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2.6.3 Культура 

2.6.3.1. Національні стандарти для закладів культури, дозвілля, активних та 

пасивних видів спорту.  

Згідно ЗУ «Про культуру», який визначає правові засади діяльності у сфері культури, 

регулює суспільні відносини, пов'язані із створенням, використанням, розповсюдженням, 

збереженням культурної спадщини та культурних цінностей, і спрямований на 

забезпечення доступу до них, заклад культури - юридична особа, основною діяльністю 

якої є діяльність у сфері культури, або структурний підрозділ юридичної особи, функції 

якого полягають у провадженні діяльності у сфері культури. 

Згідно ЗУ «Про фізичну культуру і спорт», який визначає загальні правові, організаційні, 

соціальні та економічні основи діяльності у сфері фізичної культури і спорту та регулює 

суспільні відносини у створенні умов для розвитку фізичної культури і спорту, заклад 

фізичної культури і спорту - юридична особа, що забезпечує розвиток фізичної культури і 

спорту шляхом, зокрема, надання фізкультурно-спортивних послуг. Закладами фізичної 

культури і спорту, зокрема, є: спортивні клуби, дитячо-юнацькі спортивні школи, 

спеціалізовані навчальні заклади спортивного профілю, школи вищої спортивної 

майстерності, центри олімпійської підготовки, центри студентського спорту вищих 

навчальних закладів, фізкультурно-оздоровчі заклади, центри фізичного здоров'я 

населення, центри фізичної культури і спорту інвалідів. 

Таблиця 2.6.3.1.1. Перелік нормативно-правових актів, що регулюють діяльність у сфері 

культури та спорту. 

№ 
п/п Назва Назва документу або статті 

1. Конституція України Стаття 54 

2. Закон України «Про культуру», 2011 р. 

3. Закон України «Про музеї та музейну справу», 1995 р. (із внесеними 
змінами) 

4. Закон України «Про бібліотеки і бібліотечну справу», 1995 р. (із 
внесеними змінами) 

5. Закон України «Про фізичну культуру і спорт» 

6. Закон України «Про державні соціальні стандарти та державні соціальні 
гарантії» 

7. ДБН-360-92 «Містобудування. Планування і забудова містобудівніх 
та сільських поселень». 

8. ДБН В.2.2-16-2005 

 

«Будинки і споруди. Культурно-видовищні та дозвіллєві 
заклади» 

9. Постанова Кабміну Про затвердження Про порядку формування 
базової мережі закладів культури 

 

Виходячи із вищевказаної нормативної бази, можна відокремити основні нормативні 

показники сфери культури, згідно яких відбувається планування та регулювання 

діяльності галузі.  
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Таблиця 2.6.3.1.2. Норми будівництва культурних та спортивних закладів  

№п/п Зміст 
Назва 
документу 

Стаття  
в документі 

1 1. Норми будівництва культурних закладів і установ 
на 1000 населення 

1.1. Приміщення для культурно-масової роботи з 
населенням, дозвілля й аматорської діяльності (за 
місцем проживання), із розрахунку 50-60 кв.м. 
площі на 1000 чол 

1.2. Танцювальні зали, із розрахунку 6 місць на 1000 
чол 

1.3. Клубні установи та центри дозвілля, у т. ч.: в 
міських поселеннях, із розрахунку 131,7 місць на 
1000 чол 

1.4. Кінотеатри та відеозали, із розрахунку 12-25 місць 
на 1000 чол 

1.5. Театри для міст, із розрахунку 12-25 місць на 1000 
чол 

1.6. Концертні зали для міст, із розрахунку 3-5 місць на 
1000 чол 

1.7. Цирки, із розрахунку 3-5 місць на 1000 чол 
1.8. Зали атракціонів та ігрових автоматів, із 

розрахунку 3 місця на 1000 чол 
1.9. Міські масові бібліотеки, із розрахунку 2-3 місця на 

1000 чол 

ДБН 360-92** 
«Містобудування. 
Планування і 
забудова міських 
та сільських 
поселень». 

Таблиця 6.1. 

2. 2. Норми будівництва спортивних закладів і установ 
на 1000 населення 

2.2. Комплекс площинних спортивних споруд у центрі 
планувального (адміністративного) району із 
розрахунку 0,1 Га на 1000 чол 

2.3. Відкриті площинні спортивні споруди у житловому 
кварталі (мікрорайоні) включаючи споруди для ігор 
дітей дошкільного, молодшого шкільного віку та 
дорослого населення із розрахунку 0,15 Га на 
1000 чол. 

2.4. Відкриті площинні спортивні споруди у центрі 
житлового району із розрахунку 0,1 Га на 1000 чол 

2.5. Відкриті спортивні споруди у загальноміському 
центрі із розрахунку 0,1 Га на 1000 чол 

2.6.  Приміщення для фізкультурнооздоровчих занять 
у житловому кварталі (мікрорайоні) із розрахунку 
90 кв.м. пощі на 1000 чол 

2.7.  Спортивні зали у центрі планувального 
(адміністративного) району) із розрахунку 40 кв.м. 
підлоги на 1000 чол 

2.8.  Спортивні зали загального користування у центрі 
житлового району, із розрахунку 50 кв.м. підлоги 
на 1000 чол 

2.9.  Спортивні зали у загальноміському центрі, із 
розрахунку 20 кв.м. підлоги на 1000 чол 

2.10. Басейни криті та відкриті загального 
користування у центрі житлового району, із 
розрахунку 30 кв.м. дзеркала води на 1000 чол 

2.11. Басейни відкриті і криті у загальноміському 
центрі, із розрахунку 20 кв.м. дзеркала води на 
1000 чол 

2.12. Басейни криті та відкриті у центрі 

ДБН 360-92** 
«Містобудування. 
Планування і 
забудова міських 
та сільських 
поселень». 

Таблиця 6.1. 
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планувального (адміністративного) із розрахунку 
20 кв.м. дзеркала води на 1000 чол 

2.13. Спортивні приміщення реабілітаційного 
призначення у центрі житлового району, із 
розрахунку 15 кв.м. площі на 1000 чол. 

2. 
Норми додаткової місткості установ і підприємств 
культурно-побутового обслуговування, які враховують 
населення прилеглого району на 1000 жителів зони 
впливу. 

ДБН 360-92** 
«Містобудування. 
Планування і 
забудова міських 
і сільських 
поселень». 

Додаток 6.1. 

3. 

Радіус обслуговування установами 

ДБН 360-92** 
«Містобудування. 
Планування і 
забудова міських 
та сільських 
поселень». 

Додаток 6.3. 

  

Полтава – це одне з найвідоміших українських міст, що прославилося  своєю 

неординарною долею, різноманіттям найцінніших пам'яток історії та архітектури світового 

значення. Сьогодні це чарівне старовинне місто - важливий культурний центр з 

унікальним духовним спадком. Станом на початок 2016 року в м. Полтаві функціонують 67 

закладів культури відпочинку та мистецтва - приватної, державної та комунальної 

власності, 7 музеїв та 14 музеїв у складі підприємств та навчальних закладів, 6 закладів 

естетичного виховання, міський Будинок культури, Палац дозвілля "Листопад", Міський 

духовий оркестр «Полтава». міський парк культури та відпочинку " Перемога",                  

17 бібліотек, 3 кінотеатри, 2 театри обласного значення, Полтавська обласна філармонія, 

7 торгівельно-розважальних центрів сімейного типу, 5 нічних клубів.  

