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8. ЧИСЕЛЬНІСТЬ, ЗАЙНЯТІСТЬ, СОЦІАЛЬНО-ДЕМОГРАФІЧНА  

ХАРАКТЕРИСТИКА НАСЕЛЕННЯ 
 

Шостка – місто обласного підпорядкування, центр Шосткинського району Сумської 

області (не входить до складу району). Датою народження поселення вважається 1739 рік, 

коли було засновано Шостенський пороховий завод (надалі – ШПЗ) і невеликий посад на-

вколо для проживання робітників розміром «верста на версту». У 1920 р. колишнє село Шо-

стка стало центром Шосткінського повіту, якій в 1924 р. був перетворений на район, а в 

1924 р.– одержало статус міста. В 1939 році Шостка увійшла до складу новоствореної Сум-

ської області та отримала свій сучасний статус міста обласного підпорядкування. 

Чисельність та приріст населення. На початку утворення поселення Шостка чисель-

ність його населення швидко зростала. Коли воно ще було невеликим посадом при ШПЗ, тут 

проживала всього 51 особа; в 1775 році – 200 осіб, а в 1784-му – 360 осіб. У 1856 році до ШПЗ 

прибув з інспекцією командуючий артилерії – генерал-фельдцехмейстер Великий князь Михаїл, 

брат царя Олександра ІІ, тому у зв’язку з його приїздом було проведено опис і збереглися дані 

про населення містечка при заводі – 3360 осіб разом із сім’ями, з них 2331 – працівники заводу.  

За статистичними даними 1859 року по Глухівському повіту Чернігівської губернії 

у «городку» ШПЗ було 526 дворів, кількість населення становила 3548 осіб (2338 чолові-

ків та 1210 жінок). Крім того, у віданні Шостенського капсульного підприємства, де виго-

товлялися детонатори для вибухових речовин (було введено в дію у 1848 році, спочатку як 

віддалений підрозділ ШПЗ), перебувало містечко на 35 дворів; кількість мешканців скла-

дала 384 особи, у т.ч. 255 чоловіків та 129 жінок [Списки населенных мест Российской 

империи. Вып. 48, 1859, с. 34]. Кожен рік населення «городка» при ШПЗ зростало на 60 

осіб в середньому і складало (за літературними джерелами) на 1865 рік 3901 осіб; тут було 

вже 550 хат та ще 40 будинків з квартирами для службовців і офіцерів.  

Станом на 1901 рік у поселенні Шостка проживало (за статистичними даними) 

5685 осіб, з них 2895 жінок та 2790 чоловіків [Список населенных мест Черниговской гу-

бернии, имеющих не менее 10 жителей за 1901 год, с. 183]. Таким чином, у Шостці тоді 

вперше встановилася диспропорція у 101 відсоток: кількість жінок стала переважати кіль-

кість чоловіків внаслідок того, що з 1895 року жінкам було дозволено працювати на заводі 

(раніше тут могли працювати лише чоловікі-військові). Порівняно з попередніми статис-

тичними даними 1859 року населення Шостки збільшилося на 2367 осіб, а з урахуванням 

заміни робітників-солдат селянами Шостка збільшилася майже на 4 тисячі переселенцями 

з навколишніх сіл (вочевидь сюди вже враховано і поселення при капсульному заводі). 

У 1924 році пороховий завод було підпорядковано Вохімтресту Наркомата тя-

жпрома СРСР. Мабуть з цієї вагомої причини селище Шостка отримало того ж року ста-

тус міста з населенням, за даними Чернігівського статистичного бюро, 8828 осіб. В 1926 

році в Шостці, за даними всесоюзного перепису населення, проживало 8541 осіб. [Підсум-

ки обліку міської людності УСРР 1931 року, с. 36]. У порівнянні зі статистичними даними 

1924 року населення міста зменшилося на 287 осіб (або ж до їх числа не були включені 

мешканці містечка при капсульному заводі). 

