з метою реалізації 
продукції, виробленої внаслідок цієї діяльності; 
- особи, які були тимчасово відсутні на роботі, тобто формально мали робоче місце, 
власне підприємство (власну справу), але не працювали впродовж обстежуваного періоду 
з незалежних від них особисто обставин. 
До складу зайнятого населення не включаються особи, які виконують неоплачувану 
громадську чи добровільну роботу, та особи, які виконують тільки домашні обов’язки 

Рівень зайнятості – розраховується як відношення (у відсотках) кількості зайнятого 
населення віком 15-70 років до всього населення зазначеного віку чи населення 
відповідної соціально-демографічної групи.  
Статуси зайнятості:  
- працюючі за наймом; 
-  роботодавці; 
- самозайняті; 
- безкоштовно працюючі члени сім'ї. 
До неформально зайнятих належать такі категорії зайнятого населення: 
- зайняті на підприємствах неформального сектора (незареєстровані самозайняті, 
роботодавці та їх наймані працівники, безоплатно працюючі члени сім'ї тощо); 
- безоплатно працюючі члени сім'ї на підприємствах формального сектору; 
- наймані працівники, які працюють на неформальних робочих місцях формального 
сектору (особи, які працювали за усною домовленістю або не мали будь-яких соціальних 
гарантій, зокрема: за них не сплачувався єдиний внесок на загальнообов’язкове державне 
соціальне страхування; не мали права на щорічну відпустку; оплачуваний лікарняний).1 

Аналіз зайнятості населення за методологією МОП міста Полтави проведено за період 
2013-2015 рр. через відсутність адміністративних даних по місту до зазначеного періоду 
(по Полтавській області аналіз здійснено за період 2005-2015 рр.) 

 
Таблиця 5.5.9.2.1. Кількість зайнятого населення міста Полтава за методологією МОП 
в 2013-2015 рр.1 

 у віці 15-70 років 

в середньому, тис. осіб у % до населення відповідної вікової групи 

2013 129,6 59,8 

2014 123,1 56,2 

2015 120,6 55,4 

1 Методологічні положення щодо класифікації та аналізу економічної активності населення. Ел. 
Ресурс. Режим доступу:  / http://ukrstat.org/uk/metod_polog/metod_doc/2011/12/metod.htm 
2 Дані наведено за інформацією державної служби статистики 

 
По місту Полтава кількість зайнятих у віці 15-70 років протягом 2013-2015 рр. зменшилась 
на 9 тис. осіб (-6,9%), а працездатного віку на 5,9 тис. осіб (- 4,9%). Відповідно по 
Полтавській області даний показник зменшився на106,7 тис. осіб (-15,5%), а по Україні на 
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20,5%.У середньому по місту та області спостерігаються значно нижчі темпи скорочення 
чисельності зайнятих ніж по Україні в цілому. 
 

 
 
Рис. 2.5.9.2.1. Рівень зайнятості населення міста Полтава у віці 15-70 років в 2013-
2015рр., % 
 
 

 
 
Рис. 2.5.9.2.2. Рівень зайнятості населення  України та Полтавської області у віці 15-70 
років в 2005-2015рр.,% 
 
Рівень зайнятості населення у віці 15-70 років по місту Полтава за 2013-2015 рр. знизився 
на 7,4%  ( з 59,8% до 55,4%) і залишається вищим за показники по області. 
По Полтавській області за 2013-2015 рр. рівень зайнятості населення  знизився на 8,75%, 
( з 59,4% до 54,2%). по Україні на  5,8%. (з 60,2% до 56,7%). 
По Полтавській області за 2005-2015 рр. темпи зниження рівня зайнятості значно 
перевищують аналогічні показники по Україні. Водночас до 2008 року рівень зайнятості 
населення по області перевищував середній по Україні. У 2015 році Полтавська область 
відстає за показниками рівня зайнятості від середніх по Україні в межах 2%. 
 
 
Адміністративні дані щодо рівня зайнятості населення за методологією МОП за статтю по 
місту Полтава відсутні. 
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По Полтавській області та по Україні рівень зайнятості чоловіків перевищує даний 
показник для жінок у середньому на 10-11%. 
З метою визначення розподілу зайнятих за видами економічної діяльності у місті Полтаві 
та його районах було проведено додаткове дослідження у вигляді соціологічного 
опитування по кожному району та мікрорайону міста. 
За формулою репрезентативної вибірки, було визначено необхідну її чисельність  по 
кожному мікрорайону та району міста із встановленою похибкою 5% та довірчою 
ймовірністю 95%. 
Розмір вибірки становив: : 598 респондентів у Шевченківському районі; 490 респондентів у 
Київському районі, 415 – у Подільському районі. Всього – 1503 респондента. 
 
Таблиця 2.5.9.2.2. Кількість зайнятих у місті Полтава та районах міста за видами 
економічної діяльності, осіб (серпень 2016) 
 

Види економічної 
діяльності 

Кількість зайнятих 
осіб у м. Полтава 

У тому числі по районам міста 

Шевченківській  Київській район Подільській район 

всього, 
осіб 

питома 
вага, % 

всього, 
осіб 

питома 
вага, % 

всього, 
осіб 

питома 
вага, % 

всього, 
осіб 

питома 
вага, % 

Всього зайнято, осіб 
  у тому числі: 

118345 100 53587 100 46308 100 18450 100 

Сільське, лісове та 
рибне господарство 

2978 2,53 1629 3,04 1047 2,26 303 1,64 

Промисловість 9946 8,25 3505 6,54 5052 10,91 1389 7,53 

Будівництво 6457 7,95 3880 7,24 4006 8,65 1572 8,52 

Оптова та роздрібна 
торгівля; ремонт 
автотранспортних 
засобів і мотоциклів 

13035 11,06 5637 10,52 4862 10,51 2535 13,75 

Транспорт, складське 
господарство, поштова 
та кур'єрська діяльність 

10773 9,08 4630 8,64 4390 9,48 1753 9,50 

Тимчасове 
розміщування й 
організація харчування 

6918 5,91 3756 7,01 2195 4,74 967 5,24 

Інформація та 
телекомунікації 

5300 4,44 2379 4,44 2315 5,00 605 3,28 

Фінансова та страхова 
діяльність 

8668 7,33 4008 7,48 3357 7,25 1303 7,06 

Операції з нерухомим 
майном 

1694 1,42 498 0,93 773 1,67 423 2,29 

Професійна, наукова та 
технічна діяльність 

1129 0,95 397 0,70 370 0,80 362 1,96 

Діяльність у сфері 
адміністративного та 
допоміжного 
обслуговування 

7258 6,09 3253 6,07 3098 6,69 908 4,92 

Державне управління й 
оборона; обов'язкове 
соціальне страхування 

6172 5,16 2379 4,44 2839 6,13 954 5,17 

Освіта 9517 8,21 4882 9,11 2584 5,58 2052 11,13 

Охорона здоров'я та 
надання соціальної 
допомоги 

9023 7,59 4132 7,71 3742 8,08 1149 6,23 

Мистецтво, спорт, 
розваги та відпочинок 

3282 2,77 1500 2,80 1297 
 

2,8 485 2,63 

Приватний підприємець 10900 9,26 5519 10,30 3871 8,36 1509 8,18 

Інші види економічної 
діяльності 

2294 1,99 1602 2,99 509 1,10 183 0,99 
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Результати опитування показали, що найбільша чисельність зайнятих по місту 
спостерігається у оптовій та роздрібній торгівлі, промисловості та будівництві. Така сама 
ситуація із зайнятими й у районах міста.  
 
Таблиця 2.5.9.2.3. Кількість зайнятого населення за видами економічної діяльності в 
Полтавській області в 2012-2014 рр., тис. осіб1 

 Кількість зайнятих, тис. осіб Питома вага, % 

2012 2013 2014 2012 2013 2014 

Усього зайнято 652,7 648,3 602,9 100,00 100,00 100,00 

Сільське, лісове та рибне 
господарство 

126,6 128,5 120,6 19,40 19,82 20,00 

Промисловість 126,3 122,4 115,8 19,35 18,88 19,21 

Будівництво 21,8 22,1 19 3,34 3,41 3,15 

Оптова та роздрібна 
торгівля; ремонт 

автотранспортних засобів і 
мотоциклів 

136,6 138,4 119,1 20,93 21,35 19,75 

Транспорт, складське 
господарство, поштова та 

кур'єрська діяльність 

40 39,5 39,3 6,13 6,09 6,52 

Тимчасове розміщування 
й організація харчування 

10,5 10,5 9,9 1,61 1,62 1,64 

Інформація та 
телекомунікації 

6,3 6,2 5,4 0,97 0,96 0,90 

Фінансова та страхова 
діяльність 

7,1 7 6,5 1,09 1,08 1,08 

Операції з нерухомим 
майном 

7,7 7,5 7 1,18 1,16 1,16 

Професійна, наукова та 
технічна діяльність 

11 10,8 9,5 1,69 1,67 1,58 

Діяльність у сфері 
адміністративного та 

допоміжного 
обслуговування 

10,2 10,1 8,7 1,56 1,56 1,44 

Державне управління й 
оборона; обов'язкове 

соціальне страхування 

35,1 32,9 32,8 5,38 5,07 5,44 

Освіта 53,69 53 51,8 8,23 8,18 8,59 

Охорона здоров'я та 
надання соціальної 

допомоги 

42,2 42,2 41,8 6,47 6,51 6,93 

Мистецтво, спорт, розваги 
та відпочинок 

6,8 6,7 6,2 1,04 1,03 1,03 

Інші види економічної 
діяльності 

10,6 10,5 9,5 1,62 1,62 1,58 

1 Дані наведено за інформацією державної служби статистики 
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Рис. 2.5.9.2.3. Кількість зайнятих в Полтавській області за видами економічної 
діяльності  в 2012-2014рр., тис. осіб 

 

Найбільшою в області залишається кількість зайнятих у галузях «Сільське, лісове та 
рибне господарство», «Промисловість», «Оптова та роздрібна торгівля; ремонт 
автотранспортних засобів і мотоциклів». Найменша кількість зайнятих у галузях 
«Інформація та телекомунікації» та «Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок».  
В структурі зайнятих за видами економічної діяльності в області за 2012-2014 рр. значних 
змін не відбулося.  
 