Нижче на карті Полтави наведено розташування театрів, музеїв та концертних залів. 

Аналізуючи розташування театрів, музеїв та концертних залів у місті, можна зробити 

висновок про зосередженість основної мережі закладів культури в центральній частині 

міста. Це дозволяє туристам за короткий час відвідати більшість закладів. 
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 Рисунок 2.6.3.2.13 Розташування театрів, музеїв та концертних залів у м. Полтаві 
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2.6.3.2. Театри, концертні зали та музеї 

В даний час в м. Полтаві діє два театри обласного підпорядкування, чотири концертних 

зали та 7 музеїв. 

Таблиця 2.6.3.2.1. Перелік закладів культури по м. Полтава 

№ 
п\п 

Назва закладу Місце розташування 
закладу 

Кількість місць 
(станом на вересень 
2016р.) 

Театри 

1. Полтавський академічний обласний 
український музичний-драматичний 
театр ім. М.В. Гоголя 

м. Полтава, вул. 
Соборності, 23 

541 

2. Полтавський академічний обласний 
театр ляльок 

м. Полтава, вул. Пушкіна, 
32 

340 

Концертні зали 

1. Полтавська обласна філармонія м. Полтава, вул. Гоголя, 10 0 (тривають ремонтні 
роботи) 

2.  Полтавський міський Будинок 
культури 

м. Полтава, майдан 
Незалежності, 5 

700 

3.  КП «Палац дозвілля «Листопад» м. Полтава, вул. 
Соборності, 58 

1181 

4. ОЦЕВУМ (Обласний центр 
естетичного виховання учнівської 
мови) 

м. Полтава, вул. 
Соборності, 67 

600 

Музеї 

1.  Полтавський краєзнавчий музей ім. 
В. Кричевського 

м. Полтава, вул. 
Конституції, 2 

 

2.  Полтавський художній музей 
(галерея мистецтв) ім. Миколи 
Ярошенка 

м. Полтава, вул. 
Європейська, 5 

 

3. Державний історико-культурний 
заповідник «Поле Полтавської битви» 

м. Полтава, вул. Шведська 
Могила, 32 

 

4. Полтавський літературно – 
меморіальний музей І.П. 
Котляревского 

м. Полтава, 
Першотравневий пр-т, 18 

 

5.  Полтавський літературно – 
меморіальний музей В.Г. Короленка 

м. Полтава, вул. Короленка, 
1 

 

6.  Полтавський літературно – 
меморіальний музей Панаса Мирного 

м. Полтава, вул. Панаса 
Мирного, 56 

 

7.  Полтавський музей дальньої авіації м. Полтава, вул. Засядька, 
1 

 

 

Театри  

В Полтаві в самому центрі міста, розташовані два театри – Полтавський академічний 

обласний український музично-драматичний театр ім. М.В. Гоголя (541 місце) та 

Полтавський академічний обласний театр ляльок (340 міст).  

Загальна кількість відвідувань театрів за 2015 рік складає 135 тисяч. осіб і постійно 

збільшується протягом 2005-2015 рр. Особливо різке підвищення відбулося в 2015 році 

порівняно із попереднім роком – на 32,2 %.  
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Таблиця 2.6.3.2.2 Кількість театрів та їх відвідування 

 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

м. Полтава 
Кількість 
театрів 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

К-ть 
відвідувань, 
тис. осіб 96,8 105,3 111,6 110,2 89 95,1 93,6 106,1 62,9 102,1 135,0 
Кількість 
посадочних 
місць 1001 1001 1001 1001 1001 280 280 280 852 881 881 

Кількість 
проведених 
заходів*** 642 706 708 706 681 690 672 736 833 767 896 

Україна 
Кількість 
театрів  135 137 138 138 136 140 133 132 133 113 113 
к-ть 
відвідувань, 
тис осіб 6200 6300 6600 7000 6200 6600 6700 6700 6900 5400 5600 

В той час же  кількість театрів та кількість їх відвідувань по Україні постійно зменшується.  

 

Рисунок 2.6.3.2.1. Динаміка відвідувань театрів у м. Полтаві (2005-2015 рр.) 

Аналізуючи кількість відвідувань театрів м. Полтава, можна зробити висновок про 

відносно стабільні показники, які мають тенденцію до зростання за останні роки після 

революційних подій в країні 2013-2014рр.  

0

20

40

60

80

100

120

140

160

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

ти
с.

 о
сі

б



Гончаренко Альона 
Проект «Інтегрований розвиток міст України» 
Номер проекту: 2015.2071.7.001 
Робочий пакет «Соціальна інфраструктура та оздоровлення» 
 
 

 
 

631 

Виконавець: 

631 

Кількість місць в театрах на 1000 жителів міста Полтави складає 2,99%. Згідно ДБН-360-

92 «Містобудування. Планування і забудова містобудівних та сільських поселень» 

кількість місць в театрах для міст більше 100 тис. населення повинна становити 5-8 місць 

на 1000 чол., отже по Полтаві цей показник нижче норми в два рази. Для порівняння в 

містах України з подібною кількістю населення показники становлять:  

 Вінниця – 850 місць = 2,28 на 1000 нас. 

Херсон – 1255 місць = 4,29 на 1000 нас. 

 

 

 

 

 

Рисунок 2.6.3.2.2. Порівняльна діаграма кількості місць в театрах на 1000 жителів. 

Аналізуючи дані кількості місць в театрах, можна зробити висновок, що ситуація в містах з 

подібною кількістю населення є аналогічною. Показники наявності місць в театрах є нижче 

нормативних, але задовольняють попит населення на послуги.  

На основі проведених експертних інтерв'ю із фахівцями цієї сфери виділено одну з 

основних проблем театрів м. Полтава - це застаріла матеріально-технічна база (реквізит, 

сценічні костюми, декорації і т.д.), яка випливає з проблеми недостатнього фінансування. 

Але місто намагається покращувати стан закладів культури. Так в 2009-2012рр. в 

Полтавському академічному обласному українському музично-драматичному театрі ім. 

М.В. Гоголя було проведено капітальний ремонт. В 2012 році в Полтавському 

академічному обласному театру ляльок відкрито додатковий зал на 60 місць.  

Висока якість наданих послуг та невисока ціна, зручне розташування забезпечують 

постійний потік відвідувачів. Попит на послуги обох театрів високий. В той же час експерти 

відзначають «знецінення» культурного продукту театру через наявний стереотип «низька 

ціна – низька якість». Врегулювання цінової політики не відноситься до компетенцій 

театру, а отже керівництво театру самостійно, без втручання регулятора (Полтавської 

обласної ради)  не має повноважень до зміни ціни.  