За статистичними даними 1931 року, у Шостці вже проживало 12999 осіб [Підсум-

ки обліку міської людності УСРР 1931 року, с. 37]. Наступного року населення ще збіль-

шилося і становило 13383 осіб. [Довідник з основних статистично-економічних показни-

ків господарства районів Чернігівської області УСРР, с. 7]. Отже, за вісім минулих років, 

як Шостка стала містом, її населення збільшилося наполовину (+ 56%), точніше, почало 

збільшуватися з початком індустріалізації міста від 1928 року, а потім – і з початком коле-

ктивізації в районі (та розкуркуленням заможного і середнього класу селян), коли збіднілі 

безземельні селяни масово потягнулися у міста. Особливо сприяло збільшенню населення 

будівництво в 30 роках ХХ ст. фабрики кінофотоплівки № 6 (пізніше Шосткінський хім-

комбінат, ВО «Свема»), де працювало, з часом, мало не пів-міста. 

В 1939 р. Шостка перейшла з підпорядкування Чернігівської області в новоутворе-

ну Сумську область та отримала статус міста обласного підпорядкування. У 1940 р. – на 
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початку 1941 р. пороховий завод працював з максимальним навантаженням, тому насе-

лення Шостки протягом довоєнних років суттєво зросло: з 28,5 тис. осіб в 1939 р. до 34 

тис. в 1941 р., тобто щороку населення збільшувалося майже на 3 тисячі осіб. За даними 

старожилів у той час в Шостці було додатково розміщено в адміністративному порядку в 

приватних хатах по 3-4 чоловіки на кімнату. Також ще 18 тисяч селян були задіяні на вій-

ськових заводах Шостки [Поляков А. Вторжение]. У складі населення Шостки кількість 

інженерно-технічних робітників на початок 1941 року становила 1226 осіб (3,6%).  

На час окупації обладнання і частина робітників порохового заводу було відправ-

лено на заводи в Сибір: до Кемерова (завод № 392) [Поляков А. Вторжение] та до Красно-

ярська. Капсульне виробництво на час окупації Шостки було евакуйоване до м. Нижній 

Ломов. Фабрику кіноплівки демонтовано і евакуйовано в Красноярськ, де була спорудже-

на нова фабрика (в майбутньому завод "Квант"). Всього з 27 серпня 1941 р. по 2 вересня 

1943 р., за час окупації Шостки німецько-фашистськими загарбниками, було розстріляно і 

знищено 1500 городян. У 1942 р. на примусові роботи до Німеччини було відправлено 6 

тисяч шосткинців. З фронтів Великої Вітчизняної війни не повернулися 2186 жителів міс-

та. Тому в 1944 році шосткинців налічувалося лише біля 19 тисяч осіб.  

З відновленням мирного життя і розвитком виробництва і основних підприємств 

місто інтенсивно зростало. В 1959 р. чисельність населення складала вже 39 тис. осіб, пе-

ревищивши довоєнний рівень, а в 1969 році складала 57 тисяч осіб (орієнтовно).  

За даними Держстату України, за переписом населення, що відбувся 15.01.1970 р., 

в м. Шостка проживало 64436 осіб. Найбільша кількість населення проживала у місті на-

прикінці 80-х – на початку 90-х років ХХ ст., досягнув свого історичного максимуму в 

1993 р. (в 1989 р. – 92,9 тис. осіб, в 1990 р. – 94,3 тис.; в 1991 р.  – 95,2 тис.; в 1992 р.  – 

95,7 тис.; в 1993 р. – 96,7 тис.). Демографічні процеси мають деяку інертність, тому з по-

чатком економічних негараздів в 1990 р., пов’язаних з встановленням в країні незалежнос-

ті і втратою економічних зв’язків і ринків збуту, переходом на нові ринкові відносини, а 

пізніше – і з кризовими явищами в світовій економіці, чисельність населення ще деякий 

час зростала, і лише починаючи з 1994 р. почалося її скорочення.  

На даний час Сумська область в цілому має одні з найвищих в країні темпів скорочення 

населення, і відноситься до кризових регіонів за цім показником. За останні шість років насе-

лення області скоротилося на 5%. На 01.01.2010 р. чисельність населення Сумської області ста-

новила 1172,3 тис. осіб, а за станом на 01.01. 2016 р. – 1113,30 тис. осіб. Тобто, за 6 років чисе-

льність населення області скоротилася на 59 тис. осіб, у т.ч. за 2015 р. загальне річне скорочен-

ня становило 10192 особи. При цьому основною причиною зменшення популяції стало приро-

дне скорочення (перевищення смертності над народжуваністю, переважно пов’язане із старін-

ням населення та низькою народжуваністю), яке становило за 2015 рік -9218 осіб. Населення у 

віці 60 років і старше на 01.01.2016 р. складало по області 268,2 тис. осіб, або 24,1% від загаль-

ної кількості постійного населення, вище ніж в середньому по Україні (22,1%). Також негатив-

но на чисельність населення області вплинуло міграційне скорочення (-974 особи за 2015 рік).  