Неформальна зайнятість охоплює неформальні робочі місця на підприємствах як 
формального, так і неформального секторів. До неформально зайнятих належать такі 
категорії зайнятого населення: 
- зайняті на підприємствах неформального сектора (незареєстровані самозайняті, 
роботодавці та їх наймані працівники, безоплатно працюючі члени сім'ї тощо); 
- безоплатно працюючі члени сім'ї на підприємствах формального сектору; 
- наймані працівники, які працюють на неформальних робочих місцях формального 
сектору (особи, які працювали за усною домовленістю або не мали будь-яких соціальних 
гарантій).1 
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Рис. 2.5.9.2.4. Рівень неформальної зайнятості населення в Україні в 2005-2015рр., % 

 
В Україні рівень неформальної зайнятості населення з початку 2013 р. до середини 2015 
р. зріс на 2,8 %. За 2005-2015 рр. частка неформально зайнятих збільшилась в 1,2  разу з 
21,5 %  в 2005 р. до 26,4 % в 2015 р. 
Неформальні трудові відносини переважали у секторі  самостійної зайнятості – 73,2%. 
50,8% неформально зайнятих осіб були мешканцями сільської місцевості. Чоловіки 
порівняно з жінками були більш схильні працювати неформально (58,8%). 
Найвищий рівень неформальної зайнятості характерний для осіб у віці 15–24 роки (36,1%) 
та у віці 60–70 років (37,2%). 
У 2015 р. серед неформально зайнятого населення 67,5% складали особи, які мали 
професійно-технічну та повну загальну середню освіту, за видами економічної діяльності 
38,6%  працювали у сільському, лісовому та рибному господарстві. 22,1% в оптовій та 
роздрібній торгівлі, 16,1% в будівництві.1 
В Полтавській області кількість неформально зайнятого населення в 2015 р. становила 
140 тисяч осіб, що складає 24% від усього економічно активного населення. Частина з них 
– працівники, які перебувають в неоформлених юридично трудових відносинах, тобто 
представники нелегальної зайнятості, всі інші – ті, хто практикують самозайнятість, так 
звані фрілансери (няні, домашні робітниці, журналісти, майстри, які надають 
найрізноманітніші послуги – роблять ремонт у будинках, ремонтують побутову техніку, 
фотографи, дизайнери, програмісти, репетитори, манікюрниці, перукарі, перекладачі та 
інші спеціалісти (всього близько 50 найменувань), котрі працюють «самі на себе»). 2 
 
 
 
 
 
 
 
1 за даними Державної служби статистики / https://ukrstat.org/uk/druk/publicat/kat_u/publ11_u.htm 
2 за даними Полтавського обласного центру зайнятості  / http://np.pl.ua/2016/09/nyni-na-poltavschyni-
ponad-18-tysyach-bezrobitnyh-kateryna-klavdijeva-video/ 
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Таблиця 2.5.9.2.4. Навантаження непрацюючого населення на одного зайнятого 
міста Полтави та його районів (серпень 2016) 

 
. м. Полтава у тому числі 

Шевченківський 
район 

Київський район Подільський 
район 

Населення всього, 
осіб 

285726 132824 105536 47366 

Зайняте 
населення, осіб 

118345 53587 46308 18450 

Непрацююче 
населення. осіб 

167381 79237 59228 28916 

Коефіцієнт 
навантаження 
незайнятого 

населення на 
одного зайнятого 

1,414348 1,478661 1,279001 1,5673 

 
В місті Полтава в серпні 2016 року за даними опитування населення районів міста на 
одного зайнятого економічною діяльністю припадає 1,4 незайнятих осіб, у тому числі 
найбільша кількість непрацюючих на одного працюючого припадає в Подільському районі 
міста – 1,6 особи, а найменше – в Київському районі міста – 1,3 особи. 
 
Основні висновки по розділу: 
 
1. У середньому по місту Полтава та Полтавській області спостерігаються значно нижчі 
темпи скорочення чисельності зайнятих  у віці 15-70 роківза усіма статусами зайнятості , 
ніж по Україні в цілому. По місту Полтава за 2013-2015 рр. кількість зайнятих скоротилась 
на 9 тис. осіб (темп зниження 8,3%), по Полтавській області на 64,7 тис. осіб (-9,98%), по 
Україні на 2871 тис. осіб (-14,84%). 
2. По місту Полтава за 2013-2015 рр. рівень зайнятості населення у віці 15-70 років 
знизився на 7,4%, по Полтавській області на 8,75%, по Україні на 5,8%. 
3. По місту Полтава за 2013-2015 рр. рівень зайнятості залишається вищим за показники 
по області у середньому на 1%., та знаходиться майже на рівні аналогічного показника по 
Україні. 
4. Рівень зайнятості  чоловіків вищий  ніж у жінок у середньому на 10-11% по Полтавській 
області та по Україні. 
5. Кількість зайнятих за видами економічної діяльності в місті Полтава та його районах, 
значення якого отримано шляхом проведення соціологічного опитування, дозволило 
виявити структурні пропорції зайнятих по видам економічної діяльності, серед яких 
переважає кількість зайнятих в оптовій та роздрібній торгівлі, промисловості та 
будівництві.  
6. Структура зайнятих за видами економічної діяльності практично співпадає по всіх 
районах міста Полтава. В структурі зайнятих по Полтавській області за 2012-2014 рр. 
значних змін не відбулося.  
7. Обсяги неформальної (тіньової)  зайнятості в Полтавській області  в 2015 р. становили 
140 тис. осіб (24% від кількості економічно активного  населення).. Серед неформально 
зайнятих переважають самозайняті особи. По Україні  частка неформально зайнятих  з 
2005 по 2015 рр. зросла з 21,5% до 26,4%. 
8 Навантаження незайнятого населення на одного зайнятого економічною діяльністю по 
місту Полтава в серпні 2016 року становило 1,4 особи 
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2.5.9.3. Безробіття 
 
Відповідно до методології МОП до безробітних відносять осіб у віці 15–70 років 
(зареєстровані та незареєстровані в державній службі зайнятості), які одночасно 
задовольняють трьом умовам: 
а) не мали роботи (прибуткового заняття); 
б) активно шукали роботу або намагались організувати власну справу впродовж 
останніх чотирьох тижнів, що передували опитуванню, тобто робили конкретні кроки 
протягом названого періоду з метою знайти оплачувану роботу за наймом чи на власному 
підприємстві; 
в) були готові приступити до роботи впродовж двох найближчих тижнів, тобто почати 
працювати за наймом або на власному підприємстві з метою отримання оплати або 
доходу. 
До категорії безробітних належать також особи, які приступають до роботи протягом 
найближчих двох тижнів; знайшли роботу, чекають відповіді; навчаються за направленням 
державної служби зайнятості. 
Рівень безробіття (за методологією МОП) – розраховується як відношення (у відсотках) 
кількості безробітних певної вікової групи до економічно активного населення (робочої 
сили) відповідного віку або відповідної соціально-демографічної групи.1 

Аналіз безробіття населення за методологією МОП міста Полтави проведено за період 
2013-2015 рр. через відсутність адміністративних даних по місту до зазначеного періоду 
(по Полтавській області аналіз здійснено за період 2005-2015 рр.). 
 
Таблиця 2.5.9.3.1. Кількість безробітного населення та рівень безробіття в місті 
Полтава за методологією МОП в 2013-2015 рр.2 

 у віці 15-70 років 

в середньому, тис. осіб у % до економічно активного населення  

2013 10,1 7,8 

2014 12,6 10,2 

2015 12,1 11,1 

1 Методологічні положення щодо класифікації та аналізу економічної активності населення. Ел. 
Ресурс. Режим доступу:  / http://ukrstat.org/uk/metod_polog/metod_doc/2011/12/metod.htm 
2 Дані наведено за інформацією державної служби статистики. 

 
 
2.5.9.3.2. Кількість безробітного населення та рівень безробіття в Україні та 
Полтавській області за методологією МОП в 2005-2015 рр.1 

 Україна Полтавська область 

у віці 15-70 років у віці 15-70 років 

тис. осіб % тис. осіб % 

2005 1 600,80 7,2 54,2 7,3 

2006 1 515,00 6,8 52,2 7 

2007 1 417,60 6,4 48,8 6,6 

2008 1 425,10 6,4 47,7 6,5 

2009 1 958,80 8,8 73,9 10,2 

2010 1 713,90 8,2 69,2 9,7 

2011 1 661,90 8 66 9,2 

2012 1 589,80 7,6 61,2 8,6 

2013 1 510,40 7,3 57,7 8,2 

2014 1 847,60 9,3 78,3 11,5 

2015 1 654,7 9,1 80,7 12,1 
1 Дані наведено за інформацією державної служби статистики. 
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По місту Полтава кількість безробітних у віці 15-70 років зросла з 2013 по 2015 рр. на 2 
тис. осіб (19,8%). За аналогічний період дані тенденції співпадають з виявленими по 
області та Україні в цілому. 
У Полтавській області кількість безробітних у віці 15-70 років зросла з 2005 по 2015 рік на 
26,5 тис. осіб (40,9%). При цьому найбільші темпи зростання спостерігаються у 2014-2015 
рр, максимальна кількість безробітних зафіксована в області у 2015 році, а мінімальна – у 
2008 році.   
Значне зростання кількості безробітного населення у 2014-2015 рр. в місті Полтава та 
Полтавській області пояснюється міграційним припливом внутрішньо переміщених осіб 
(вимушених переселенців). 
 

