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ПЕРЕДМОВА 
Статистичний щорічник Київської області за 2020 рік містить широкий спектр 

статистичних показників соціально-економічного стану області. Основні показники 
подаються у ретроспективі. Збірник сформовано за розділами: основні геополітичні та 
економічні характеристики, населення та міграція, ринок праці, доходи та умови життя, 
населені пункти та житло, освіта, охорона здоров’я та соціальний захист, культура, 
відпочинок, спорт і туризм, правосуддя та злочинність, навколишнє середовище та природні 
ресурси, національні рахунки, ціни, Єдиний державний реєстр підприємств та організацій 
України, енергетика, промисловість, сільське господарство, мисливство, лісове господарство, 
рибне господарство, будівництво, капітальні інвестиції, транспорт і зв’язок, 
зовнішньоекономічна діяльність, внутрішня торгівля, діяльність підприємств, наука та 
інновації. Публікуються показники діяльності малих підприємств. Окремим розділом 
представлено зіставлення показників області з іншими регіонами України. Наведено 
показники за основними видами економічної, промислової діяльності та по районах і містах 
області. 

Інформацію за результатами державних статистичних спостережень  
за 2014–2020 роки наведено без урахування тимчасово окупованої території  
Автономної Республіки Крим, м.Севастополя та частини тимчасово окупованих територій у 
Донецькій та Луганській областях. Інформація за 2020 рік, яка розробляється за даними 
центральних органів виконавчої влади, сформована на підставі наявних адміністративних 
даних. Дані по Донецькій та Луганській областях наведено по підприємствах, установах та 
організаціях, які подали звітність до органів державної статистики у 2020 році. 

Окремі показники є попередніми і будуть уточнені в майбутніх виданнях. Деякі 
показники попередніх років уточнені по відношенню до раніше опублікованих. 

Розділи містять методологічні пояснення. 
 

                                                        Головне управління статистики у Київській області 

СКОРОЧЕННЯ 
 

в.п. – відсотковий пункт  
г – грам 
га – гектар 
Гкал – гігакалорія 
г/л – грам на літр 
год – година 
грн – гривня 
дал – декалітр 
дол. CША – долар США 
кВ – кіловольт 
кВт – кіловат 
кВ•А – кіловольт-ампер 
кг – кілограм 
кВт•год – кіловат-година 
ккал – кілокалорія 
км – кілометр 
км2– квадратний кілометр 
крб. – карбованець 
л – літр 
люд.год – людино-година 
м – метр 

Мкал – мегакалорія 
мкг – мікрограм 
мг – міліграм 
м2– квадратний метр 
м3 – кубічний метр 
міс – місяць 
млн – мільйон 
млрд – мільярд 
мм – міліметр 
од – одиниць 
пас.км – пасажиро-кілометр 
п.р. – поточний рік 
р. – рік 
т – тонна 
тис. – тисяча 
ткм – тонно-кілометр 
у т.ч. – у тому числі 
ц – центнер (100 кг) 
шт – штук 
% – відсоток 
‰ – проміле 

 

УМОВНІ ПОЗНАЧЕННЯ 
Тире (–) – явищ не було 
Три крапки (…) – відомості відсутні 
Нуль (0; 0,0) – явища відбулися, але у вимірах менших за ті, що можуть 

бути виражені використаними у таблиці розрядами 
Символ (х) – заповнення рубрики за характером побудови таблиці не має 

сенсу  
"з них", "у тому числі" – наведено не всі доданки загальної суми.  
Символ (к) – дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання 

вимог Закону України "Про державну статистику" щодо 
конфіденційності статистичної інформації. 
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1.1. Геополітична характеристика  
 
Київська область як адміністративно-територіальна одиниця в складі України утворена  
27 лютого 1932 року. Розташована в басейні середньої течії Дніпра. 

 

Територія 28,1 тис.км2 

  
Чисельність наявного населення 1788,5 тис. осіб (на 1 січня 2021р.) 

міське 1109,3 тис. осіб 
сільське 679,2 тис. осіб 

          
Адміністративно-територіальний поділ на 1 січня 2021 року 

 

Райони 7 
Територіальні громади 69 
Міста обласного підпорядкування 13 
Міста районного підпорядкування 13 
Селища міського типу 30 
Сільські населені пункти 1126 

          
Суміжні області 
 

Полтавська, Чернігівська, Черкаська, Вінницька, Житомирська, Гомельська (Республіка 
Білорусь).  
 