За попередніми даними на 01.01.2017 р. в області проживало вже 1104,5 тис. осіб, 

тобто скорочення продовжується, але темпи його знизилися (загальне річне скорочення ста-

новило 8,8 тис. осіб). Більшість жителів області (68,6 %) є міським і проживає в 35 міських 

поселеннях (15 міст і 20 селищ міського типу). Найнаселенішим, природно, залишається об-

ласний центр – м. Суми, де на 01.01.2016 р. проживало 267633 жителів (за 6 років чисельність 

м. Суми скоротилася на 1,6% або на 4444 особи). Друге місце серед міст області за чисельніс-

тю населення (по усіх містах надана в міській межі, не враховуючи все населення міської ра-

ди) займає Конотоп з 87881 жителями, третьою іде Шостка – 77134, потім Охтирка – 48645, 

Ромни – 40681 і Глухів – 33794. При цьому Суми, Конотоп і Шостка відіграють не тільки 

роль районних центрів, а й роль центрів міжрайонних систем розселення, а м. Суми – ще й 

обласної системи. Таким чином м. Шостка є важливим центром північної частини регіону, що 

об’єднює 5 адміністративних районів і 2 міста обласного значення. 
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Процеси урбанізації в області продовжуються і нині. В рік утворення Сумської обла-

сті – 1939 р., частка міського населення від загального населення області складала лише 

19,3%; в 1951 р. була 23,6 %; в 1961 р. – 34,9 %; в 1970 р. – 43,5 %; в 1981 р. – 54,9 %; в 1991 

р. – 63,1 %; в 2001 р. – 65,0 %; в 2011 р. – 67,4 %; в 1915 р. – 68,4 %; в 2016 р. – 68,6 %; а за 

попередніми даними на початок 2017 р. – 68,7 %. Даний показник по області наближається 

до середнього показника по Україні, який 2 останні роки стабілізувався на відмітці 69,2 %. 

Але світовий досвід свідчить, що зростання може продовжитися і далі. Міське населення 

України проживає в 460 містах та 885 селищах міського типу. До високоурбанізованих кра-

їн належать держави, де міське населення становить понад 50%, тобто до них відноситься і 

Україна. Значно більшим цей показник є у розвинених країнах. Найвищий його відсоток 

мають Великобританія (89 %) та Австралія (85 %). Зростання даного показника є одним з 

ресурсів можливого поповнення населення Шостки за рахунок міграційного приросту у разі 

зростання привабливості міста для прикладання праці і проживання.  

За чисельністю населення м. Шостка відноситься до групи середніх міст (50-100 тис. 

осіб), наблизившись наприкінці ХХ ст. до групи значних міст (мають 100-250 тис. осіб), до-

сягнувши максимуму в 96,7 тис. осіб в 1993 р., але так і не перетнувши межі в 100 тисяч.  

За існуючим порядком в проекті генерального плану населеного пункту всі вихідні дані 

для розрахунків наводяться на кінець опорного року генплану (зазвичай це рік, який передує 

року початку проектних робіт), крім чисельності населення, яка встановлюється за статистич-

ними даними, що наводяться на початок наступного року. Опорним роком даного генплану 

Шостки прийнято 2015 р.; чисельність населення для розрахунків наведена на початок 2016 р. 