За результатами проведеного соціологічного дослідження було виявлено невисокий попит 

серед населення на відвідування театру1. Більшість, а саме 59% опитаних взагалі не 

відвідують театри,  лише 3% населення відвідує кожного тижня.  

                                                     
1 Експертами ГО «Полтавська платформа» в листопаді 2016 року було проведено соціологічне дослідження. 

Респондентами виступили 483 особи, в тому числі 193 – жителі Київського району, 116 осіб – жителі 
Подільського району, 175 осіб – жителі Шевченківського району. Аналіз структури респондентів та анкета для 
опитування наведені у додатку. 
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Також варто відзначити, що результати соціологічних досліджень показують, що 21% 

опитуваних вважає, що в Полтаві  недостатня кількість театрів. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2.6.3.2.3 Відвідуваність театрів жителями м. Полтави за результатами опитування 

3%

9%

29%

59%

Один раз на тиждень

Один раз на місяць

Один раз на пів року

Не відвідую театр



Гончаренко Альона 
Проект «Інтегрований розвиток міст України» 
Номер проекту: 2015.2071.7.001 
Робочий пакет «Соціальна інфраструктура та оздоровлення» 
 
 

 
 

633 

Виконавець: 

633 

Концертні зали 

В Полтаві в центрі міста розташовані чотири концертних зали, але тільки два із них 

(Полтавський міський Будинок культури і КП «Палац дозвілля») використовуються станом 

на 2016 рік. 

№ п/п Назва закладу Адреса Кількість посадочних 

місць 

1. Полтавська обласна 

філармонія 

вул. Гоголя, 10 зараз знаходиться в стадії 

ремонту і не працює 

2. Полтавський міський 

Будинок культури 

Майдан 

Незалежності, 5 

700  

3. Палац дозвілля 

«Листопад» 

вул. Соборності, 58 1181 

4. ОЦЕВУМ2 вул. Соборності, 67 600 

 

Загальна кількість відвідувачів вищенаведених закладів наведена нижче в таблиці. 

 

Таблиця 2.6.3.2.3 Кількість концертних залів, іх потужність та відвідування 
 

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

м. 
Полтава 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

К-ть місць 2216 1516 2216 2216 1881 1881 1881 1881 1881 1881 1881 

К-ть 
проведени
х заходів 621 236 488 626 726 822 852 914 638 565 563 

К-ть 
відвідуван
ь, тис. осіб 191,3 96,0 204,6 279,2 426,7 412,6 269,8 303,8 235,2 209,3 208,4 

 

Один із закладів (ОЦЕВУМ) не враховується в статистичних даних як концертна зала, 

тому що використовується як місце дитячої творчості. Загальна кількість місць по двом 

закладам Полтави складає 1881 місце.  Всього за 2015 рік в цих двох закладах було 

проведено 563 заходи, а кількість відвідувачів склала 208,4 тисячі осіб. 

                                                     
2 цей заклад не враховується в статистичних даних як концертна зала, відповідно і 

кількість відвідувачів не враховується у статистичних показниках 



Гончаренко Альона 
Проект «Інтегрований розвиток міст України» 
Номер проекту: 2015.2071.7.001 
Робочий пакет «Соціальна інфраструктура та оздоровлення» 
 
 

 
 

634 

Виконавець: 

634 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2.6.3.2.4. Кількість проведених заходів концертними залами м. Полтави за 2005-

2015рр. 

Аналізуючи кількість проведених заходів у концертних залах м. Полтави, можна зробити 

висновок про спад кількості відвідувачів за останні 5 років в Полтавському міському 

Будинку культури, який орієнтований на місцевих виконавців та творчі колективи. За цей 

же період спостерігається  зростання кількості відвідувачів  ПД «Листопад», в якому 

проводяться більше концерти популярних виконавців, професійних колективів 

всеукраїнського та світового рівнів. Також варто відзначити про наявність приватних 

кіноконцертних закладів (Villa Крокодила та Versal Concert Hall) загальною потужністю 

більше 400 місць 

Кількість місць в концертних залах на 1000 жителів міста Полтави складає 7,75 (з 

урахуванням приватних та ОЦЕВУМ). Згідно ДБН-360-92 «Містобудування. Планування і 

забудова містобудівних та сільських поселень» кількість місць в концертних залах для 

міст більше 250 тис. населення повинна становити 3-5 місць на 1000 чол., а отже показник 

по Полтаві вище нормативного. Для порівняння в містах України з подібною кількістю 

населення показники становлять:  Вінниця – 2000 місць = 5,37 на 1000 чоловік населення; 

Херсон – 1550 місць = 5,3 на 1000 чоловік населення.
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Рисунок 2.6.3.2.5. Порівняльна діаграма кількості місць в концертних залах на 1000 

жителів. 

Аналізуючи інформацію по кількості місць в кіноконцертних залах м. Полтави можна 
зробити висновок, що показник вище нормативного, а також вище ніж у містах з подібною 
кількістю населення.  

 

 

Рисунок 2.6.3.2.6.Кількість відвідувачів концертних залів м. Полтави  за 2005-2015рр. 

Аналізуючи інформацію про кількість відвідувачів концертних залів м. Полтава можна 
зробити висновок про зростання кількості відвідувачів палацу дозвілля «Листопад», який 
орієнтується на проведення концертів популярних виконавців всеукраїнського та світового 
масштабу та зниження кількості відвідувачів Полтавської обласної філармонії, що в свою 
чергу пов’язано з проведенням ремонтних робіт в закладі.  

Результати проведених експертних інтерв’ю підтверджують достатню кількість концертних 
залів в м. Полтаві. Варто відмітити, що час від часу на відкритих майданчиках таких як 
Театральна площа та Корпусний сад проводяться різноманітні заходи (день міста, день 
молоді). Об’єкт «Співоче поле ім. Марусі Чурай» знаходиться в незадовільному 
технічному стані. В даний час розроблено проект реконструкції Співочого поля. 
Заплановано початок робіт на 2017 рік. Також за результатами проведеного 
соціологічного дослідження більшість респондентів, які відзначили недостатню кількість 
закладів культурного дозвілля, а саме 59% опитаних, виокремили недостатню кількість 
концертних залів у місті. 
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Музеї 

В м .Полтаві розташовано 7 музеїв закладів базової мережі закладів культури, загальна 
кількість відвідувачів яких в 2015 році склала 321,7 тис. осіб  

 

№ 

п/п 
Назва закладу Місце знаходження 

1 Полтавський краєзнавчий музей імені 
Василя Кричевського. 

вул. Конституції, 2 

2 Полтавський художній музей (галерея 
мистецтв) ім. Миколи Ярошенка. 

вул. Європейська, 5 

3 Державний історико – культурний 

заповідник «Поле Полтавської битви» 

вул. Шведська Могила, 32 

4 Полтавський літературно – меморіальний 
музей І.П. Котляревського. 

вул. Соборний Майдан, 3 

5 Полтавський літературно – меморіальний 
музей В.Г. Короленка. 

вул. Короленка, 1 

6 Полтавський літературно – меморіальний 
музей Панаса Мирного. 