Природа 
 

Поверхня області переважно рівнинна. Північна частина лежить у межах Поліської 
низовини. На сході – частина Придніпровської низовини. Найбільш підвищені й розчленовані 
південна та південно-західна частини зайняті Придніпровською височиною (висота до 273 м). 
          
Клімат помірно континентальний. 
          
Температура повітря                         
(за даними Гідрометеорологічного центру України,  оС) 
 

Середня місячна температура повітря у 2020 році   
 

січень 0,7 квітень 9,1 липень 21,1 жовтень 12,5 

лютий 2,2 травень 12,4 серпень 20,5 листопад 3,7 

березень 5,9 червень 21,6 вересень 17,5 грудень –0,5 
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Середня багаторічна температура повітря: 
                         січень    –3,5                                       липень   20,9 

Річна кількість опадів у 2020 році – 543 мм  (норма – 584 мм).    
(за даними Гідрометеорологічного центру України). 

          
Корисні копалини 

 
Виявлені та розробляються переважно будівельні мінеральні матеріали: граніти, гнейси, 

каолін, глина, кварцові піски. Є невеликі поклади торфу. 
Крім того, є джерела мінеральних радонових вод (Миронівка, Біла Церква). 

          
Водні ресурси 
 

Київщина має густу річкову мережу – 1522 річки загальною довжиною 8745 км. 
Найважливіша водна артерія – Дніпро (протяжність у межах області – 246 км), його притоки – 
Прип’ять, Тетерів, Ірпінь, Рось, Десна і Трубіж. 

В області є 58 водосховищ, 2389 ставків та близько 750 невеликих озер (за даними 
довідкового посібника “Водний фонд України”/ за редакцією В.М.Хорєва, К.А.Алієва. – К.: 
Ніка-центр, 2001. – 392с.). 
          
1.2. Кількість релігійних організацій 

(за даними управління культури 
 Київської обласної державної адміністрації; на початок року) 

 2006 2011 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Усього, од 1496 1683 1831 1854 1874 1909 1896 1914 

центри, управління 
(єпархії, дієцезії тощо) 6 7 9 9 9 11 11 11 

громади  1453 1637 1773 1794 1813 1846 1833 1850 

монастирі 14 13 22 22 22 22 22 22 

місії 14 15 16 18 19 19 19 20 

братства 2 2 2 2 2 2 2 2 

духовні навчальні заклади 7 9 9 9 9 9 9 9 

Кількість священно-
служителів 1355 1484 1604 1626 1641 1674 1693 1710 

Кількість недільних шкіл 707 740 859 859 860 861 862 862 
 

 
Із загальної кількості зареєстрованих релігійних організацій на початок 2021р. 

налічувалось: православних – 1244, католицьких – 57, протестантських – 576 іудейського 
віросповідання – 14, громад мусульман – 8, інших організацій – 15. 
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1.3. Кількість адміністративно-територіальних одиниць по районах і містах 
(за даними офіційного вебпорталу  

Верховної Ради України; на 1 cічня 2021 року) 

Міста 

 

Райони Територіальні 
громади 

усього 
у тому числі 

обласного 
значення 

Селища 
міського 

типру 

Сільські 
населені 
пункти 

Київська область 7 69 26 13 30 1126 

райони       

Білоцерківський 1 13 5 1 6 291 

Бориспільський 1 11 3 2 – 137 

Броварський 1 8 2 2 5 118 

Бучанський 1 12 3 2 10 128 

Вишгородський 1 7 2 1 3 158 

Обухівський 1 9 7 3 1 192 

Фастівський 1 9 2 1 5 102 

міста       

Прип’ять – – 1 1 – – 

Чорнобиль – – 1 – – – 
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1.4. Основні соціально-економічні показники 
 