(для порівнянь використовуються і інші дати, у т. ч. попередні дані на початок 2017 року). На 

01.01.2016 р. чисельність наявного населення м. Шостка і міської ради (межі міста співпада-

ють з межами міськради, до якої не входять інші поселення), яке усе є міським, складала 77134 

осіб. За попередніми даними на 01.01.2017 р. в місті проживало 76595осіб, тобто скорочення 

продовжується, але темпи його дещо знизилися. Якщо в 2013 і 2014 рр. річне скорочення  в 

середньому становило - 0,7 тисяч , то в 2016 р. воно зменшилося і становило -0,5 тисяч, що є 

позитивною тенденцією. Нижче, у таблиці 8.1, наведена динаміка кількості населення міста по 

роках (тут і надалі вказана чисельність наявного населення, що враховує і тимчасово прожи-

ваючих з інших місць – основна характеристика поселення), що дозволяє наглядно показати 

річні темпи його приросту (скорочення). Чисельність постійного населення м. Шостка (врахо-

вує і тимчасово відсутніх мешканців поселення) на 01.01.2016 р. складала 77944 осіб.  

Низька народжуваність завжди була характерною для Сумської області, особливо в м. 

Шостці. Так, при коефіцієнті народжуваності на 1000 наявного населення в 1990 році по Украї-

ні 12,6, він дорівнював по області 11,5; в 2000 р., відповідно – 7,8 та 7,0; в 2005 р. – 9,0 та 7,2; в 

2010 р. – 10,8 та 8,9 (в Шостці – 7,9); в 2015 р. – 10,7 та 8,8 (в Шостці – 6,7). В таблицях 8.2 і 8.3 

наведено статистичні дані по народжуваності, смертності і природному приросту (скороченню) 

населення по м. Шостка в порівнянні з показниками по області і країні, починаючи з 2010 року. 

Коефіцієнт смертності на 1000 наявного населення по Сумській області є вищим ніж 

в середньому по Україні, особливо в сільській місцевості, що пов’язане з процесом старіння 

населення, недостатнім медичним обслуговуванням і статками населення. Між тим по м. Шо-

стка він завжди був нижчим ніж по області, завдяки кращому рівню медичних послуг, розви-

неній сфері обслуговування, і тривалий час був нижчим, ніж в Україні, дещо наблизився до 

нього в 2014 році (14,7 по країні, 17,2 по області, 14,6 по м. Шостка), але знов зменшився в 

2015 році (14,9 по країні, 17,0 по області, 13,6 по м. Шостка) і дещо зріс у 2016 р. (13,9). 

Таким чином найбільший вплив на природний приріст (скорочення) населення міста 

має низька народжуваність, яка після деякого зростання в 2012 р. (коефіцієнт 8,2 проти 7,5 в 

2011 р.), знову швидко зменшується (6,7 – в 2015 р., 6,3 – в 2016 р.). Для поліпшення демо-

графічної ситуації в регіоні і місті потрібно реалізувати комплекс заходів, направлених на 

стимулювання народжуваності, охорону і збереження здоров’я дітей і матерів, сприяння 

підвищенню добробуту сімей та молоді. Знизити природне скорочення населення дозволить 

і розвиток медичної галузі, завдяки наміченим реформам у цій сфері. Потрібне також рефо-
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рмування сфери праці, забезпечення ефективної зайнятості, що стануть гарантією подолан-

ня бідності та зростання доходів і рівня життя всього населення. Збільшенню чисельності 

населення в першу чергу сприятиме розвиток у місті індустріального парку «Свема», який 

вже розпочав свою працю, що дозволить збільшити кількість робочих місць та стимулювати 

позитивні міграційні процеси. Після років спаду в 2016 р. вже відбувся невеликий міграцій-

ний приріст у 42 особи (табл. 8.4). Це поки що не значно вплинуло на загальний приріст 

(скорочення) населення, але темпи скорочення дещо загальмувалися. 

В цілому можливо констатувати, що намічена генеральним планом (та Завданням на 

проектування) проектна чисельність населення міста Шостка на кінець розрахункового 

строку (2036 рік), тобто на 01.01.2037 р. – 80 тис. чол. є цілком реальною, але лише за умов 

реалізації вказаних вище заходів. 

