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СКОРОЧЕННЯ 
 

% – відсоток 
год – година 
грн – гривня  
крб – карбованець  
млн. – мільйон  
од – одиниця 

р. – рік  
рр. – роки 
табл. – таблиця  
тис. – тисяча  
у т.ч. – у тому числі 
 

 

УМОВНІ ПОЗНАЧЕННЯ 
Тире (–) – явищ не було 
Крапки (...) – відомості відсутні 
Нуль (0; 0,0)  – явища відбувались, але у вимірах, менших за ті, що можуть бути 

виражені використаними у таблиці  розрядами 
Символ (х) – заповнення рубрики за характером побудови таблиці не 

має сенсу 
Символ (к) – дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог 

Закону України "Про державну статистику" щодо 
конфіденційності статистичної інформації 

"у тому числі", "з них" – означає, що наведено не всі доданки загальної суми. Мають місце 
випадки, коли наведено всі доданки загальної суми, а при 
округленні сума складових не дорівнює підсумку 
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1. КІЛЬКІСТЬ ПРАЦІВНИКІВ 

 

1.1. Середньооблікова кількість штатних працівників за 

видами економічної діяльності 
(осіб) 

 2018 2019 2020 

    

Усього 561539 545774 542905 

Сільське, лісове та рибне господарство 24916 25563 21735 

з них сільське господарство 23303 24003 20193 

Промисловість 153403 153274 148535 

Будівництво 17422 16315 16764 

Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних 

засобів і мотоциклів 62960 58584 60937 

Транспорт, складське господарство, поштова та кур’єрська 

діяльність 44880 44314 45747 

Транспорт  21626 21170 25341 

Складське господарство та допоміжна діяльність  

у сфері транспорту 18976 19348 16726 

Поштова та кур’єрська діяльність 4277 3796 3680 

Тимчасове розміщування й організація харчування 5362 5458 4959 

Інформація та телекомунікації 8191 7266 6565 

Фінансова та страхова діяльність 6526 7365 7650 

Операції з нерухомим майном 6234 6561 6846 

Професійна, наукова та технічна діяльність 21158 19751 19025 

з неї наукові дослідження та розробки 11798 11199 11065 

Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного 

обслуговування 13452 12803 12289 

Державне управління й оборона; обов’язкове соціальне 

страхування 24905 21382 24184 

Освіта 101517 99067 99905 

Охорона здоров’я та надання соціальної допомоги 61954 59324 57944 

з них охорона здоров’я  56036 53634 51963 

Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок 7360 7528 8600 
з них    
Діяльність у сфері творчості, мистецтва та розваг  4429 4143 4669 

Функціювання бібліотек, архівів, музеїв та інших 
закладів культури 1908 1906 2327 

Надання інших видів послуг 1300 1220 1221 

____________ 
Примітка. У цьому розділі дані наведено по юридичних особах та відокремлених підрозділах юридичних осіб 

із кількістю найманих працівників 10 і більше осіб (див. методологічні пояснення). 
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