 2005 2010 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Кількість 
постійного 
населення, (на 
кінець року), тис. 1758,0 1711,9 1726,5 1728,7 1748,5 1762,2 1775,3 1782,8 
Природний 
приріст, 
скорочення (–) 
населення, тис. –16,0 –8,7 –8,2 –9,2 –10,9 –13,5 –14,2 –17,3 
Кількість 
зайнятих 
економічною  
діяльністю, тис. 791,0 757,9 739,9 736,3 741,1 755,7 771,4 755,7 
Кількість 
безробітних у віці 
15–70 років (за 
методологією 
МОП), тис. 55,9 59,7 50,7 53,5 51,9 51,1 48,4 55,9 
Середньомісячна 
номінальна 
заробітна плата1, 
грн 811 2295 4153 5229 7188 9097 11003 11887 
Доходи 
населення,  
млн.грн 13824 42732 76150 90505 117755 150606 173511 1898752 
Валовий 
регіональний 
продукт (у 
фактичних 
цінах)3, млн.грн 15362 44953 104030 128638 157043 198160 218737 … 

у розрахунку на 
одну особу, грн 8673 26140 60109 74216 90027 112521 123267 … 

Індекс споживчих 
цін (грудень до 
грудня 
попереднього 
року), % 112,6 107,9 144,3 112,2 113,8 110,0 104,4 105,2 
Загальна площа 
житлових 
будівель, 
прийнятих в 
експлуатацію, 
тис.м2 635 1184 1864 2060 1825 15414 18614 … 

Капітальні 
інвестиції  (у 
фактичних цінах), 
млн.грн … 11331,45 24359,15 33411,45 34494,55 40713,45 50295,75 32760,05 
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Продовження табл. 1.4 

 2005 2010 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Перевезення 
вантажів 
автомобільним 
транспортом 
загального 
користування6, 
млн.т  33,5 41,0 40,6 48,2 48,9 56,3 51,5 81,3 
Перевезення 
пасажирів 
автомобільним 
транспортом 
загального 
користування7, 
млн 67,8 157,7 102,0 84,3 86,6 84,0 77,2 46,7 
Експорт товарів,  
млн.дол. США  496,1 1301,9 1690,4 1705,1 1748,4 1856,3 1948,4 1967,7 
Імпорт товарів,  
млн.дол. США 1546,9 3018,1 2587,0 2951,6 3404,1 3645,5 4115,5 4178,4 
Експорт послуг8,  
млн.дол. США 101,7 349,3 230,2 213,6 261,9 320,3 347,4 273,0 
Імпорт послуг8,  
млн.дол. США 34,4 204,3 136,6 207,7 158,5 217,0 167,6 190,7 
Фінансовий 
результат до 
оподаткування, 
млн.грн 2236,69 1331,010 –18556,410 8199,710 13080,010 14782,710 

      
40368,110 8510,111 

 
1 Дані до 2005р. включно наведено без найманих працівників статистично малих підприємств та 
фізичних осіб-підприємців. Починаючи з 2010р., дані наведено по підприємствах, установах, 
організаціях та їхніх відокремлених підрозділах із кількістю 10 і більше осіб. 
2 Попередні дані, з 2012р. розрахунки здійснено відповідно до Методологічних положень оновленої 
версії СНР 2008р. (наказ Державної служби статистики України від 17.12.2013 № 398). 
3 Валовий регіональний продукт розраховується з 2004р., у 2000р. вказано валову додану вартість. 
Розрахунки здійснено відповідно до Методологічних положень оновленої версії СНР 2008р. (наказ 
Державної служби статистики України від 17.12.2013 № 398). 
4 Дані наведено по житлових будівлях нового будівництва. 
5 Капітальні інвестиції обліковуються по підприємствах-юридичних особах за їх основним видом 
економічної діяльності та територією місцезнаходження (юридичною адресою). 
6 З 2003р. – з урахуванням автомобільних комерційних вантажних перевезень, виконаних фізичними 
особами-підприємцями. 
7 З урахуванням обсягів автомобільних пасажирських перевезень, виконаних фізичними та юридичними 
суб’єктами малого бізнесу. 
8 Загальні обсяги експорту-імпорту послуг у 2005, 2010рр. уточнено відповідно до Методики 
ретроспективного  перерахунку  вартості  послуг  з переробки  у  зовнішньоекономічній  діяльності  
(наказ Державної служби статистики України від 31.12.2014 № 419) без розподілу за географічною 
структурою. 
9 Фінансовий результат від звичайної діяльності до оподаткування. 
10 Дані наведено без банків та бюджетних установ, з урахуванням зміни підприємствами основного виду 
діяльності. 
11 Дані наведено без банків та бюджетних установ, без урахування зміни підприємствами основного виду 
діяльності. 
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