 
Рис. 2.5.9.3.1. Рівень безробіття населення міста Полтава у віці 15-70 років в 2013-
2015рр, % 
 

 
 
Рис. 2.5.9.3.2. Рівень безробіття населення у віці 15-70 років в Україні та Полтавській 
області у 2005-2015рр, % 
 
По місту Полтава рівень безробіття населення за методологією МОП збільшився за 2013-
2015рр. на 42,3%  (з 7,8% до 11,1%) і залишався вищим за аналогічний показник по 
області , але нижчим ніж в середньому по Україні. 
По Полтавській області  за 2013-2015 рр. даний показник збільшився на 47,5% ( з 8,2% до 
12,1%), по Україні на 24,65% ( з7,3% до 9,1%). 
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Рівень безробіття населення у віці 15-70 років починаючи з 2008 року по області 
перевищує аналогічний показник по Україні,і найбільше перевищення спостерігається 
саме у 2014-2015 рр. (на 2,2% вище у 2014 р та на 3% вище у 2015 р.). 
На кінець 2015 року Полтавська область опинилась серед лідерів по рівню безробіття за 
методологією МОП. Водночас у Полтавському регіональному центрі зайнятості таку 
статистику сприйняли досить критично і пояснюють ситуацію недосконалістю методики 
проведення опитування. Наголошується, що при опитуванні багато тих, хто практикує 
самозайнятість, вважає себе безробітними. В офіційних коментарях зазначається також, 
що Полтавщина посідає третє-четверте місце по рівню офіційно працевлаштованих осіб, 
котрий становить майже 75%. Інші ж працюють не офіційно1. 
Зареєстровані безробітні згідно з чинним законодавством – це громадяни працездатного 
віку, які через відсутність роботи не мають заробітку або інших передбачених 
законодавством доходів і зареєстровані у державній службі зайнятості як такі, що шукають 
роботу, готові та здатні приступити до підходящої роботи. Безробітними визнають також 
інвалідів, які не досягли пенсійного віку, не працюють і зареєстровані як такі, що шукають 
роботу. 
Адміністративні дані державної служби зайнятості не дозволяють визначити загальний 
обсяг безробіття на ринку праці, оскільки не включають осіб, які шукають роботу 
самостійно. 
Показник зареєстрованого безробіття стосується лише категорії населення, що 
звертається за допомогою в пошуках роботи й отриманні  соціальних послуг до державної 
служби зайнятості.  
 
Таблиця 2.5.9.3.3. Рівень та середня тривалість зареєстрованого безробіття в місті 
Полтава, Полтавській області та Україні в 2005-2015 рр.1 

 
регіони м. Полтава Полтавська область Україна 

роки Рівень, 
% 

Середня 
тривалість, 

міс 

Рівень, 
% 

Середня 
тривалість, 

міс 

Рівень, 
% 

Середня 
тривалість, 

міс 

2005 1,9 6 4,4 6 4,4 6 

2006 1,5 6 5,2 6 3,8 6 

2007 1,2 6 4,7 6 3,3 6 

2008 2 4 4,2 4 3 6 

2009 1,9 6 4,4 6 2,9 6 

2010 3 4 3,9 4 2,2 7 

2011 3 4 4,4 4 2,5 6 

2012 3 4 3,4 4 2,3 6 

2013 2,8 4 3,5 4 2,4 6 

2014 3 4 3,5 4 2,4 5 

2015 3 4 4,2 5 2,7 7 
1 Дані наведено за інформацією державної служби статистики. 
 
 



Хадарцев Олександр 
Проект «Інтегрований розвиток міст України» 
Номер проекту: 2015.2071.7.001 
Робочий пакет «Економіка» 
 
 
 

 
 

Виконавець: 

553 

 

 
 
Рис. 2.5.9.3.3. Рівень зареєстрованого безробіття населення міста Полтава,  
Полтавської області та України у 2005-2015рр, % 
 
У місті Полтава рівень зареєстрованого безробіття до 2009 року був нижчим ніж по Україні 
і відповідно в області, а з 2010  по 2015 рр. перевищував аналогічний показник по Україні, 
залишаючись нижче середнього значення по області. Максимальне значення показника 
спостерігалось у 2010 році, мінімальне – у 2007 році. Динаміка рівня зареєстрованого 
безробіття в місті Полтава суттєво відрізняється від  тенденцій по Полтавській області та 
Україні, які свідчать про зниження рівня зареєстрованого безробіття за 2005-2015 рр. У 
місті навпаки даний показник поступово зростає починаючи з 2007 року. 
В Полтавській області даний показник зменшувався до 2012 р і зростав до 2015 р і 
починаючи з 2006 року був вищим ніж по Україні.  Максимальне значення спостерігалось у 
2006 році, мінімальне – у 2012 році. 
Рівень зареєстрованого безробіття по Україні за 2005-2015 рр знизився з 4,4% до 2,7%. 
При цьому мінімальне значення спостерігалось у 2010 та 2012 рр., а максимальне у 2005 
році.  
 

 
Рис.2.5.9.3.4. Середня тривалість зареєстрованого безробіття населення міста 
Полтава, Полтавської області та України у 2005-2015рр, місяців 
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Середня тривалість зареєстрованого безробіття по місту та області співпадає з середнім 
по Україні в 2005-2007 рр. та у 2009 році., при цьому даний показник нижчий ніж по Україні 
у 2008р. та у 2010-2015 рр.(4 місяці) та у 2015 р. по області (5 місяців). 
 
Таблиця 2.5.9.3.4. Працевлаштування безробітних т надання соціальної допомоги по 
безробіттю в Полтавській області та місті Полтава в 2013-2015 рр.1,2 

Регіони  2013 2014 2015 

Полтавська область Мали статус безробітного у звітному 
періоді, осіб 

71955 77438 81 672 

м. Полтава 8268 8933 9631 

м. Полтава прогнозне значення 11549 10100 10047 

Полтавська область Працевлаштовано, осіб 24248 24680 23 183 

М Полтава 1778 2339 1646 

м. Полтава прогнозне значення 1161 3198 3238 

Полтавська область Отримували допомогу по безробіттю 
протягом року, осіб 

58814 62482 65338 

м. Полтава 6755 7236 7705 

Полтавська область Середній розмір допомоги по 
безробіттю на кінець року, грн. 

1144,4 1283,4 1511,0 

м. Полтава 1469,9 1465,7 1732,7 

1 Дані наведено за інформацією державної служби зайнятості 
2 Програма зайнятості населення міста Полтава до 2017 року / http://www.rada-
poltava.gov.ua/documents/diyuchi_programi_miskoi_radi/ 
 

Кількість осіб, які мали статус безробітного у 2013-2015 рр пропорційно зростала як по 
місту Полтава так і по Полтавській області і становила по місту в середньому 81% від 
кількості зареєстрованих безробітних. Даний показник нижче за прогнозні значення згідно 
Програми зайнятості населення міста Полтава на період до 2017 року.  
Станом на 01.01 2016р. на обліку в Полтавському міському центрі зайнятості перебувало 
3257 безробітних, в тому числі 65,1% становили жінки і 47,3% - молодь у віці до 35 років.  
По місту Полтава рівень працевлаштування зареєстрованих безробітних значно знизився 
у 2015 р.  з 26,2% до 17,1%. Даний показник значно нижчий за прогнозовані значення. 
Кількість працевлаштованих безробітних протягом 2013-2015 рр.  була найбільшою в 2014 
році та становила по місту Полтава відповідно 22%, 26% та 17% від кількості 
зареєстрованих на кінець звітного періоду, а по області відповідно: 34%, 32% та 28% від 
кількості зареєстрованих на кінець звітного періоду.  
По місту Полтава навантаження на одне вільне робоче місце (вакантну посаду) в 2014 та 
в 2015 році становило 6 осіб. , по Полтавській області 18 та 21 осіб відповідно. 
 

 
Рис. 2.5.9.3.5. Середній розмір допомоги по безробіттю в місті Полтава та 
Полтавській області у 2013-2015рр, грн. 



Хадарцев Олександр 
Проект «Інтегрований розвиток міст України» 
Номер проекту: 2015.2071.7.001 
Робочий пакет «Економіка» 
 
 
 

 
 

Виконавець: 

555 

Отримували допомогу по безробіттю протягом року за 2013-2015 рр.в середньому 82% 
зареєстрованих безробітних як по місту так і по області. 
Середній розмір допомоги по безробіттю по місту перевищував аналогічний показник по 
області на 28% у 2013 та на 15% у 2014-5015 рр. і збільшився відповідно за період аналізу 
на 32% по області та на 18% по місту. 
При порівнянні розміру допомоги по безробіттю в місті Полтава та в Полтавській області 
виявлено, що близько 20% найманих працівників протягом 2013-2015 рр.  отримувало 
середньомісячну заробітну плату в межах середнього розміру допомоги по безробіттю. 
Серед заявлених вакансій в центрах зайнятості міста Полтави та Полтавської області  40 
% пропонуються з розміром заробітної плати, що не перевищує середній розмір допомоги 
по безробіттю (по Україні в цілому 17%). 
 
