
  

Кількість найманих працівників на підприємствах за їх розмірами 
за видами економічної діяльності у 2015 році 

 
У тому числі 

з них великі підприємства середні підприємства малі підприємства мікропідприємства 
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Усього1 
127253 16021 12,6 73244 57,6 37988 29,8 14765 11,6 

у тому числі          
сільське, лісове та рибне господарство 36128 …2 …2 …2 …2 8422 23,3 2919 8,1 
промисловість 52494 12763 24,3 31506 60,0 8225 15,7 2048 3,9 
будівництво 4127 – – 1228 29,8 2899 70,2 1242 30,1 
оптова та роздрібна торгівля; ремонт 
автотранспортних засобів і мотоциклів 14478 …2 …2 …2 …2 7422 51,3 3500 24,2 
транспорт, складське господарство, поштова та 
кур’єрська діяльність 6552 – – 4735 72,3 1817 27,7 685 10,4 
тимчасове розміщування й організація 
харчування 938 – – 257 27,4 681 72,6 352 37,5 
інформація та телекомунікації 1189 – – – – 1189 100,0 592 49,8 
фінансова та страхова діяльність 299 – – – – 299 100,0 123 41,1 
операції з нерухомим майном 2899 – – 525 18,1 2374 81,9 1351 46,6 
професійна, наукова та технічна діяльність 2075 – – 623 30,0 1452 70,0 847 40,8 
діяльність у сфері адміністративного та 
допоміжного обслуговування 4240 – – 2385 56,2 1855 43,8 556 13,1 
освіта 360 – – …2 …2 …2 …2 108 30,0 
охорона здоров’я та надання соціальної 
допомоги 675 – – …2 …2 …2 …2 146 21,6 
мистецтво, спорт, розваги та відпочинок 175 – – – – 175 100,0 33 18,9 
надання інших видів послуг 624 – – …2 …2 …2 …2 263 42,1 

  

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

 


