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До Дня працівників культури та аматорів народного мистецтва 
 

18 травня 2014р. відзначається Всеукраїнський день працівників 

культури та аматорів народного мистецтва. Це не просто професійне свято 

працівників культури та мистецтва, це свято мільйонів шанувальників.  

Київ – один із провідних центрів культури та мистецтва в Україні.  

Місто Київ надає своїм жителям і гостям широкі можливості для 

відпочинку і розваг. Особливу увагу варто приділити театрам столиці – вони 

мають різноманітний і захоплюючий репертуар. 
 

Театри 
(на кінець року) 

 2011 2012 2013 

Кількість закладів 27 27 27 

Кількість місць у залах для глядачів на 

стаціонарі, тис. 7,7 7,7 7,4 

Загальна кількість спектаклів, одиниць 6015 6035 6303 

Загальна кількість відвідувачів, тис. осіб 1188,9 1276,7 1278,2 

Артистичний персонал, тис. осіб 2,3 2,3 2,1 

 

Театр опери та балету відкриває чарівний світ музики, гармонії і краси, 

два театри музичної комедії і мініатюр кличуть до себе любителів цього 

іскрометного жанру. Лялькові і дитячі театри залучають до мистецтва дітей. 

Але найпоширеніші театри – драматичні, яких у столиці 17. 
 

Музеї 
 

(на кінець року) 

 2011 2012 2013 

Кількість закладів 43 44 43 
Кількість предметів основного фонду, 
одиниць 2208668 2239905 2222327 

Площа музейної території, кв.м 4249345 4247778 4241683 

Загальна кількість відвідувачів, тис. 

осіб 4786,0 5616,8 5130,2 
Загальна кількість працівників музеїв, 
тис. осіб 3,5 3,5 3,3 

 



Розподіл музеїв м.Києва за профілем 

на кінець 2013 року 
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Концертні організації та самостійні 

професійні колективи
 

(на кінець року) 

 2011 2012 2013 

Кількість концертних організацій і 

самостійних професійних колективів 23 24 24 

Загальна кількість концертів, одиниць
1
 2540 2606 2573 

Загальна кількість слухачів, тис. осіб 601,4 866,0 554,6 

Художній та артистичний персонал, тис. 

осіб 1,6 1,5 1,5 

________________ 
1 
В

 
загальну кількість концертів включені гастрольні. 

 

Бібліотеки 
(на кінець року) 

 2011 2012 2013 

Кількість закладів 143 143 143 

Бібліотечний фонд, тис. примірників 10823,5 10867,6 10889,9 

Загальна кількість читачів, тис. осіб 507,2 506,7 518,0 

Чисельність працюючих, тис. осіб 2,3 2,3 2,3 
 

 

Одним із показників, який характеризує стан сфери культури столиці, є 

рівень укомплектованості кадрами. 
 



Кількість працівників сфери мистецтва, спорту, розваг та відпочинку за 

віком та статтю на 31 грудня 2013 року
2 

 

(на кінець року) 

 2013 

Кількість працівників, тис. осіб 

у тому числі 30,2 

за віковими групами, у відсотках до підсумку:  

15-35 років 36,2 

працюючі пенсіонери 26,6 

за статтю, у відсотках до підсумку:  

жінки 59,1 

чоловіки 40,9 

______________ 
2 

Дані наведено по підприємствах, установах, організаціях та їхніх відокремлених підрозділах із 

кількістю найманих працівників 10 і більше осіб. Інформація за видами економічної діяльності 

відповідно до Класифікації видів економічної діяльності (ДК 009 2010), яка набула чинності з 1 

січня 2012р. 

 

Середньомісячна номінальна заробітна плата
3 

працівників сфери мистецтва, спорту, розваг та відпочинку 
 

(грн.) 

 2011
 

2012
 

2013
 

Україна 2347 2886 3286 

м.Київ 3400 4189 4352 

______________ 
3
 Дані наведено по підприємствах, установах, організаціях та їхніх відокремлених підрозділах із 

кількістю найманих працівників 10 і більше осіб. Інформація за 2010-2012рр. перерахована за 

видами економічної діяльності відповідно до Класифікації видів економічної діяльності (ДК 009 

2010), яка набула чинності з 1 січня 2012р. 

 

У 2013р. заробітна плата працівників сфери мистецтва, спорту, розваг 

та відпочинку у м.Києві перевищила в 1,3 раза відповідну заробітну плату в 

цілому по Україні та, водночас, у 3,6 раза – встановлений чинним 

законодавством розмір мінімальної заробітної плати (1218 грн.). 

У 2013р. 15 вищих навчальних закладів готували фахівців у галузі 

«Культура».  

 

Підготовка спеціалістів за 

галуззю «Культура» у ВНЗ м.Києва 
 

(осіб) 

 
ВНЗ І-ІV рівнів акредитації 

прийнято чисельність випущено 

2011/12 4416 32284 9113 

2012/13 5474 30119 7423 

2013/14 6172 28841 7067 

 



Індекс споживчих цін на послуги відпочинку та спорту у м.Києві 

протягом 2013р. склав 100,8%.  
 

Індекси споживчих цін (тарифів) на послуги 

відпочинку і культури у 2010–2013 роках 
 

(у відсотках, грудень до 

грудня попереднього року) 
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За даними Міністерства культури України протягом 2013р. у м.Києві 

працювало 6 парків, Національний цирк України, Дирекція пересувних 

циркових колективів України, Київський зоологічний парк 

загальнодержавного значення. 
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