Таблиця 2.5.9.3.5. Кількість зареєстрованих безробітних за віком та статтю в місті 
Полтава та Полтавській області в 2013-2015 рр., осіб1 

 
вікові 
групи 

роки 2013 2014 2015 

регіони Полтавська 
область 

місто 
Полтава 

Полтавська 
область 

місто 
Полтава 

Полтавська 
область 

місто 
Полтава 

15-19 
років 

жінки 222 22 225 18 188 14 

чоловіки 204 12 239 6 388 8 

20-24 
років 

жінки 1230 178 1605 243 1492 218 

чоловіки 1320 105 1586 120 1184 84 

25-29 
років 

жінки 1674 294 2261 371 2333 425 

чоловіки 1689 171 2164 208 1941 153 

30-34 
років 

жінки 1578 251 2165 320 2472 421 

чоловіки 1488 162 1934 175 1959 217 

35-39 
років 

жінки 1546 169 2002 223 2909 290 

чоловіки 1617 113 1894 155 1920 160 

40-44 
років 

жінки 1508 157 1879 172 2060 217 

чоловіки 1624 94 2056 122 1927 132 

45-49 
років 

жінки 1593 161 1871 170 2026 216 

чоловіки 1651 78 2066 104 1892 107 

50-54 
років 

жінки 1761 208 1893 176 2001 227 

чоловіки 1735 122 2186 114 1891 114 

55-59 
років 

жінки 459 51 338 33 811 93 

чоловіки 1566 149 1907 142 1878 161 
1 Дані наведено за інформацією державної служби зайнятості 
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Рис 2.5.9.3.6. Кількість зареєстрованих безробітних жінок в місті Полтава та 
Полтавській області у 2013-2015 рр. за віком, осіб 
 

 
 
Рис. 2.5.9.3.7. Кількість зареєстрованих безробітних чоловіків в місті Полтава та 
Полтавській області у 2013-2015 рр. за віком, осіб 
 
Кількість безробітних за статтю та віковими групами по місту та області за 2013-2015 рр 
змінювалась непропорційно.  По області  безробітні жінки стабільно переважали чоловіків 
у віці 25-29 років та 30-34 роки. Серед осіб у віці 55-59 років серед безробітних значно 
переважає кількість чоловіків, що пояснюється більшою кількістю пенсіонерів серед жінок. 
По місту  кількість безробітних жінок найбільше перевищує чоловіків у всіх вікових 
категоріях за винятком 55-59 років., особливо для вікових груп 15-19 років, 30-34 роки та 
45-49 років ( майже у 2 рази). 
Найбільше зростання кількості безробітних жінок по області відбулося у віці 35-39 років, а 
по місту у віці 30-34 роки в 2015 році. 
 Серед чоловіків найбільше зростання кількості безробітних відбулося по області у віці 25-
29 років та 50-54 роки у 2014 році, а по місту  у віці 25-29 років у 2014 році та у віці 30-34 
роки у 2015 році. Отже по місту Полтава протягом 2013-2015 рр. відбулося зростання 
кількості безробітних як серед жінок так і серед чоловіків жінок найбільш працездатного 
віку (до 35 років). 
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Таблиця 2.5.9.3.6. Розподіл зареєстрованих безробітних за рівнем освіти в місті 
Полтава та Полтавській області в 2013-2015 рр., %1 

роки 2013 2014 2015 

регіони Полтавська 
область 

місто 
Полтава 

Полтавська 
область 

місто 
Полтава 

Полтавська 
область 

місто 
Полтава 

повна вища 18,3 53,1 19 52,3 20,1 51,4 

базова та 
неповна вища 

20,2 19,2 19,6 20,5 20,2 19,1 

професійно-
технічна 

43,6 19,4 45,7 19,5 44,5 21,4 

повна загальна 
середня 

14 6,9 11,9 6,4 11,5 6,8 

базова загальна 
середня 

3,8 1,4 3,7 1,2 3,6 1,2 

початкова 0,1 0 0,1 0,1 0,1 0,1 

1 Дані наведено за результатами розрахунків згідно інформації державної служби зайнятості 
 
 

 
 
Рис. 2.5.9.3.8. Розподіл зареєстрованих безробітних міста в місті Полтава та 
Полтавській області у 2013-2015 рр. за рівнем освіти, % 
 
Частка зареєстрованих безробітних по області з вищою освітою  має найбільш позитивну 
динаміку. Найбільшою протягом 2013-2015 років є частка зареєстрованих безробітних з 
професійно-технічною освітою – у середньому 45%  
По місту більше половини зареєстрованих безробітних мають повну вишу освіту. У 2015 
році в місті спостерігалось незначне зростання частки безробітних з професійно-технічною 
освітою. 
В цілому по місту Полтава протягом 2013-2015 рр. серед зареєстрованих безробітних 
переважають особи з вищою освітою. 
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Таблиця 2.5.9.3.7. Кількість зареєстрованих безробітних за професійними групами в 
місті Полтава та Полтавській області в  2013-2015 рр.1

 

Назва професії (посади) 2013 2014 2015 

Полтавська 
область 

місто 
Полтава 

Полтавська 
область 

місто 
Полтава 

Полтавська 
область 

місто 
Полтава 

Усього 24465 2487 30271 2872 30372 3257 

Законодавці, вищі державні 
службовці, керівники, 

менеджери 

2053 575 2576 635 3639 742 

Професіонали 1679 423 2065 389 3081 306 

Фахівці 1817 399 2284 453 2457 656 

Технічні службовці 1083 168 1437 268 1611 268 

Працівники сфери торгівлі та 
послуг 

3464 303 4176 359 4374 461 

Кваліфіковані робітники 
сільського та лісового 

господарства, риборозведення 
та рибальства 

1340 12 1586 2 1612 2 

Кваліфіковані робітники з 
інструментом 

2506 197 3505 286 3054 289 

Робітники з обслуговування, 
експлуатації та контролювання 

за роботою технологічного 
устаткування 

6619 245 8060 255 6920 263 

Найпростіші професії та особи 
без професії 

3904 165 4582 227 1624 250 

1 Дані наведено за інформацією державної служби зайнятості 

 

 
 
Рис.2.5.9.3.9. Розподіл зареєстрованих безробітних в місті Полтава в 2013-2015 рр. за 
професійними групами, осіб 
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Рис. 2.5.9.3.10. Розподіл зареєстрованих безробітних в Полтавській області в 2013-
2015 рр. за професійними групами, осіб 
 
По місту Полтава найбільше зросла кількість безробітних за професійною групою 
«Фахівці», «Технічні службовці», « Працівники сфери торгівлі та послуг», і зменшилась 
кількість за групою «Кваліфіковані робітники сільського та лісового господарства, 
риборозведення та рибальства». 
В Полтавській області протягом 2013-2015 років найбільше зросла кількість  
зареєстрованих безробітних за професійними групами :«Законодавці, вищі державні 
службовці, керівники, менеджери», «Професіонали» і «Фахівці» та значно зменшилась 
кількість безробітних за групою «Найпростіші професії та особи без професії».  
По місту Полтава найбільша питома в вага серед зареєстрованих безробітних за 
професійною групою «Законодавці, вищі державні службовці, керівники, менеджери» 
(більше 20%), найменша - «Кваліфіковані робітники сільського та лісового господарства, 
риборозведення та рибальства» ( менше 0,1%).Найбільшу частку зареєстроаних 
безробітних в Полтавській області становлять «Робітники з обслуговування, експлуатації 
та контролювання за роботою технологічного устаткування» (більше 20%), найменшу – 
«Технічні службовці» (близько 5%). 
З метою визначення кількості зареєстрованих безробітних по районах та мікрорайонах 
міста було проведено додаткове дослідження. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Хадарцев Олександр 
Проект «Інтегрований розвиток міст України» 
Номер проекту: 2015.2071.7.001 
Робочий пакет «Економіка» 
 
 
 

 
 

Виконавець: 

560 

 
Таблиця 2.5.9.3.8. Кількість зареєстрованих безробітних за видами економічної 
діяльності у місті Полтава та районах міста (серпень 2016 р.) 
Види економічної діяльності місто Полтава У тому числі 

Шевченківській 
район 

Київській район Подільській район 

всього, 
осіб 

питома 
вага, % 

всього, 
осіб 

питома 
вага, % 

всього, 
осіб 

питома 
вага, % 

всього, 
осіб 

питома 
вага, % 

Всього безробітних, осіб 
 у тому числі: 