Соціально-демографічна характеристика населення. Постійне населення міста  розпо-

діляється нерівномірно за статтю. Для м. Шостка, як і для області в цілому, характерно переви-

щення долі жіночого населення над чоловічим. Воно є і на рівні країни, але не в такій диспро-

порції (табл. 8.5). При цьому, як що по області ситуація стабілізувалася і навіть дещо покращала 

(840 чоловіків на 1000 жінок у 2002 р., 845 – на початок 2017 р.), то по місту спостерігається 

погіршання (840 чоловіків у 2002 р., 784 – у 2016 р. та 781 – на початок 2017 р.). Така диспро-

порція знижує можливості створення повноцінних сімей і підвищення народжуваності насе-

лення. Однією з причин зменшення чоловічого населення є недостатні заробітки глав сімей, які 

від’їжджають шукати кращої долі у сусідню Росію. Також чоловіків забирають військові дії на 

сході країни. Збільшенню заробітків має сприяти підвищення інвестиційної привабливості міс-

та, у т.ч. при ефективній роботі індустріального парка  та підприємств оборонного комплексу. 

Постійне населення міста розподіляється наступним чином по віковій структурі. На-

селення у віці 0-14 років складає 11 % від усього населення усі 3 останні роки (2015, 2016, 

2017 рр.). Це менше ніж займає частка даної демографічної групи по області, доля якої пот-

роху зростає (відповідно, за 3 останні роки, 13 %; 13,15 %; 13,3 %) і по країні, де також спо-

стерігається її повільне зростання (15,1;%; 15,2 %; 15,4 %). Так як ця група є потенціалом 

майбутньої робочої сили, це ще раз свідчить про необхідність прийняття негайних заходів 

підвищення народжуваності в місті. Але те, що відсоток населення даної групи стабілізува-

вся, вже є позитивною тенденцією, хоча чисельність групи і продовжує знижуватися разом з 

чисельністю усього населення міста.  

Група населення 15 - 64 років є основою працездатного населення, будучи найбільш 

економічно активною (за світовою методикою працездатним вважається населення у віці 

15-70 років, але статистики по такій групі  по місту немає, і поки що працездатний вік в кра-

їні вважається меншим: 15 – 59 для чоловіків і 55 років для жінок до 2012 року включно, 

прибавляючи по року у наступні роки: 56 – в 2013, 57 – в 2014, 58 – в 2015 рр.), тому відсо-

ток населення даної групи, як основної робочої сили, є особливо важливим. За рахунок ста-

ріння населення він зменшується (становив у 2015, 2016, 2017 рр., відповідно, 73%; 72,15%, 

71,3 %), але є вищим ніж по області (70,1 %; 69,64 %; 69,2 %) і по країні (69,3 %; 68,9 %; 

68,4 %), що є позитивною стороною саме для даного часу – при ефективному сучасному ви-

користанні даної робочої сили, створенню для неї необхідних робочих міст.  

Група населення у віці 65 років і старшому найменш економічно активна і її відсоток 

по місту швидко зростає (становив у 2015, 2016, 2017 рр., відповідно, 16,0 %; 16,85%, 17,7 

%), перевищивши показники по області (16,9 %; 17,21 %; 17,5 %) і країні (15,6 %; 15,9 %; 

16,2 %). Це свідчить як про старіння населення, так і про покращення медичного обслугову-

вання в місті. Середній вік населення по місту на 01.01.2016 р. становить 43,5 років (у т.ч. 

він більший у жінок – 46 років і менший у чоловіків – 40,3 років). Це більше ніж по області 

– 42,6 років, і по країні – 40,9 років. В цілому це значно збільшує демографічне наванта-

ження на населення працездатного віку. Між тим більше пенсіонерів стали економічно 

активними, продовжуючи працювати до 70 років і більше. Найбільшою ця активність була 

в 2012 р., але надалі дещо знизилася через підвищення рівня безробіття.  
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Зайнятість населення. Згідно міжнародної методики МОП економічно активним вва-

жається група населення від 15 до 70 років, представники якої є зайнятими або такими, що 

знаходиться у пошуках роботи, але поки що вважаються безробітними (їх набагато більше, ніж 

офіційно зареєстрованих). Це працюючі (або бажаючі працювати) особи, переважно працезда-

тного віку та працюючі пенсіонери і підлітки. Решта населення даної демографічної групи від-

носяться до економічно неактивних: це непрацюючі пенсіонери, особи, які навчаються за ден-

ною  формою освіти та такі, що не знаходяться в пошуках роботи (зневірилися в пошуках, за-

йняті в домашньому господарстві, тощо). Рівень зайнятості – це відсоток зайнятих від насе-

лення вказаної вікової групи; іноді його наводять ще як відсоток від осіб працездатного віку. 

