
  

Кількість найманих працівників на підприємствах за видами економічної діяльності  

з розподілом на великі, середні, малі та мікропідприємства у 2018 році1 
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Усього2  131358 16653 12,7 74629 56,8 40076 30,5 15901 12,1 

Сільське, лісове та рибне 

господарство A 34288 …3 …3 …3 …3 9293 27,1 3268 9,5 

Промисловість B+C+D+E 51553 12704 24,6 30473 59,1 8376 16,3 2019 3,9 

Будівництво F 4493 – – 1252 27,9 3241 72,1 1440 32,0 

Оптова та роздрібна торгівля; 

ремонт автотранспортних засобів і 

мотоциклів G 17214 …3 …3 …3 …3 8016 46,6 3825 22,2 

Транспорт, складське господарство, 

поштова та кур’єрська діяльність H 6206 – – 3862 62,2 2344 37,8 953 15,4 

Тимчасове розміщування й 

організація харчування I 704 – – …3 …3 …3 …3 287 40,7 

Інформація та телекомунікації J 1185 – – – – 1185 100,0 625 52,7 

Фінансова та страхова діяльність K 300 – – – – 300 100,0 107 35,7 

Операції з нерухомим майном L 2830 – – …3 …3 …3 …3 1751 61,9 

Професійна, наукова та технічна 

діяльність M 1787 – – 563 31,5 1224 68,5 765 42,8 

Діяльність у сфері адміністративного 

та допоміжного обслуговування N 3241 – – 1623 50,1 1618 49,9 460 14,2 

Освіта P 293 – – …3 …3 …3 …3 65 22,2 

Охорона здоров’я та надання 

соціальної допомоги Q 6657 – – 6029 90,6 628 9,4 95 1,4 

Мистецтво, спорт, розваги та 

відпочинок R 203 – – …3 …3 …3 …3 23 11,4 

Надання інших видів послуг S 404 – – …3 …3 …3 …3 218 53,9 
  

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 статистичної інформації. 