3020 100 1521 100 927 100 572 100 

Сільське, лісове та рибне 
господарство 

55 1,32 55 3,64 - - - - 

Промисловість 310 10,80 166 10,94 120 12,95 24 4,18 

Будівництво 198 6,50 111 7,30 60 6,52 26 4,61 

Оптова та роздрібна 
торгівля; ремонт 
автотранспортних засобів і 
мотоциклів 

426 15,18 221 14,56 179 19,28 26 4,53 

Транспорт, складське 
господарство, поштова та 
кур'єрська діяльність 

170 5,94 58 3,81 61 6,57 51 8,86 

Тимчасове розміщування й 
організація харчування 

277 6,78 249 16,39 2 0,24 25 4,42 

Інформація та 
телекомунікації 

81 2,85 28 1,86 30 3,23 23 4,02 

Фінансова та страхова 
діяльність 

404 12,87 139 9,12 90 9,67 175 30,68 

Операції з нерухомим 
майном 

28 0,69 28 1,89 -- - - - 

Професійна, наукова та 
технічна діяльність 

56 1,34 56 3,69 - - - - 

Діяльність у сфері 
адміністративного та 
допоміжного 
обслуговування 

66 2,53 32 2,08 34 3,72 - - 

Державне управління й 
оборона; обов'язкове 
соціальне страхування 

128 4,26 40 2,65 36 3,91 51 8,92 

Освіта 342 10,49 194 12,74 73 7,87 75 13,13 

Охорона здоров'я та 
надання соціальної 
допомоги 

144 6,02 33 2,18 91 9,77 21 3,62 

Мистецтво, спорт, розваги 
та відпочинок 

208 7,20 83 5,47 73 7,91 51 9,00 

Приватний підприємець - - - - - - - - 

Інші види економічної 
діяльності 

126 5,23 26 1,7 77 8,35 23 4,02 

 
Як свідчать представлені дані, за результатами опитування найбільша кількість 
зареєстрованих безробітних спостерігається у промисловості по всім районам та 
підрайонам міста. 
Оцінити масштаби тіньового безробіття можливо через порівняння рівня безробіття 
населення у віці 15-70 років за методологією Міжнародної організації праці (МОП), який 
визначається шляхом вибіркових статистичних обстежень населення щодо економічної 
активності, та рівня зареєстрованого безробіття. Різниця між даними показниками може 
характеризувати рівень прихованого (тіньового) безробіття.
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Таблиця 2.5.9.3.9. Рівень безробіття населення за методологією МОП, 
зареєстрованого та тіньового (прихованого) безробіття в місті Полтава, 
Полтавській області та в Україні у 2013-2015 рр.,% 

 2013р. 2014р. 2015р. 

 за 
мето
доло
гією 
МОП
, % 

заре
єстр
ова
не, 
% 

ті
нь
ов
е, 
% 

за 
метод
ологіє

ю 
МОП, 

% 

зареє
стров
ане, 
% 

тін
ьов
е, 
% 

за 
мето
доло
гією 
МОП
, % 

зареєс
трован

е, % 

ті
н
ь
о
в
е
, 
% 

Полтава 7,8 2,8 5 10,2 3 7,2 11,1 3 8,1 

Полтавська 
область 

8,2 3,5 4,7 11,5 3,5 8 12,1 4,2 7,9 

Україна 7,3 2,4 4,9 9,3 2,4 6,9 9,1 2,7 6,4 

 
 

 
 
Рис. 2.5.9.3.11. Рівень прихованого (тіньового) безробіття в місті Полтава, 
Полтавській області та Україні в 2013-2015 рр, % 
 
 По місту Полтава за 2013-2015 рр. рівень тіньового (прихованого) безробіття населення, 
який не реєструється державною службою зайнятості, збільшився з 5% до 8% економічно 
активного населення. Даний показник у 2015 році знаходиться в межах виявленого по 
Полтавській області та перевищує значення по Україні. 
Приховане безробіття може спостерігатися також серед формально зайнятого населення 
у вигляді вимушеної неповної зайнятості штатних працівників підприємств. 
 
Таблиця 2.5.9.3.10. Рівень вимушеної неповної зайнятості  штатних працівників по 
Полтавській області та Україні за 2013-2015 рр., %1 

 % до середньооблікової кількості штатних працівників 

знаходились у відпустках без збереження 
заробітної плати (на період припинення 

виконання робіт) 

переведені з економічних причин 
на неповний робочий день 

(тиждень) 

 2013 2014 2015 2013 2014 2015 

Полтава 0,4 0,7 0,4 12,6 12,4 12,6 

Полтавська область 0,7 0,6 0,3 9,3 12,5 12,7 

Україна 1,0 1,0 0,8 7,8 9,9 9,2 
1 1 Дані наведено за інформацією державної служби статистики 
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По місту Полтава за 2013-2015рр. спостерігається  майже незмінна частка штатних 
працівників, що перебували в умовах вимушеної неповної зайнятості, в обсязі 13%  до 
середньооблікової кількості штатних працівників, що майже співпадає з показниками по 
Полтавській області та перевищує виявлені показники по Україні.  
 
Основні висновки по розділу: 
1. По місту Полтава кількість безробітних у віці 15-70 років зросла з 2013 по 2015 рр. на 2 
тис. осіб (19,8%), а для осіб працездатного віку на 3,1 тис. осіб (37,8%). За аналогічний 
період дані тенденції співпадають з виявленими по області та Україні в цілому. 
2. По місту Полтава рівень безробіття населення  за методологією МОП збільшився за 
2013-2015рр. на 42,3% і залишався вищим за аналогічний показник по області, але 
нижчим ніж в середньому по Україні. На кінець 2015 року Полтавська область опинилась 
серед лідерів по рівню безробіття за методологією МОП.  
3.Рівень безробіття за методологією МОП по місту Полтава вищий серед чоловіків у 
середньому на 1%, що співпадає з аналогічними тенденціями по полтавській області та 
Україні в цілому. 
4. У місті Полтава рівень зареєстрованого безробіття до 2009 року був нижчим ніж по 
Україні і відповідно в області, а з 2010  по 2015 рр. перевищував аналогічний показник по 
Україні, залишаючись нижче середнього значення по області. 
5. Середня тривалість зареєстрованого безробіття  по місту та області співпадає з 
середнім по Україні в 2005-2007 рр. та у 2009 році., нижчий ніж по Україні у 2008р. та у 
2010-2015 рр. (4 місяці), й у 2015 р по області (5 місяців). 
6. Кількість осіб, які мали статус безробітного у 2013-2015 рр. пропорційно зростала як 
місту Полтава так і по області і становила по місту в середньому 81% від кількості 
зареєстрованих безробітних. Даний показник нижче за прогнозні значення згідно 
Програми зайнятості населення міста Полтава на період до 2017 року. Станом на 01.01 
2016 р. на обліку в міському центрі зайнятості перебувало 3257 безробітних, в тому числі 
65,1% становили жінки і 47,3% - молодь у віці до 35 років. 
7. Кількість працевлаштованих безробітних по місту Полтава протягом 2013-2015 рр.  
була найбільшою в 2014 році на кінець звітного періоду. По місту Полтава рівень 
працевлаштування зареєстрованих безробітних значно знизився у 2015 р. з 26,2% до 
17,1%. Даний показник значно нижчий за прогнозовані значення. Навантаження на одне 
вільне робоче місце (вакантну посаду) в 2014 та в 2015 році становило 6 осіб 
8. Середній розмір допомоги по безробіттю по місту перевищував аналогічний показник по 
області. Допомогу отримувало в середньому 82% зареєстрованих безробітних. 
9. Вмісті Полтава та в Полтавській області близько 20% найманих працівників протягом 
2013-2015 рр.  отримувало середньомісячну заробітну плату в межах середнього розміру 
допомоги по безробіттю. Серед заявлених вакансій в центрах зайнятості міста Полтави та 
Полтавської області близько 40 % робочих місць пропонуються з розміром заробітної 
плати, що не перевищує середній розмір допомоги по безробіттю. 
10. По місту Полтава протягом 2013-2015 рр. відбулося зростання кількості безробітних як 
серед жінок так і серед чоловіків жінок найбільш працездатного віку (до 35 років), що не 
відрізняється від аналогічних показників по області. 
11. Протягом 2013-2015 рр. серед зареєстрованих безробітних в місті Полтава 
переважають особи з вищою освітою, що відрізняється від ситуації по області, де 
найбільшою протягом 2013-2015 років є частка зареєстрованих безробітних з професійно-
технічною освітою – у середньому 45%.  
12. По місту Полтава найбільше зросла кількість безробітних за професійними групами 6 
«Фахівці», «Технічні службовці», «Працівники сфери торгівлі та послуг», і зменшилась 
кількість за групою «Кваліфіковані робітники сільського та лісового господарства, 
риборозведення та рибальства». найбільша питома в вага серед зареєстрованих 
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безробітних спостерігається за професійною групою «Законодавці, вищі державні 
службовці, керівники, менеджери» (більше 20%), найменша - «Кваліфіковані робітники 
сільського та лісового господарства, риборозведення та рибальства». 
13. Найбільша кількість зареєстрованих безробітних по районам міста спостерігається у 
промисловості, будівництві, оптовій та роздрібній торгівлі. 
14. По місту Полтава за 2013-2015рр. спостерігається  майже незмінна частка штатних 
працівників, що перебували в умовах вимушеної неповної зайнятості, в обсязі 13%  до 
середньооблікової кількості штатних працівників, що майже співпадає з показниками по 
Полтавській області та перевищує по Україні.  

 

2.5.9.4. Середньорічна кількість штатних працівників 
 
Таблиця 2.5.9.4.1. Середньооблікова кількість штатних працівників в місті Полтава, 
Полтавській області та Україні в 2005-2015 рр., осіб1 

регіони  2005 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

м. Полтава 125114 121669 119894 120248 114952 109918 105257 

Полтавська 
область 

417240 368242 366196 372115 364827 348766 327522 

Україна 11388000 10262000 10083000 10123000 9720000 8959000 8065000 
1 Дані наведено за інформацією державної служби статистики для підприємств з кількістю найманих 
працівників більше 10 осіб 

 

 
 
Рис. 2.5.9.4.1. Середньооблікова чисельність штатних працівників у місті Полтава та 
Полтавській області у 2005-2015рр., осіб 
 
Середньооблікова кількість штатних працівників по місту Полтава зменшилась протягом 
2005-2015 рр. на 19,857 тис. осіб (15,9%), по Полтавській області на 89,718 тис. осіб 
(21,5%), по Україні 3323 тис. осіб (29,2%). 
Питома вага середньооблікової кількості штатних працівників по місту Полтава у 
показнику по Полтавській області в середньому складає 32%. 
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Таблиця 2.5.9.4.2. Частка штатних працівників у кількості зайнятого населення у віці 
15-70 років у місті Полтава за 1013-2015 рр. 