вул. Панаса Мирного, 56 

7 Полтавський музей дальньої авіації.  Полтава 4 

 

 

Таблиця 2.6.3.2.4. Кількість відвідувачів музеїв державної, комунальної власності за 2015 рік 
Назва 
закладу 

Полтавсь
кий 
краєзнавч
ий музей 
імені 
Василя 
Кричевсь
кого 

Полтавськ
ий 
художній 
музей 
 ім. Миколи 
Ярошенка 

ДІКЗ 
«Поле 
Полтав
ської 
битви» 

Полтавський 
літературно – 
меморіальни
й музей І.П. 
Котляревсько
го 

Полтавськ
ий 
літератур
но – 
меморіаль
ний музей 
В.Г. 
Короленка 

Полтавськ
ий 
літератур
но – 
меморіаль
ний музей 
Панаса 
Мирного 

Полтавсь
кий 
музей 
дальньої 
авіації 

Кількість 
відвідува
чів, тис 
осіб 213, 8 25, 3 35, 9 27, 9 8, 4 6,7 3, 7 

 

Найбільшим попитом серед відвідувачів користуються Полтавський краєзнавчий музей 
імені Василя Кричевського, ДІКЗ «Поле Полтавської битви», Полтавський літературно – 
меморіальний музей І.П. Котляревського та Полтавський художній музей ім. М. Ярошенка.  
Саме ці об’єкти також відзначають експерти в галузі культури як ті, що мають найбільший 
туристичний потенціал, популярність та цінність для міста Полтава.  
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Рисунок 2.6.3.2.7. Динаміка відвідування музеїв м. Полтава, що користуються найбільшим 
попитом за 2015 рік 

Аналізуючи інформацію по кількості відвідувачів музеїв м. Полтава можна зробити 
висновок, що найбільш популярним є Полтавський краєзнавчий музей ім. В. Кричевського, 
кількість відвідувачів цього музею значно перевищує аналогічні показники по іншим 
музеям.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2.6.3.2.8. Структура відвідувань музеїв м. Полтави за 2015 рік  

Полтавський краєзнавчий музей ім. В. Кричевського відвідують більше 66% від загальної 
кількості відвідувачів музеїв в м. Полтаві, це свідчить про те, що даний музей є найбільш 

Полтавський краєзнавчий музей ім. 
В. Кричевського

Полтавський художній музей ім. 
Миколи Ярошенка

ДІКЗ "Поле Полтавської битви"

Полтавський літературно -
меморіальний музей І.П. 
Котляревського
Полтавський літературно -
меморіальний музей Панаса 
Мирного
Полтавський музей дальної авіації

Полтавський літературно -
меморіальний музей В.Г. 
Короленка
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популярним як у місцевого населення, так і у туристів. Музей має зручне логістичне 
розташування та підходить для всіх вікових категорій, має багатозальну експозицію різних 
напрямків, що дає можливість неодноразово відвідувати музей. 

 

 

Рисунок 2.6.3.2.9. Загальна динаміка кількості відвідувачів Полтавського краєзнавчого 
музею ім. В. Кричевського за 2015 рік 

Аналізуючи відвідуваність музею протягом року можна відзначити, що в середньому 
середньомісячний рівень відвідуваності складає 15 - 17 тис. осіб,  зниження попиту 
спостерігається в липні, а значне зростання в серпні місяці.  

Дорослі

Діти

 

Рисунок 2.6.3.2.10. Співвідношення  кількості відвідувачів Полтавського краєзнавчого 
музею ім. В. Кричевського за 2015 рік по віковій групі 

Аналізуючи відвідувачів музею за віковими групами, можна підкреслити, що більшість 
відвідувачів, а саме 57% (119 442 осіб) від загальної кількості – дорослі, відповідно 43% 
(86 597 осіб) – діти. Даний факт також підкреслює різновікову зацікавленість  відвідувачів 
музею.  

Ціна на квиток до музею низька, на без пільгових умовах  дорослий квиток коштує – 10 
грн, дитячий квиток – 5 грн. При аналізі кількості відвідувачів Полтавського краєзнавчого 
музею за 2015 рік експертами було виявлено значну кількість відвідувачів пільгових 
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категорій, а саме 87% (169 683 осіб) від загальної кількості, відповідно лише 13% (38 400 
осіб) відвідують музей на безпільгових умовах.  

 

 

Рисунок 2.6.3.2.11. Співвідношення кількості відвідувачів Полтавського краєзнавчого 
музею ім. В. Кричевського за 2015 рік по категорії квитків 

Наступними за рівнем відвідування в м. Полтаві музеєм є державний історико-культурний 
заклад «Поле Полтавської битви».  

 

Рисунок 2.6.3.2.12 Динаміка відвідування музеїв м. Полтава, що користуються найбільшим 
попитом за 2015 рік3  

                                                     
3 без урахування Полтавського краєзнавчого музею ім. В. Кричевського 

 

 



Гончаренко Альона 
Проект «Інтегрований розвиток міст України» 
Номер проекту: 2015.2071.7.001 
Робочий пакет «Соціальна інфраструктура та оздоровлення» 
 
 

 
 

640 

Виконавець: 

640 

 

Варто відзначити підвищення попиту на музейні послуги в період травень – жовтень, що 
пов’язано як зі збільшенням приїжджих відвідувачів, так і пожвавлення місцевого 
населення. 

Після різкого спаду відвідувань музейних закладів у 2014 році, що пов'язаний з 

революційними подіями в країні та нестабільною економічною ситуацією, попит поступово 

відновлюється. 

 

Таблиця 2.6.3.2.5. Кількість музеїв державної, комунальної власності та їх відвідування 
 

 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

м. Полтава 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 

К-ть 
відвідувань, 
тис. осіб - - - 495,3 443,5 435,3 386,7 392,4 399,4 300,7 321,7 

Україна 437 445 458 478 499 546 570 592 608 543 564 

К-ть 
відвідувань, 
тис осіб 1890 2020 2110 2190 2080 2170 2180 2240 2230 1420 1510 

 

Рисунок 2.6.3.2.13 Динаміка зміни кількості відвідувань музеїв у м.Полтаві (2008-2015 рр.) 
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Окрім державних та комунальних музеїв, інформація про які наведена вище,  в м. Полтава 

також ще є 14 музеїв, створених у складі підприємств, установ, організацій та навчальних 

закладів. 

