
  

Кількість найманих працівників на підприємствах за їх розмірами 
за видами економічної діяльності у 2016 році1 
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Усього 126299 16879 13,4 69824 55,3 39596 31,3 14964 11,8 
у тому числі          
сільське, лісове та рибне господарство 37050 …2 …2 …2 …2 9682 26,1 3306 8,9 
промисловість 50530 12919 25,6 29674 58,7 7937 15,7 1927 3,8 
будівництво 4160 – – 1030 24,8 3130 75,2 1343 32,3 
оптова та роздрібна торгівля; ремонт 
автотранспортних засобів і мотоциклів 15839 …2 …2 …2 …2 7544 47,6 3005 19,0 
транспорт, складське господарство, поштова та 
кур’єрська діяльність 6360 – – 4266 67,1 2094 32,9 841 13,2 
тимчасове розміщування й організація 
харчування 925 – – 283 30,6 642 69,4 310 33,5 
інформація та телекомунікації 1058 – – – – 1058 100,0 571 54,0 
фінансова та страхова діяльність 333 – – – – 333 100,0 147 44,1 
операції з нерухомим майном 3175 – – 375 11,8 2800 88,2 1701 53,6 
професійна, наукова та технічна діяльність 1957 – – 637 32,5 1320 67,5 785 40,1 
діяльність у сфері адміністративного та 
допоміжного обслуговування 3103 – – 1361 43,9 1742 56,1 520 16,7 
освіта 375 – – …2 …2 …2 …2 89 23,7 
охорона здоров’я та надання соціальної 
допомоги 747 – – …2 …2 …2 …2 220 29,4 
мистецтво, спорт, розваги та відпочинок 190 – – …2 …2 …2 …2 31 16,3 
надання інших видів послуг 497 – – …2 …2 …2 …2 168 33,8 

  
1 Дані наведено без урахування результатів діяльності банків та бюджетних установ. 
2 Дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України «Про державну статистику» щодо конфіденційності статистичної інформації. 

 