 

 2013 р. 2014р. 2015р. 

Кількість зайнятого населення у віці 15-70 років, осіб 129600 123100 120600 

Середньооблікова кількість штатних праціниників, осіб 114952 109916 105257 

Частка штатних працівників серед кількості зайнятого 
населення, % 

88,70 89,29 87,28 

 
По місту Полтава за 2013-2015 рр. частка штатних працівників у кількості зайнятого 
населення у віці 15-70 років зменшилась з 86,7% до 87,26% (темп зниження 1,62%). 
 Отже спостерігається незначне зростання частки населення., що зайняте у малому 
бізнесі, у фізичних осіб-підприємців та є самозайнятими,  і в середньому за 2013-2015 рр. 
вона становить  близько 12%. 
 
Таблиця 2.5.9.4.3. Середньорічні темпи приросту чисельності штатних працівників в 
місті Полтава, Полтавській області та Україні в 2010-2015 рр. 

 

 2010 р. 
до  

2005 р. 

2011 р. 
до 

 2010 р. 

2012 р. 
до  

2011 р. 

2013 р. 
до  

2012 р. 

2014 р. 
до  

2013 р. 

2015 р. 
до  

2014 р. 

Середньорічний 
темп приросту 

м. Полтава 0,972 0,985 1,003 0,956 0,956 0,958 0,972 

Полтавська 
область 

0,883 0,994 1,016 0,980 0,956 0,939 0,962 

Україна 0,901 0,983 1,004 0,960 0,922 0,900 0,945 

 

 
 

 
 
Рис. 2.5.9.4.2. Середньорічні темпи приросту сеоедньооблікової чисельності штатних 
працівників в місті Полтава, Полтавській області та Україні в 2010-2015рр. 
 
Приріст середньооблікової чисельності штатних працівників місту Полтава, Полтавській 
області та по Україні відбувся лише у 2012 році. Динаміка темпів приросту (зниження) 
даного показника починаючи з 2011 р. має подібні тенденції по місту, області та Україні в 
цілому. 
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По місту Полтава починаючи з 2013 року темпи скорочення середньоооблікової 
чисельності штатних працівників уповільнились і в 2015 р. даний показник є кращим за 
аналогічні по Полтавській області та по Україні. 
 
Таблиця 2.5.9.4.3. Середньооблікова кількість штатних працівників в містах Суми, 
Чернігів, Рівне, Полтава в 2013-2015 рр., осіб1 

місто 2013 2014 2015 Темпи зростання, % 

Суми 65300 58210 54450 0,83 
Чернігів 79573 78791 73421 0,92 

Рвне 74461 68742 65862 0,88 
Полтава 114952 109918 105257 0,92 

1 Дані наведено за інформацією державної служби статистики 

 

 
 
Рис. 2.5.9.4.3. Середньооблікова чисельність штатних працівників в містах Суми, 
Чернігів, Рівне, Полтава в 2013-2015рр., осіб 

 
Темпи зниження середньооблікової чисельності штатних працівників в місті Полтава 
співпадають з даними по місту Чернігів та значно перевищують  аналогічний показник по 
місту Суми. При цьому чисельність штатних працівників у місті Полтава майже у 2 рази 
перевищує даний показник по місту Суми і залишається найбільшою серед міст  Чернігів, 
Рівне, та Суми. 
У зв’язку зі змінами порядку збору, розробки та узагальнення даних з питань статистики 
праці, починаючи з 2010 року інформація щодо кількості працівників в розрізі видів 
економічної діяльності по містах і районах, у тому числі по м. Полтаві, не розробляється. 
 
Основні висновки по розділу: 
1. Середньооблікова кількість штатних працівників  по місту Полтава протягом 2005-2015 
скорочується (середньорічний темп скорочення 0,972). 
2. По місту Полтава за 2013-2015 рр. частка штатних працівників у кількості зайнятого 
населення у віці 15-70 років зменшилась з 86,7% до 87,26% (темп зниження 1,62%). Отже 
спостерігається незначне зростання частки населення., що зайняте у малому бізнесі, у 
фізичних осіб-підприємців та є самозайнятими, і в середньому за 2013-2015 рр. вона 
становить  близько 12%. 
3. По місту Полтава починаючи з 2013 року темпи скорочення середньоооблікової 
чисельності штатних працівників уповільнились і в 2015 р. даний показник є кращим за 
аналогічні по Полтавській області та по Україні. 
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4. Темпи зниження середньооблікової чисельності штатних працівників в місті Полтава 
співпадають з аналогічними показниками  по місту Чернігів та значно перевищують  
аналогічний показник по місту Суми. При цьому чисельність штатних працівників у місті 
Полтава майже у 2 рази перевищує даний показник по місту Суми і залишається найбільшою 
серед порівнюваних  міст  Чернігів, Рівне, та Суми. 

SWOT-аналіз ринку праці у місті Полтава 
 

Проблема Причина 1 Причина 2 Взаємозв’язок з 
іншими секторами / 

Теми 

Зменшення кількості 
економічно активного 
населення за 2013-2015 
рр. на 5,7%. 
 Зниження рівня 
економічної активності 
населення усіх вікових 
груп та обох статей: на 
4,5%  

Зменшення кількості 
постійного населення  
м. Полтава на 1890 
осіб (0,7%) 

Загальне 
погіршення 
економічної 
ситуації, зниження 
рівня життя 
населення 

Спад виробництва у 
всіх секторах 
економіки. 
Зростання 
самозайнятості у т. ч. 
незареєстрованої 

Зменшення кількості 
зайнятих за 2013-2015 рр. 
:на 8,3% для населення у 
віці 15-70 років . 
Зниження рівня зайнятості  
для всіх вікових груп обох 
статей на 7,4%. 

Зменшення кількості 
робочих місць на 8%. 
Зростання кількості 
непрацездатних 
внутрішніх 
переселенців на 7307 
осіб  

Скорочення 
виробництва 
Соціально-
політична ситуація в 
країні, війна на 
Сході України 

Спад виробництва у 
всіх секторах 
економіки. 
Зростання 
самозайнятості у т. ч. 
незареєстрованої 

Збільшення кількості 
безробітних за 2013-2015 
рр.: на 19,8% для 
населення у віці 15-70 
років. 
Зростання  рівня 
безробіття населення обох 
статей та усіх вікових груп 
з 7,8% до 11,1% (темп 
зростання 42,3%), у т.ч. 
зростання рівня 
зареєстрованого 
безробіття з 2,8% до 3%. 
Зростання прихованого 
(тіньового безробіття з 5% 
до 8%. 

Зменшення кількості 
робочих місць на 8%. 
Зростання кількості 
непрацездатних 
внутрішніх 
переселенців на 7307 
осіб. 
 Приховане безробіття 
(8%) та вимушена 
неповна зайнятість 
(12,6%0 

Позитивне 
міграційне сальдо, 
зростання кількості 
внутрішніх 
переселенців. 
Соціально-
політична ситуація в 
країні, війна на 
Сході України 

Спад виробництва у 
всіх секторах 
економіки. 
Зростання 
самозайнятості у т. ч. 
незареєстрованої. 
Зростання 
навантаження на 
сферу соціального 
захисту та 
соціального 
забезпечення; 
соціальну 
інфраструктуру міста 

Рівень працевлаштування 
зареєстрованих 
безробітних за 2013-2015 
рр. знизився (у 2015р. на 
132 особи проти 2013р. та 
на 693 особи проти 2014р.)  
Даний показник значно 
нижчий за прогнозовані 
значення (на 50%). 

Шукачі роботи стали 
більше довіряти 
Державній службі 
зайнятості та надають 
перевагу сторонній 
допомозі ніж 
самостійному пошуку 
роботи 

Зменшення кількості 
робочих місць. 
Зростання вимог 
роботодавців до 
робочої сили. 
Переважна кількість 
вакансій з 
мінімальним рівнем 
заробітної плати. 

Зростання 
навантаження на 
систему соціального 
захисту та 
соціального 
забезпечення. 
Зменшення внесків на 
соціальне 
страхування при 
зростання виплат. 
Тіньова зайнятість. 
Погіршення 
соціально-
економічного 
становища міста 



Хадарцев Олександр 
Проект «Інтегрований розвиток міст України» 
Номер проекту: 2015.2071.7.001 
Робочий пакет «Економіка» 
 
 
 

 
 

Виконавець: 

568 

Переважаюча частка 
зареєстрованих 
безробітних за 2013-2015 
рр. з вищою освітою 
(більше 50%) 

Зростання частки 
населення з вищою 
освітою на 1% 
щорічно та 
зменшення потреби в 
робочій силі з вищою 
освітою. 
Значна частка 
внутрішніх мігрантів з 
вищою освітою (20%) 

Скорочення 
виробництва. 
Значна кількість 
вищих навчальних 
закладів та велика 
кількість студентів, 
що навчається  

Зростання 
навантаження на 
систему соціального 
захисту та 
соціального 
забезпечення. 
Зменшення внесків на 
соціальне 
страхування при 
зростання виплат. 
Тіньова зайнятість. 
Погіршення 
соціально-
економічного 
становища міста 

Зменшення 
середньооблікової 
кількості штатних 
працівників за 2013-2015 
рр. на 19,857 тис. осіб 
(15,9%) та скорочення їх 
частки в кількості зайнятих  
на 1,6%. 

