
  

Кількість зайнятих працівників на підприємствах за їх розмірами 
за видами економічної діяльності у 2016 році1 

 
У тому числі 

з них великі підприємства середні підприємства малі підприємства мікропідприємства 
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Усього2 
129508 16879 13,0 69607 53,8 43022 33,2 18339 14,2 

у тому числі          
сільське, лісове та рибне господарство 38368 …3 …3 …3 …3 11034 28,8 4522 11,8 
промисловість 51280 12919 25,2 30169 58,8 8192 16,0 2196 4,3 
будівництво 4431 – – 1030 23,2 3401 76,8 1484 33,5 
оптова та роздрібна торгівля; ремонт 
автотранспортних засобів і мотоциклів 15820 2275 14,4 5207 32,9 8338 52,7 4062 25,7 
транспорт, складське господарство, поштова та 
кур’єрська діяльність 6507 – – 4341 66,7 2166 33,3 932 14,3 
тимчасове розміщування й організація 
харчування 994 – – 284 28,6 710 71,4 377 37,9 
інформація та телекомунікації 1162 – – – – 1162 100,0 644 55,4 
фінансова та страхова діяльність 339 – – – – 339 100,0 150 44,2 
операції з нерухомим майном 3384 – – 375 11,1 3009 88,9 1875 55,4 
професійна, наукова та технічна діяльність 2142 – – 691 32,3 1451 67,7 935 43,6 
діяльність у сфері адміністративного та 
допоміжного обслуговування 3201 – – 1366 42,7 1835 57,3 608 19,0 
освіта 376 – – …3 …3 …3 …3 90 23,9 
охорона здоров’я та надання соціальної 
допомоги 763 – – 

…3 …3 …3 …3 
233 30,5 

мистецтво, спорт, розваги та відпочинок 202 – – …3 …3 …3 …3 41 20,3 
надання інших видів послуг 539 – – …3 …3 …3 …3 190 35,3 

  

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

 


