
  

Кількість зайнятих працівників на підприємствах за видами економічної діяльності  

з розподілом на великі, середні, малі та мікропідприємства у 2018 році1 
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Усього2  134230 16653 12,4 74692 55,6 42885 32,0 18519 13,8 

Cільське, лісове та рибне 

господарство A 35761 …3 …3 …3 …3 10735 30,0 4629 12,9 

Промисловість B+C+D+E 51808 12704 24,5 30494 58,9 8610 16,6 2223 4,3 

Будівництво F 4597 – – 1254 27,3 3343 72,7 1522 33,1 

Оптова та роздрібна торгівля; 

ремонт автотранспортних засобів і 

мотоциклів G 17530 …3 …3 …3 …3 8323 47,5 4113 23,5 

Транспорт, складське господарство, 

поштова та кур’єрська діяльність H 6269 – – 3862 61,6 2407 38,4 1007 16,1 

Тимчасове розміщування й 

організація харчування I 734 – – …3 …3 …3 …3 314 42,8 

Інформація та телекомунікації J 1266 – – – – 1266 100,0 701 55,4 

Фінансова та страхова діяльність K 312 – – – – 312 100,0 115 36,9 

Операції з нерухомим майном L 3000 – – …3 …3 …3 …3 1909 63,6 

Професійна, наукова та технічна 

діяльність M 1974 – – 563 28,5 1411 71,5 952 48,2 

Діяльність у сфері адміністративного 

та допоміжного обслуговування N 3361 – – 1623 48,3 1738 51,7 579 17,2 

Освіта P 307 – – …3 …3 …3 …3 79 25,7 

Охорона здоров’я та надання 

соціальної допомоги Q 6674 – – 6029 90,3 645 9,7 109 1,7 

Мистецтво, спорт, розваги та 

відпочинок R 220 – – …3 …3 …3 …3 38 17,3 

Надання інших видів послуг S 417 – – …3 …3 …3 …3 229 54,9 
  

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. 