Зменшення кількості 
робочих місць на 8% 
Тіньова зайнятість 
(24%) 

Скорочення 
виробництва. 
Звільнення 
працівників через 
низький рівень 
оплати праці та 
незадовільні умови 
праці 

Зростання 
навантаження на 
систему соціального 
захисту та 
соціального 
забезпечення. 
Зменшення внесків на 
соціальне 
страхування при 
зростання виплат. 
Погіршення 
соціально-
економічного 
становища міста 

Потенціали Причина 1 Причина 2 Взаємозв’язок з 
іншими секторами / 
Теми 

Потенційне зростання 
кількості економічно 
активного населення 

Зміна вікової 
структури населення 
(переважна 
чисельність 
населення у 
працездатному віці) 
Позитивне сальдо 
міграції, у т.ч. за 
рахунок внутрішніх 
переселенців 

Загальне 
покращення 
демографічної 
ситуації в місті 

Додаткова пропозиція 
робочої сили та 
реалізація 
підприємницької 
ініціативи. 
Збільшення 
відрахувань в 
соціальну сферу 

Зменшення обсягів 
тіньової зайнятості 

Створення робочих 
місць в секторах 
економіки. 
Розвиток малого 
бізнесу. 

Розвиток секторів 
економіки. 
Детінізація 
економіки 

Розвиток економіки 
міста. 
Збільшення 
відрахувань в 
соціальну сферу 

Потенційне зростання 
рівня зайнятості та 
зниження рівня безробіття 

Створення робочих 
місць в секторах 
економіки. 
Розвиток малого 
бізнесу. 

Розвиток секторів 
економіки. 
Детінізація 
економіки 

 Розвиток економіки 
міста. 
Збільшення 
відрахувань в 
соціальну сферу 

Можливості Причина 1 Причина 2 Взаємозв’язок з 
іншими секторами / 
Інституції 

Зростання рівня 
економічної активності 
населення 

Збільшення кількості  
населення міста 
Полтава, у т.ч. за 

Покращення 
економічної 
ситуації, 

Прийняття нового 
Кодексу законів про 
працю в Україні 



Хадарцев Олександр 
Проект «Інтегрований розвиток міст України» 
Номер проекту: 2015.2071.7.001 
Робочий пакет «Економіка» 
 
 
 

 
 

Виконавець: 

569 

рахунок зростання 
рівня народжуваності 
та міграційного 
приросту 

удосконалення 
соціальної та 
демографічної 
політики 

Зростання рівня зайнятості 
населення та зниження 
рівня безробіття 

Збільшення кількості 
робочих місць за 
рахунок активізації 
підприємницької 
діяльності та 
легалізацію само 
зайнятості населення 

Детінізація 
зайнятості 

Стимулювання малого 
та середнього бізнесу. 
У т.ч. само зайнятості 
та легалізація 
нетрадиційних форм 
зайнятості. 
 Активізація діяльності 
Державної служби 
зайнятості. 
Зменшення 
податкового тиску на 
підприємців 

Загрози Причина 1 Причина 2 Взаємозв’язок з 
іншими секторами / 
Інституції 

Відтік робочої сили за межі 
міста, області, України 

Спад виробництва. 
Відсутність попиту на 
висококваліфіковану 
робочу силу, у т.ч. з 
вищою освітою 

Зниження реальних 
доходів. 
Низький рівень 
оплати праці. 
Незадовільні умови 
праці.  

Економічна та 
політична ситуація в 
країні. 
Соціальна та 
демографічна 
політика 

Згортання (припинення) 
діяльності (ліквідація) 
суб’єктів господарювання. 
Скорочення робочих місць. 
Зростання навантаження 
на одне вакантне робоче 
місце 

Спад виробництва. 
Високе податкове 
навантаження. 
Міграційний приріст 
працездатної робочої 
сили зі сходу країни. 

Загострення 
ситуації на сході 
України. 
Зростання кількості 
мігрантів, що 
шукають роботу. 

Економічна та 
політична ситуація в 
країні. 
Фіскальна політика. 

Приховане безробіття 
через неповну зайнятість. 
Тіньова зайнятість 
(незареєстрована 
самозайнятість) населення 

Порушення 
роботодавцями 
трудового 
законодавства, 

Високе податкове 
навантаження. 
Дискримінація на 
ринку праці 

Удосконалення 
трудового 
законодавства. 
Державний нагляд та  
контроль за 
дотриманням 
роботодавцями норм 
трудового 
законодавства. 
 Політика зайнятості 

Небажання роботодавців 
приймати на роботу 
молодь (випускників вищих 
навчальних закладів) без 
досвіду роботи 

Недосконалість 
трудового 
законодавства. 
Порушення 
роботодавцями 
Закону України «Про 
зайнятість 
населення». 

Значна кількість 
навчальних 
закладів, у т.ч. 
вищих в місті.. 

Постійний моніторинг 
потреби в робочій силі 
в різних сегментах 
ринку праці та в 
розрізі професійно-
кваліфікаційних груп. 
 Фінансова підтримка 
роботодавців щодо 
надання молоді 
першого робочого 
місця. 
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2.5.10. Дохід та умови життя 
 

2.5.10.1 Дохід населення 
 
Вибіркові обстеження домогосподарств з питань доходів та рівня життя проводяться 
державними органами статистики на рівні країни та областей. Таку інформацію отримати 
в розрізі міста неможливо, тому нижче наведена інформація по Україні і полтавській 
області.  
 
Таблиця 2.5.10.1.1. Середньорічний індивідуальний наявний дохід населення  
України та Полтавської області в розрахунку на 1 особу) в 2005-2015 рр., грн.1 

 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Україна 6332 7771 10126 13716 14373 18486 21638 25206 26719 26782 31083 

Полтавська 
область 

6654 8064 10387 13922 14743 17991 20917 24027 25371 26196 31749 

Абсолютне 
відхилення 
України від 

області. грн. 

-322 -293 -261 -206 -370 495 721 1179 1348 586 -666 

Відносне 
відхилення, 

% 

-5,08 -3,77 -2,58 -1,5 -2,58 2,676 3,332 4,679 5,047 2,188 -2,14 

1 Розраховано за даними державної служби статистики 

 

 
Рис.2.5.10.1.1. Динаміка середньорічного індивідуального доходу населення України 
та Полтавської області за 2005-2015 рр. 
 
Середньорічний індивідуальний наявний дохід населення Полтавської області за 2005-
2015 рр. збільшився у 4,8 разу. При цьому значення даного показника по Полтавській 
області перевищувало аналогічне по Україні до 2009 року включно, аз 2010 по 2014 рр 
менше в середньому на 3,9%. У 2015 році даний показник перевищує середній по Україні 
на 2,14%. 
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Таблиця 2.5.10.1.2. Різниця між середніми доходами та середніми витратами  
домогосподарства за місяць в Україні та Полтавській області в 2005-2015 рр., грн. 
 

 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Україна 92 168,9 290,1 302,4 261,2 396,4 385,7 542,4 640,2 514,4 279,7 

Полтавська 
область 

66,1 106,6 256,3 289,1 263,3 645 283,7 551,1 631,9 705,8 392,1 

Відносне 
відхилення, % 

28,2 36,9 11,7 4,4 -0,8 -63 26,4 -1,6 1,3 -37,2 -40,2 

 

 
 

Рис. 2.5.10.1.2. Різниця між середньомісячним доходом та витратами (прибуток) 
домогосподарств в Україні та Полтавській області за 2005-2015 рр. 
 
Різниця між середніми доходами та середніми витратами  домогосподарства за місяць в 
області  була максимальною у 2014 р, а в 2015 р. даний показник перебував майже на 
рівні 2009 року. 
У Полтавській області спостерігається перевищення середніх прибутків домогосподарств 
у 2010р (63%), 2014р (37,2%) та 2015 р. (40,2%) над значенням даного показника по 
Україні. 
 
Основні висновки по розділу: 
1. Середньорічний індивідуальний наявний дохід населення Полтавської області за 2005-
2015 рр. збільшився у 4,8 разу. При цьому значення даного показника по Полтавській 
області перевищувало  аналогічне по Україні до 2009 року включно, а з 2010 по 2014 рр 
менше в середньому на 3,9%. У 2015 році даний показник перевищує середній по Україні 
на 2,14%. 
2. Середні доходи домогосподарств Полтавської області за місяць протягом 2005-2015 рр. 
зросли у 4,08 рази. Перевищення середніх доходів по Україні над аналогічними 
показниками по області протягом 2005-2015 років було нерівномірним: максимальне у 
2009 році (15,71%) та мінімальне у 2014 році (1,66%). 
3. Різниця між середніми доходами та середніми витратами  домогосподарства за місяць 
в області  була максимальною у 2014 р, а в 2015 р. даний показник перебував майже на 
рівні 2009 року. У Полтавській області спостерігається перевищення середніх прибутків 
домогосподарств у 2010р (63%), 2014р  (37,2%) та 2015 р. (40,2%) над значенням даного 
показника по Україні. 
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2.5.10.2. Середня заробітна плата 

 
Середньомісячна (номінальна) заробітна плата працівників визначається шляхом 
ділення нарахованого фонду оплати праці за відповідний період на середньооблікову 
кількість працівників та на кількість місяців у періоді. Показник визначається на підставі 
даних державного статистичного спостереження «Обстеження підприємств із питань 
статистики праці», яким охоплені суб’єкти підприємницької діяльності, бюджетні установи, 
фінансові й громадські організації, які використовують найману працю, з кількістю 
працюючих більше 9 осіб. Цим спостереженням не охоплюються фізичні особи – суб’єкти 
підприємницької діяльності. 
Індекс реальної заробітної плати характеризує зміну купівельної спроможності 
номінальної заробітної плати у звітному періоді порівняно з базисним. Визначається 
діленням індексу нарахованої до виплати номінальної заробітної плати (без урахування 
податку з доходів фізичних осіб та єдиного внеску на загальнообов’язкове державне 
соціальне страхування) на індекс споживчих цін за той же період.1 

 
Таблиця 2.5.10.2.1. Середньомісячна заробітна плата штатних працівників в місті 
Полтава, Полтавській області та Україні в 2005-2015 рр.1, грн. 