№ 
п/п 

Назва закладу Місце знаходження 

1 Музей історії ПАТ «Полтавський 
автоагрегатний завод» 

вул. Зіньківська, 57; у приміщенні адмінкорпусу 

2 Музей історії ПАТ «Електромотор» вул. Європейська (ст. назва вул. Фрунзе), 155; у 
приміщенні адмінкорпусу 

3 Народний музей історії ПАТ 
«Полтавський турбомеханічний 
завод» 

вул. Зіньківська, 6; у приміщенні адмінкорпусу 

4 Народний музей історії ПАТ 
«Тепловозоремонтний завод» 

вул. Гаєвого, 30; у приміщенні адмінкорпусу 

5 Музей історії Полтавського заводу 
медичного скла 

вул. Європейська (ст. назва вул. Фрунзе), 158; у 
приміщенні адмінкорпусу 

6 Народний музей історії ПАТ 
«Полтаваобленерго» 

вул. Старий Поділ, 5; у приміщенні адмінкорпусу 

7 Музей інституту агропромислового 
виробництва ім. М.І. Вавилова  

вул. Шведська, 86; у приміщенні адмінкорпусу 

8 Народний музей історії Полтавського 
національного технічного 
університету ім. Ю.Кондратюка 

пр. Першотравневий, 24; у приміщенні навчального 
корпусу 

9 Музей історії Полтавського 
університету економіки і торгівлі 

вул. Коваля, 3; у приміщенні навчального корпусу 

10 Народний музей історії Української 
медичної стоматологічної академії 

вул. Шевченка, 23; у приміщенні навчального 
корпусу 

11 Народний музей Історії Полтавської 
державної аграрної академії 

вул. Сковороди, 1/3; у приміщенні навчального 
корпусу № 4 

12 Народний музей «Історія споживчої 
кооперації Полтавщини» 
(Полтавського кооперативного 
технікуму) 

вул. Небесної Сотні (ст. назва вул. Леніна), 9/12; у 
приміщенні навчального корпусу 

13 Народний музей «Музична 
Полтавщина» (Полтавського 
музичного училища ім. М.Лисенка) 

вул. Соборності (ст. назва вул. Жовтнева), 11; у 
приміщенні навчального корпусу 

14 Народний музей історії органів 
внутрішніх справ Полтавщини 

вул. Лідова, 6; окреме приміщення 

 

Ці музеї користуються нижчим попитом ніж базові та відносяться до вузько-професійних. 

Основною проблемою музеїв м. Полтави є застаріла матеріально – технічна база, 

фізичний та технічний стани в основному незадовільні. Відсутність сучасного оснащення 

та підходів у викладенні матеріалів та маркетингової стратегії, яка б забезпечувала потік 

відвідувачів. 

Загалом музеї користуються низьким попитом серед населення, що підтверджують 

результати проведеного соціологічного дослідження. 
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Рис. 2.6.3.2.14 Частота відвідування музеїв жителями м. Полтава за результатами 

опитування  

 

За результатами опитування, що проведене експертами ГО «Полтавська платформа» в 

листопаді 2016 року, лише 1% населення відвідує музеї один раз на тиждень, а 

переважна більшість 73% не відвідують музеї взагалі. Такі факти свідчать по-перше, про 

низький культурний рівень населення, по-друге про низький рівень привабливості музеїв.  

За результатами проведених експертних інтерв’ю та соціологічного опитування 

визначено, що Полтава має достатню кількість музеїв у м. Полтаві, лише 5% опитуваних 

відзначають недостатню їх кількість, в той же час результати експертного інтерв’ю 

відзначають низьку якість послуг, що надають музеї м. Полтави.  
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5%

21%

73%

Один раз на  тиждень

Один раз на  місяць

Один раз на пів року

Не буваю в музеях
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2.6.3.4. Кінотеатри 

Управління культури Полтавської обласної державної адміністрації надає відповідь про 
наявність 6 демонстраторів фільмів у місті Полтава та 700 глядацьких місць у кінотеатрах. 
Власні дослідження наведені нижче в таблиці 2.6.3.4.1. 

Таблиця 2.6.3.4.1. Демонстратори фільмів у місті Полтава. 

№ 
п\п 

Назва закладу Місце 
розташування 
закладу 

Кількість 
демонстраторів 
фільмів у 
закладі 

Кількість 
місць 

Стан закладу  

1. Кінотеатр ім. І. 
Котляревського 

м. Полтава, 
вул. 
Соборності, 31 

1 150 перепрофільовано в 
нічний клуб 

2. Кінотеатр «Колос» м. Полтава, 
вул. Гоголя, 22 

2 416 не функціонує 
(заплановано запуск 
на кінець 2016 року) 

3. Кінотеатр «Алмаз» м. Полтава, 
вул. Г. 
Сталінграда, 1 

0 950 не функціонує, 
будівля зруйнована 

4. Палац дозвілля 
«Листопад» 

м. Полтава, 
вул. 
Соборності, 58 

1 1300 З 2011 року не 
виконує функцію 
демонстрації фільмів 

5. ОКП 
«Кіновідеопрокат» 

м. Полтава, 
вул. Кагамлика, 
76а 

1 42 не функціонує 

6. Кінотеатр «Конкорд 
кіно» 

м. Полтава, 
вул. 
Європейська, 
60А 

5 388 функціонує 

7. Кінотеатр в ТРЦ 
«Київ» 

м. Полтава, 
вул. Зіньківська, 
6\1А 

1 40 функціонує 

 

Фактично станом на початок 2016 року в місті працює 2 (два) приватних кінотеатри 
«Конкорд-кіно» в будівлі торгівельного комплексу «Конкорд» та кінотеатр в приміщенні 
ТРЦ «Київ» 
Кінотеатр «Конкорд-кіно» обладнаний трьома залами місткістю 157 місць, 133 місця, 98 
місць. Всього 388 місць для перегляду. Кінотеатр проводить приблизно 20 переглядів 
фільмів щоденно.  

Кінотеатр в ТРЦ «Київ» обладнаний 1 залом місткістю 40 місць. Кінотеатр проводить 2-3 

демонстрації фільмів щоденно. 

Таблиця 2.6.3.4.3. Кількість місць у залах для демонстрування фільмів на 1000 жителів 

 

 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

м.Полтава 5,14 9, 43 9,55 9, 65 9, 72 7,8 2,40 2,42 2,42 2, 42 2, 42 

Полтавська 

обл. 

2 2 1 1 1 0,4 0,4 0,4 0,4 0,3 0,3 

Україна 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 
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За даними статистики кількість місць у залах для демонстрування фільмів на 1000 жителів 

міста Полтави складає 2,42. Згідно ДБН-360-92 «Містобудування. Планування і забудова 

містобудівній та сільських поселень» кількість місць в кінотеатрах та відеозалах повинна 

становити 12-25 місць на 1000 чол., так як статистичні дані враховують кількість 

демонстраторів фільмів, не враховуючи їх реальну функціональність, дані не є 

об’єктивними. Реальний показник становить 1, 45 місць на 1000 населення, а отже 

показник нижчий від нормативного більше ніж в 10 разів.  

Для порівняння в містах України з подібною кількістю населення показники становлять: 

Вінниця – 1041 місць = 2,79 на 1000 жителів, Херсон – 2577 = 8,82 на 1000 жителів. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2.6.3.4.2. Порівняльна діаграма кількості місць у залах для демонстрування 

фільмів на 1000 жителів (Полтава, Херсон, Вінниця, норма), 2015р. 