На даний час немає окремої статистики по економічній активності у м. Шостці, яка ви-

значається на основі вибіркових обстежень, але пропорції по вказаних групах населення подібні 

до загальних по області, які розглянуті нижче (табл. 8.7). А саме, економічно активне населення  

віком від 15 до 70 років складає по області на кінець 2015 р. 523,3 тис. осіб, що дорівнює 47,1% 

від загальної чисельності населення. Його кількість зменшується разом із загальною чисельніс-

тю, а питома вага почала зменшуватися після 2012 року (становила тоді 568,6 тис. осіб, або мак-

симальні за останні роки 49,7% до загальної чисельності населення). Особливо це торкнулося 

групи населення віку старшого за працездатний, яка за цей час зменшилася більш як вдвічі. Від-

повідно зросла кількість економічно не активного населення (з 299,3 тис. чол. в 2012 р. – до 

323,4 тис. чол. у 2015 р.) та його питома вага (з мінімальних 26,2 % до 29,1%). Така тенденція 

пов’язана із зростанням безробіття, з 7,7 %  в 2013 р. до 9,5 % в 2014 р. та 10,5% в 2015 р.  

В той же час це показує на наявність на даний час невикористаного резерву робочої 

сили і потребу в створенні нових робочих міст  і залученні інвестицій,  що зможе надати ін-

дустріальний парк «Свема» в м. Шостка, програмою розвитку якого було передбачено 10 

тис. нових робочих міст і яка вже успішно втілюється в життя.  

В м. Шостка відбувається зростання промислового виробництва, тому проблема працев-

лаштування є не такою гострою, як в цілому по області, але й тут навантаження на вільні робочі 

міста є значним. За даними Державної служби зайнятості на кінець грудня 2014 р. тут перебува-

ло на обліку 2399 безробітних, з яких 61,2% становили жінки, 40,9% – молоді люди у віці до 35 

років. Шість з десяти (58,9%) безробітних отримували допомогу по безробіттю. Кількість віль-

них робочих місць (вакантних посад), заявлених підприємствами, установами й організаціями на 

кінець грудня становила 41, що на чверть (28,1%) менше, ніж у минулому місяці. Навантаження 

зареєстрованих безробітних на вільні робочі місця на кінець грудня склало 59 одиниць. За про-

фесійними групами найбільший попит на робочу силу був на працівників сфери торгівлі та пос-

луг (36,6% від загальної кількості заявлених вакансій), а найменший на технічних службовців – 

2,4%. Упродовж січня – грудня 2016 року послугами державної служби зайнятості скористалися 

6000 мешканців міста, з них статус безробітного мали 4244 особи  На кінець грудня 2016 р. на 

обліку залишалося 1647 безробітних, а на кінець січня  їх стало вже 1904, або на 15,6% більше.  

У 2016 р. на підприємствах, в установах та організаціях міста працювало 14,7 тис. 

штатних працівників, не враховуючи робітників малих підприємств (з чисельністю пра-

цюючих менше 10 чол.) та осіб зі статусом ФОП (фізичних осіб-підприємців).Для порів-

няня: в січні – вересні 2014 р. штатних працівників було 15353. 

Середньомісячна заробітна плата штатного працівника міста у 2016 р. становила 

3396 грн., що в 2,1 раза перевищило законодавчо встановлений рівень мінімальної заробіт-

ної плати (1600 грн.). Порівняно з 2015р. середня заробітна плата зросла на 22,7%, однак є 

меншою ніж середня по країні, яка за даними Пенсійного фонду становила в середньому на 

одну застраховану особу у сумі 4482 гривні 35 копійок. Тому важливим чинником відтво-

рення робочої сили разом із зростанням приросту населення є підвищення його добробуту  

Між тим професійні кадри міста визначаються високим рівнем освіти, завдяки кон-

центрації у місті науково-дослідних організацій, закладів вищої і професійної освіти, науко-

ємних виробництв спеціальної хімії, оборонно-промислового комплексу та нової сучасної 

галузі ІТ-технологій, робота у яких потребує достойної нагороди для залучення якісних ка-

дрів. 