 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

м. Полтава 845 1058 1390 1820 1905 2150 2559 2950 3069 3329 3906 

Полтавська 
область 

768 961 1243 1661 1733 2102 2481 2860 2988 3179 3783 

Україна 806 1041 1351 1806 1906 2250 2 648 3 041 3 282 3 480 4195 

Коефіцієнт  
співвідношення 
міста Полтави 

до  Полтавської 
області 

1,10 1,10 1,12 1,10 1,10 1,02 1,03 1,03 1,03 1,05 1,03 

Коефіцієнт 
співвідношення 
міста Полтави 

до України 

1,05 1,02 1,03 1,01 1,00 0,96 0,97 0,97 0,94 0,96 0,93 

1 Розраховано за даними  державної служби статистики 
 

 
 
Рис. 2.5.10.2.1. Динаміка середньомісячної номінальної заробітної плати штатних 
працівників в місті Полтава, Полтавській області та Україні за 2005-2015 рр., грн. 
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Рівень середньомісячної заробітної плати  штатних працівників міста Полтави збільшився 
за 2005-2015 рр. у 4,6 рази, по області  у 4,9 рази, що менше середнього показника по 
Україні (5,2т рази). При цьому по місту номінальна заробітна плата залишалася вищою 
середнього показника по області  на 10% до 2009 року та на 3% до 2015 р. 
 
Таблиця 2.5.10.2.2. Темпи зростання середньомісячної заробітної плати штатних 
працівників в місті Полтава, Полтавській області та Україні в 2006-2015 рр. до 
попереднього року 

 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Україна 1,29 1,30 1,34 1,06 1,18 1,18 1,15 1,08 1,06 1,21 

Полтавська 
область 

1,25 1,29 1,34 1,04 1,21 1,18 1,15 1,04 1,06 1,19 

мсто Полтава 1,25 1,31 1,31 1,05 1,13 1,19 1,15 1,04 1,08 1,17 

 
Темпи зростання середньомісячної номінальної заробітної плати штатних працівників по 
місту Полтава зменшились у 2009 р. та 2014 р. і збільшувались з 2005 по 2008 рік та з 
2011 р по 2015 р. Дані тенденції цілому не відрізняються від виявлених по області та по 
Україні в цілому. По місту Полтава в 2015 р. темпи зростання середньомісячної заробітної 
плати штатних працівників нижчі за показники по області та Україні. 
 

Таблиця 2.5.10.2.3. Середньомісячна заробітна плата штатних працівників в 
містах Суми, Чернігів, Рівне, Полтава в 2013-2015 рр.1, грн. 

 
місто 2013 2014 2015 Темп зростання, % 

Суми 3211 3087 3567 1,11 

Чернігів 2540 2705 3298 1,30 

Рівне 2880 3062 3430 1,19 

Полтава 3069 3329 3906 1,27 

 

 
 
Рис. 2.5.10.2.2. Середньомісячна заробітна плата штатних працівників міст Суми, 
Че6рнігів, Рівне, Полтава в 2013-2015 рр.1, грн. 
 
Темпи зростання середньомісячної заробітної плати в місті Полтава на 3% нижчий ніж у 
місті Чернігів та значно вищий за аналогічні показники по містах Суми та Рівне. Розмір 
середньої заробітної плати у місті Полтава в 2014-2015 рр максимальний серед міст, що 
порівнюються. 
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Таблиця 2.5.10.2.4. Темп зростання (зниження) номінальної та реальної заробітної 
плати в Україні та Полтавській області в 2005-2015 рр. до попереднього року1 
 

регіони Україна Полтавська область 

заробітна 
плата 

номінальна реальна номінальна реальна 

2005 135,8 119,7 135,4 116,6 

2006 131,6 121 126,7 114,7 

2007 133 112,3 129,3 111,9 

2008 133,7 107,8 133,6 104,2 

2009 102,8 88,2 104,4 90 

2010 115,8 105,2 124,5 114,1 

2011 116,9 106,3 118 109,1 

2012 114,8 112,5 114,9 115,5 

2013 108,7 107,8 104,8 106,1 

2014 107,4 94,5 106,4 94,9 

2015 125,2 84,2 119 78,8 
1 Розраховано за даними  державної служби статистики 

 

 
 

Рис. 2.5.10.2.3 Динаміка темпів зростання (зниження) номінальної та реальної 
заробітної плати в Полтавській області за 2005-2015 рр. 

 
Номінальна заробітна плата в області уповільнювала темпи зростання з 2005 по 2014 
роки, що відповідає загальній тенденції по Україні в цілому. Реальна заробітна плата різко  
.зменшилась у 2009 році та з 2013 по 2015 рр. и цьому найбільше зниження реальної 
заробітної плати  спостерігається у 2015 р. 
 
Таблиця 2.5.10.2.5. Темпи інфляції в Україні в 2005-2015 рр.1 

 
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

110,3 111,6 116,6 122,3 112,3 109,1 104,6 99,8 100,5 124,9 143,3 
1 Розраховано за даними  міністерства фінансів України http://index.minfin.com.ua/index/infl/ 
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Рис. 2.5.10.2.5. Динаміка темпів інфляції в Україні за 2005-2015 рр. 
 
Зростання темпів інфляції в Україні відбувалося протягом 2005-2007 рр та з 2013 по 2015 
рр. При цьому найвищий темп інфляції  спостерігався у 2015 р., що негативно вплинуло на 
зниження розмірів реальних доходів населення. 
 
 
Основні висновки по розділу: 
1. Розмір середньомісячної заробітної плати  штатних працівників міста Полтави 
збільшився за 2005-2015 рр. у 4,6 рази, по області  у 4,9 рази, що менше середнього 
показника по Україні.. При цьому по місту номінальна заробітна плата залишалася вищою 
середнього показника по області  на 10% до 2009 року та на 3% до 2015 р. 
2. . Темпи зростання середньомісячної номінальної заробітної плати штатних працівників 
по м. Полтава зменшились у 2009 р. та 2014 р. і збільшувались з 2005 по 2008 рік та з 
2011 по 2015 рр. Дані тенденції цілому не відрізняються від виявлених по області та по 
Україні в цілому.  
3. По місту Полтава в 2015 р. темпи зростання середньомісячної заробітної плати штатних 
працівників нижчі за показники по області та Україні. А також за 2013-2015 рр. даний 
показник на 3% нижчий ніж у місті Чернігів та значно вищий за аналогічні показники по 
містах Суми та Рівне. Розмір середньої заробітної плати у місті Полтава в 2014-2015 рр. 
максимальний серед міст, що порівнюються. 
4. Номінальна заробітна плата в області уповільнювала темпи зростання з 2005 по 2014 
роки, що відповідає загальній тенденції по Україні в цілому. Реальна заробітна плата різко  
.зменшилась у 2009 році та з 2013 по 2015 рр. При цьому найбільше зниження реальної 
заробітної плати  спостерігається у 2015 р. 
4. Зростання темпів інфляції в Україні відбувалося протягом 2005-2007 рр. та з 2013 по 
2015 рр. При цьому найвищий темп інфляції спостерігався у 2015 р., що негативно 
вплинуло на зниження розмірів реальних доходів населення. 
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SWOT-аналіз доходів та умов життя населення у місті Полтава 
Проблема Причина 1 Причина 2 Взаємозв’язок з іншими 

секторами / Теми 

Зниження рівня 
реальної заробітної 
плати за 2013-2015 
рр. на 27,3% 

Високий рівень 
інфляції (143,3% у 
2015 р.) 

Економічна, соціальна 
та політична криза в 
країні. 
Військові дії  на сході 
України 

Зниження купівельної 
спроможності населення 
та зменшення обсягів 
товарообігу 

Потенціали Причина 1 Причина 2 Взаємозв’язок з іншими 
секторами / Теми 

Зростання реальних 
доходів населення 

Працевлаштування 
безробітних. 
Підвищення рівня 
оплати праці. 

Поліпшення 
економічної ситуації. 
Розвиток секторів 
економіки. 
Зниження темпів 
інфляції 

Збільшення надходжень 
до місцевого бюджету. 
Збільшення відрахувань у 
соціальну сферу. 
Покращення умов життя 
населення. 

Можливості Причина 1 Причина 2 Взаємозв’язок з іншими 
секторами / Інституції 

Збільшення 
реальних доходів 
населення та 
реальної середньої 
заробітної плати 
штатних працівників  

Покращення 
економічної ситуації, 
зниження темпів 
інфляції 

Детінізація доходів та 
заробітної плати 

Збільшення рівня оплати 
праці, прийняття нової 
генеральної та 
територіальної тарифної 
угоди 

Загрози Причина 1 Причина 2 Взаємозв’язок з іншими 
секторами / Інституції 

Посилення тонізації 
заробітної плати 

Ухиляння від сплати 
податків. 
Високий податковий 
тиск на підприємців. 

Тінізація економіки. 
Зростання темпів 
інфляції. 

Антиінфляційне 
регулювання. 
Фіскальна політика. 
Державний нагляд та  
контроль за дотриманням 
роботодавцями норм 
трудового законодавства. 
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