Аналіз стану цієї сфери (кінотеатри) в м. Полтава станом на початок 2016 року  показує   

недостатню кількість місць в залах демонстрацій фільмів, показник по місту нижче норми 

в 10 разів, в той же час показник є найнижчим серед подібних регіонів. Фактично в місті 

спостерігається монополізоване становище на ринку одного кінотеатру «Конкорд – кіно» 

(в ТРЦ «Київ» кінотеатр не користується попитом та маловідомий), відповідно, висока ціна 

на квитки та супутні послуги.  
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Рисунок 2.6.3.4.3. Аналіз відвідувачів кінотеатрів в м. Полтаві за 2015 рік (за віком) 

Аналізуючи дану діаграму можна зробити висновок, що найбільше кінотеатри відвідують 

жителі старше 25 років, найменше діти менше 12 років, також це пов’язано з відсутністю 

відповідного репертуару в кінотеатрах. Отже можна зробити висновок про відсутність 

спеціалізованого дитячого кінотеатру.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2.6.3.4.4. Аналіз відвідувачів кінотеатрів в м. Полтаві за 2015 рік (за зайнятістю) 

 

Аналізуючи відвідувачів кінотеатрів за зайнятістю можна зробити висновок, що більшу 

половину (59%) складають підприємці та студенти, тобто люди, які мають не повну 

зайнятість (студенти) та жителі міста середнього достатку (підприємці).  

За результатами експертного інтерв’ю було відзначено, що відвідуваність кінотеатрів 

коливається за декількома факторами: 

1. Сезонність – високий сезон – з жовтня по березень, низький сезон – березень – 

вересень. 

2. Популярність фільмів, що не залежить від пори року. 

 

Літній сезон вважається за загальними показниками низьким сезоном також за рахунок 

«літніх» кінотеатрів, що функціонують в місті протягом теплої пори року. 

Середня відвідуваність кінотеатрів 20 – 25 тисяч чоловік на місяць. 

В цілому стан розвитку цієї сфери в Полтаві експерти відзначають як задовільний, та той, 

що має високий потенціал – існують заклади відповідного спрямування, які тимчасово (на 

невизначений час) не працюють і можуть надавати аналогічні послуги на ринку, для 

створення конкуренції.  

Попит на послуги кінотеатрів достатньо високий, тому на кінець 2016 року в Полтаві 

заплановано запуск непрацюючого кінотеатру «Колос», кількість запланованих місць буде 
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не менше 450 та ще однієї зали в ТРЦ «Екватор», кількість місць невідома. Відкриття 

нових кінотеатрів сприятливо відобразиться на стані розвитку цієї галузі в місті.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. Частота відвідування кінотеатрів жителями міста (за результатами опитування)  

Результати проведеного соціологічного дослідження показують, що 40% населення 

відвідують кінотеатри з різною періодичністю. 65% опитуваних повідомили, що ніколи не 

відвідують кінотеатри, це особи старше 45 років.  

Аналізуючи розташування кінозалів Полтави показує, що два функціонуючих кінотеатрів 

розташовані в північно-західній та південно-західній частинах міста. Обидва кінотеатри 

розташовані близько до зупинок громадського транспорту та на основному міському 

маршруті «Кільцевий». 

Загальні результати проведених експертних інтерв’ю та соціологічного дослідження 

показують, що переважна більшість населення, а саме 83% вважають, що в м. Полтаві 

достатня кількість закладів для проведення культурного дозвілля.
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Рис. Результати опитування жителів міста Полтави, що їх задоволеності кількістю 

закладів культури (Чи вважаєте Ви, що в м. Полтаві достатньо закладів для проведення 

культурного дозвілля?) 

Серед опитуваних, які вважають, що кількість закладів для культурного дозвілля в м. 

Полтаві є недостатньою, проведено додаткове опитування і визначено яких саме закладів 

не вистачає. Переважна більшість, а саме 59% вважають, що не вистачає концертних 

залів. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. Результати опитування жителів міста Полтави щодо їх думки яких закладів 

культурного призначення в місті не вистачає. 
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6.3.5. Громадські спортивні та ігрові майданчики 

В місті Полтава станом на кінець 2015 року 3 стадіони, 14 (за результатами експертів)/11 

(за результатами Полтавської міської ради) футбольних полів , 2 веслувальні бази, 4 

тенісних корти, 3 стрілецьких тири, 4 басейни, 3 «жабники4», 10 вуличних тренажерів, 1 

ковзанка, 1 легкоатлетичне ядро. Повний перелік цих закладів наведений в Додатку 

2.6.3.5.2 

Таблиця 2.6.3.5.1 Кількість об’єктів фізкультурного призначення по районах міста 

Назва району Тип спортивного закладу Кількість 

Подільський Стадіони 1 

 Футбольне поле 2 

 Стрілецький тир 0 

 Басейн 0 

 Вуличні тренажери 1 

 Тенісні корти 2 

 Сезонні ковзанки 0 

 Веслувальні бази 2 

Київський Стадіони 2 

 Футбольне поле 5 

 Стрілецький тир 1 

 Басейн 3 

 Вуличні тренажери 4 

 Тенісні корти 1 

 Сезонні ковзанки 2 

Шевченківський Стадіони 1 

 Футбольне поле 6 

 Стрілецький тир 2 

 Басейн 4 

 Вуличні тренажери 5 

 Тенісні корти 2 

 Сезонні ковзанки 1 

 

Основними проблемами громадських спортивних майданчиків, полів та інших закладів 

спорту є застарілий фізичний стан. Оновлення потребує більше 70% наявної 

інфраструктури. Також варто відзначити недостатню кількість вузькоспеціалізованих 

закладів (місць) для спорту.  

 

                                                     
4 жабник» - дитячий басейн з глибиною до 0,7 м та температурою води 30-32°C 
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Рисунок 2.6.3.5.1. Розташування громадських, спортивних та ігрових майданчиків у м. Полтаві
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Аналізуючи карту можна зробити висновок про зосередженість основних спортивних 

закладів у центральній частині міста (Шевченківський район)  та по основному маршруту 

громадського транспорту «Кільцевий». Варто відзначити малу кількість спортивних 

закладів у Подільському районі в порівнянні з іншими.  

Альтернативою громадських спортивних закладів є приватні. Всього по місту Полтаві є 53 

приватних спортивних закладів фізкультурно-оздоровчої направленості, у 2016 році 

планується розширення мережевих закладів. Повний перелік приватних спортивних 

закладів наведений в Додатку 2.6.3.5.2 

 Таблиця 2.6.3.5.2  Кількість приватних спортивних закладів м. Полтава по районах   

Аналізуючи розташування приватних спортивних закладів у м. Полтаві можна зробити 

висновок про їх нерівномірне розміщення по районах міста,  Невелика кількість закладів у 

так званих «спальних»  розташована у Київському та Подільському районах (8 і 9 

відповідно)  та 27 приватних заклади розташовані у в «центральному» Шевченківському 

районі. Зосередженість спортивних закладів як приватної так і державної власності 

спостерігається в Шевченківському районі, який по своїй суті є центром міста.  

 

 

 

Назва району Кількість приватних спортивних закладів, шт 

Подільський  15 

Київський  9 

Шевченківський  30 
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Рис. 2.6.3.5.2 Розташування приватних спортивних закладів в м. Полтава
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Загалом в місті Полтава є 53 спортивних приватних заклади різного спрямування.  Для 

порівняння місто Херсон  має 28 спортивних приватних закладів, місто Вінниця  - 32, м. 

