
  

Кількість зайнятих працівників на підприємствах за їх розмірами 

за видами економічної діяльності у 2016 році1 
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Усього 
129283 16879 13,1 69882 54,0 42522 32,9 17554 13,6 

у тому числі          

сільське, лісове та рибне господарство 38430 …2 …2 …2 …2 11038 28,7 4527 11,8 

промисловість 50805 12919 25,4 29691 58,5 8195 16,1 2131 4,2 

будівництво 4298 – – 1030 24,0 3268 76,0 1451 33,7 
оптова та роздрібна торгівля; ремонт 
автотранспортних засобів і мотоциклів 16249 …2 …2 …2 …2 7946 48,9 3347 20,6 
транспорт, складське господарство, поштова та 
кур’єрська діяльність 6472 – – 4273 66,0 2199 34,0 926 14,3 
тимчасове розміщування й організація 
харчування 988 – – 284 28,7 704 71,3 371 37,6 
інформація та телекомунікації 1135 – – – – 1135 100,0 645 56,8 

фінансова та страхова діяльність 340 – – – – 340 100,0 151 44,4 

операції з нерухомим майном 3411 – – 375 11,0 3036 89,0 1924 56,4 

професійна, наукова та технічна діяльність 2073 – – 637 30,7 1436 69,3 901 43,5 
діяльність у сфері адміністративного та 
допоміжного обслуговування 3207 – – 1362 42,5 1845 57,5 618 19,3 

освіта 383 – – …2 …2 …2 …2 97 25,3 
охорона здоров’я та надання соціальної 
допомоги 763 – – …2 …2 …2 …2 233 30,5 

мистецтво, спорт, розваги та відпочинок 202 – – …2 …2 …2 …2 41 20,3 

надання інших видів послуг 527 – – …2 …2 …2 …2 191 36,2 
  

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. 
 


