
  

Кількість найманих працівників на підприємствах за їх розмірами 
за видами економічної діяльності у 2015 році 
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Усього1 125915 16021 12,7 72247 57,4 37647 29,9 14678 11,7 
у тому числі          
сільське, лісове та рибне господарство 35530 …2 …2 …2 …2 8326 23,4 2868 8,1 
промисловість 52188 12763 24,5 31286 59,9 8139 15,6 2083 4,0 
будівництво 4152 – – 1240 29,9 2912 70,1 1248 30,0 
оптова та роздрібна торгівля; ремонт 
автотранспортних засобів і мотоциклів 14228 …2 …2 …2 …2 7325 51,5 3446 24,2 
транспорт, складське господарство, поштова та 
кур’єрська діяльність 6596 – – 4763 72,2 1833 27,8 693 10,5 
тимчасове розміщування й організація 
харчування 944 – – 257 27,2 687 72,8 353 37,4 
інформація та телекомунікації 1137 – – – – 1137 100,0 582 51,2 
фінансова та страхова діяльність 302 – – – – 302 100,0 126 41,7 
операції з нерухомим майном 2811 – – 443 15,8 2368 84,2 1327 47,2 
професійна, наукова та технічна діяльність 2097 – – 623 29,7 1474 70,3 850 40,5 
діяльність у сфері адміністративного та 
допоміжного обслуговування 4111 – – 2305 56,1 1806 43,9 553 13,4 
освіта 372 – – …2 …2 …2 …2 109 29,3 
охорона здоров’я та надання соціальної 
допомоги 675 – – …2 …2 …2 …2 142 21,0 
мистецтво, спорт, розваги та відпочинок 176 – – – – 176 100,0 34 19,3 
надання інших видів послуг 596 – – …2 …2 …2 …2 264 44,3 

  
1 Дані наведено без урахування результатів діяльності банків та бюджетних установ і без урахування зміни підприємствами основного виду економічної діяльності. 
2 Дані вилучено з метою забезпечення виконання вимог Закону України «Про державну статистику» щодо конфіденційності інформації. 

 