Суми 24 приватних спортивних заклади. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2.6.3.5.1. Порівняльна діаграма кількості приватних спортивних закладів 

(Полтава, Херсон, Вінниця, Суми), 2015 рік. 

Полтава має найвищий показник у порівнянні з іншими містами України, з подібною 

кількістю населення. Велика кількість приватних спортивних закладів свідчить про високу 

активність населення в цьому напрямку та їх збільшення в цьому році є підтвердженням.  

Загальні результати проведених експертних інтерв’ю та соціологічного дослідження 

відзначають достатню кількість закладів у м. Полтаві для активного дозвілля, а саме 70 % 

опитаних відзначили, що їх задовольняє кількість закладів Полтави. Серед опитуваних, які 

вважають, що в м. Полтаві недостатня кількість закладів для проведення активного 

дозвілля, експертами ГО «Полтавська платформа» було проведене додаткове 

опитування, яке показало, що більшість респондентів вважає недостатньою кількість вело 

доріжок - 35% та басейнів – 32%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. Результати опитування жителів міста з питання «Яких закладів не вистачає в м. 

Полтаві для активного дозвілля?»  
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2.6.3.6. Освітні заклади в сфері культури 

 

Підготовкою фахівців в галузі культури м. Полтава займається один вищий навчальний 

заклад – Полтавський національний педагогічний університет ім. В.Г. Короленка 

(спеціальності «Культурологія» та «Хореографія») та Полтавське музичне училище ім. 

М.В. Лисенка (спеціальності «Акторська майстерність», «Музична майстерність»). 

За результатами експертних інтерв’ю було визначено високий потенціал дитячих шкіл 

естетичного виховання, які займаються передпрофесійною підготовкою дітей та молоді й 

високий рівень майстерності випускників, що підтверджується багаточисельними 

перемогами випускників на конкурсах. 

Таблиця 2.6.3.6.1.  Перелік навчальних закладів передпрофесійної підготовки в сфері 

культури  

№ п/п Назва закладу Адреса 

1 Полтавська дитяча музична школа № 1 ім. 
П.І. Майбороди 

вул. Стрітенська,35 

2 Дитяча музична школа №2 ім. В. 
Шаповаленка 

вул. Сакко, 14 

3 Полтавська дитяча музична школа №3 ім. 
Б. Гмирі.  

вул. Івана Мазепи 11/6 

4 Полтавська міська школа мистецтв "Мала 
академія мистецтв" ім. Р. Кириченко 

вул. Соборності, 35 

5 Полтавська дитяча художня школа вул. Конституції, 2 

6 Міський Будинок культури Майдан Незалежності, 16, 
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2.6.3.7. Заклади дозвілля 

Заклади відпочинку сімейного типу 

В Полтаві розташовано 7 закладів відпочинку сімейного типу. Всі заклади розташовані на 

базі приватних торгівельно-розважальних центрів, та включають в себе декілька видів 

дозвілля для різновікової аудиторії: кінотеатри, дитячі майданчики та кімнати, квест – 

кімнати  (ТРЦ «Київ», ТРЦ  «Конкорд», ТРЦ «Екватор»). Подібні заклади дають 

можливість жителям міста та туристам поєднувати різнобічний шопінг та відпочинок в 

одному місці.  

Заклади розташовані рівномірно по всіх районах міста. Деякі заклади, такі як ТРЦ 

«Екватор» та ДРЦ «Дитяча планета» не мають транспортного сполучення громадським 

транспортом.  

Таблиця 2.6.3.7.1. Перелік закладів дозвілля сімейного типу 

№ п/п Назва закладу Адреса розташування 

1.  ТРЦ «Київ» Вул. Зіньківська, 6/1А 

2.  ТД «ЦУМ» Вул. Собоності, 28/13 

3.  ТРЦ «Конкорд» Вул. Європейська, 60А 

4.  ТРЦ «Екватор» Вул. Ковпака, 26 

5.  ДРЦ «Дитяча планета»  Вул. Харківське Шоссе, 29 

6.  ТЦ «Мир» Вул. Миру, 30А 

7.  ТЦ «Паровоз» Вул. Євгена Коновальця, 2 

 

У Полтаві більшість закладів дозвілля є однотипними.  У місті відсутні повноцінний парк 

розваг та атракціонів (діючий Парк культури та відпочинку «Перемога» морально та 

технічно застарілий,  не є привабливим для споживачів), цирк, аквапарк, зоопарк. 

Відсутність подібних та сучасних закладів дозвілля у місті значно впливає на відтік 

місцевого населення та туристів в найближчі міста (Харків, Київ).  

Заклади спортивного дозвілля 

Окрім перелічених спортивних закладів, які знаходяться безпосередньо в м. Полтава, 

поблизу міста розташовано два гірськолижних комплекси: «Сорочин Яр» (с. Петрівка, 14 

км від м. Полтава) та база «Корчак» (с. Стасі, 22 км від м. Полтава). 

Заклади є привабливими для туристів регіону  та місцевого населення. Користуються 

значним попитом в сезон.  Дані спортивні комплекси працюють лише в зимовий період, в 

інший час не використовуються (відсутня диференціація продукту).  
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Інші заклади дозвілля 

Загалом в м. Полтаві в даний час слабко розвинена галузь дозвілля, як для дітей, молоді 

так і дорослих. Спостерігається тенденція до зростання «пасивного» дозвілля, молодь 

надає перевагу інтернет ресурсам, соціальним мережам.  

Окрім вище перелічених закладів культури та дозвілля варто відзначити окремий сегмент 

– нічні клуби.  

Таблиця 2.6.3.7.3. Перелік нічних клубів м. Полтава 

№ п/п Назва закладу Адреса 

1.  Нічний клуб «Робін Гуд» Вул. Небесної Сотні, 13 

2.  Нічний клуб «Версаль», «Грамофон» Вул. Соборності, 31 

3.  Нічний клуб «Джек бар» Вул. Котляревського, 1/27 

4.  Нічний клуб «Подіум» Вул. Гоголя, 38 

5.  Нічний клуб «Музабар» Вул. Соборності. 19 

 

Нічні клуби м. Полтава розташовані в центральній частині міста. Клуби орієнтовані на поп 

та масову культуру. В місті відсутні тематичні та вузько-направлені нічні заклади чи інші 

заклади культури молоді.  Цей факт сприяє відтоку культурного молодого споживача в 

інші міста.  

Культурне-подієве життя Полтави 

Культурно-подієве життя міста Полтава складається з декількох компонентів: 

1. Заходи, що проводяться владою: міською, обласною адміністраціями та її 
виконавчими органами. (Концертні зали, майданчики, площі міста) 
1.1. Культурно-мистецькі заходи з нагоди державних та знаменних свят (за 

календарним планом управління культури близько 20 заходів на рік, з них 
найбільш масштабнішими та масовими в даний час є День молоді, День міста, 
концертна програма до дня перемоги над нацизмом та концертна програма до 
дня Незалежності України) 

1.2. Культурно-мистецькі заходи з організації змістовного дозвілля та фестивалі (за 
календарним планом управління культури більше 25 заходів, серед яких 
найпопулярніші Міжнародний день сміху, фестиваль «Наталка- Полтавка», 
культурні заходи з нагоди Масляної, фестиваль «Великодня писанка», 
фестиваль «Карлюка», парад оркестрів, свято Івана Купала, парад Полтава-
вишивана, Свято Святого Миколая, Новорічно-різдвяні заходи, традиційно 
полтавське свято Полтавської галушки). 

2. Комерційні заходи: концерти, виступи окремих артистів та колективів. 
3. Заходи, що організовуються місцевим бізнесом, громадськими організаціями.  

- Art-food fest ТРЦ Київ 
- Аrt market ТРЦ Київ 
- Галушка-фест (2016-2017рр. не проводиться) 
- Чисто-фест сади (екологічний фест разом з прибиранням міста) 
- Rock’n’ball фест 
- Благодійний фест «Від серця до серця» 
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Cпортивні заходи 

- Полтава Нова Пошта Напівмарафон 
- Тріатлон Нова Пошта 
- Велопробіг. 

Загалом культурно-подієве життя міста не постійне, за виключенням загальнодержавних 

та знаменних свят. Фестивальна діяльність розвинута доволі слабко. Комерційні 

фестивалі та заходи не стають традиційними.  
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SWOT аналіз галузі культури м. Полтава 

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

Застаріла матеріально-
технічна база 
комунальних закладів 
культури, поганий 
технічний стан основних 
фондів та їх застарілість, 
низькі темпи реконструкції 

Недостатнє 
фінансування закладів 
культури та в деяких 
випадках неефективне 
використання наявних 
коштів.  

Погіршення стану 
економіки,  

 

Використання 

землі та функції 

міста 

 
Низька мотивація 
працівників культури 
щодо якісних змін у роботі 
галузі в цілому 

Низький рівень 
заробітних плат 
працівників культури 

Регламентованість 
заробітних плат, 
відсутність 
диверсифікації 
джерел 
фінансування, 
недостатня бюджетна 
децентралізація. 

Відсутність нормативно-
регуляторної документації 
в окремих сферах 
діяльності культури 

 Недосконале 
законодавство у 
галузі культури 

Відсутність 
маркетингового підходу 
закладів культури, 
відсутність брендінгу та 
промоції 

Відсутність 
висококваліфікованих  
управлінців 

Неефективне 
управління галузі з 
боку міської та 
обласної влади, 
низький рівень 
заробітних плат 
працівників культури 

«Відірваність» керівників i 
галузі культури від 
сучасних процесів її 
розвитку 

Відсутність 
висококваліфікованих  
управлінців із сучасним 
підходом, відсутність  

Неефективне 
управління галузі з 
боку міської та 
обласної влади 

Відсутність програми 
підтримки молодих 
талантів 

 Неефективне 
управління галузі з 
боку міської та 
обласної влади 

Недостатня кількість 
місць у театрі імені Гоголя 

 Попит перевищує 
пропозицію 

Нерівномірне 
розташування спортивних 
майданчиків по території 
міста 

 Неякісне планування 
міської території 

Відсутність програми по 
залученню інвесторів та 
меценатів для підтримки 
галузі культури 

  
 
 
 
Неефективне 
управління галузі з 
боку міської та 
обласної влади 
 

Застарілість на 
занедбаність спортивних 
майданчиків на території 
шкіл 

 

Практична відсутність 
якісних фестивалів, подій 
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Потенціал Наслідок 1 Наслідок 2 Взаємозв’язок з 
іншими секторами / 
Теми 

Унікальна та широка 
історико-культурна 
спадщина,  велика 
кількість пам’яток 
історико-культурної 
спадщини 

Можливість 
широкого к підґрунтя 
культурному 
продукту 

Різноманітний, та 
іделогічно наповнений 
культурний продукт, що 
паралельно виконує 
функцію реклами міста 

Дохід та умови життя 

Економіка 

Наявність 
самоорганізованих 
молодіжних 
культурних центрів 

Випуск нових та 
актуалізація старих 
культурних продуктів 

Розвиток та 
популяризація культури 
у місті 

Наявність п’яти шкіл 
естетичного виховання 
молоді 

Можливість 
виховувати 
кваліфіковані кадри у 
галузі культури 
різних профілів 

Наявність 
висококваліфікованих 
кадрів 

Велика місткість 
концертного залу КП 
«Листопад» 

Можливість 
приймати велику 
кількість відвідувачів 

Можливість організації 
великих концертних 
подій 

Наявність професійної 
театральної трупи 
Полтавського 
обласного 
драматичного театру 
імені Гоголя 

Можливість ставити 
постанови, які будуть 
мати велику 
популярність  

Збільшення попиту на 
театральні постанови 

Наявність «Міської 
програми розвитку 
культури 2015-2019» 

Можливість 
вибудувати 
операційний план 
розвитку культури 

Збільшення пропозиції 
на ринку культурного 
продукту 
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Загрози Причина 1 Причина 2 Взаємозв’язок з 
іншими секторами / 
Теми 

Зниження культурних 
потреб населення 

Зниження покупної 
спроможності 
населення 

Погіршення економіки Демографія 
Економіка 

Скорочення 
населення 

  

Відсутність 
диверсифікації 
джерел фінансування 

Нераціональна 
бюджетна політика 

 

Масова культура 
переважає класичну 
та  

 Зміна цінностей 

Занепад бібліотек Розвиток 
інформаційної галузі 
та інтернету 

 

 

Можливості Наслідок 1 Наслідок 2 Взаємозв’язок з 
іншими секторами / 
Теми 

Розташування міста 
посеред двох 
культурних центрів 
країни 

Можливість дифузії 
культурних систем, 
залучення культурних 
діячів із Києва та 
Харкова 

Зростання пропозиція 
на ринок культурного 
продукту 

Вигляд міста, 

доступність, мобільність. 

Дохід та умови життя 

Економіка 

Туризм 

Демографія 

Притік вимушено 
переміщених осіб зі 
Сходу України 

Насичення галузі 
культури новими 
діячами та формами 

 
Зростання кількості та 
якості культурного 
продукту Залучення зовнішніх 

джерел фінансування, 
грантів 

Можливість 
створення нових та 
актуалізації 
культурних продуктів 

Бюджетна 
децентралізація 

Збільшення дохідної 

частини місцевих 

бюджетів 

Можливість у більшій 

мірі розпоряджатися 

коштами місцевих 

бюджетів 

Ринок збуту 
культурного продукту у 
Полтавському регіоні 

 Збільшення попиту на 
культурні події у 
Полтаві 

Членство в 
національних та 
міжнародних 
культурних 
профільних асоціаціях 

Обмін досвідом щодо 
організації 
культурних подій та 
запрошення 
культурних діячів 

Зростання кількості та 
якості культурного 
продукту 

Залучення 
національних 
культурних продуктів 

 Зростання кількості та 
якості культурного 
продукту 

Створення нових 
сучасних закладів 
культури та дозвілля 

 Зростання кількості 
туристів та 
зацікавленість 
місцевого населення  
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