
  

Витрати на оплату праці на підприємствах за їх розмірами 
за видами економічної діяльності у 2016 році1 

 
 

Усього,  
тис.грн 

У тому числі 

великі підприємства середні підприємства малі підприємства з них 
мікропідприємства 

тис.грн 

у % до  
загальних  
витрат на 

оплату праці 
відповідного 

виду  
діяльності 

тис.грн 

у % до  
загальних  
витрат на 

оплату праці
відповідного 

виду  
діяльності 

тис.грн 

у % до  
загальних  
витрат на 

оплату праці 
відповідного 

виду  
діяльності 

тис.грн 

у % до  
загальних  
витрат на 

оплату праці 
відповідного 

виду  
діяльності 

Усього 6051606,9 1378389,5 22,8 3372241,6 55,7 1300975,8 21,5 398498,2 6,6 
у тому числі          
сільське, лісове та рибне господарство 1794835,7 …2 …2 …2 …2 331155,8 18,5 82932,7 4,6 
промисловість 2792790,5 1032053,3 36,9 1493391,8 53,5 267345,4 9,6 52148,7 1,9 
будівництво 139005,5 – – 48848,7 35,1 90156,8 64,9 33609,4 24,2 
оптова та роздрібна торгівля; ремонт 
автотранспортних засобів і мотоциклів 673925,5 …2 …2 …2 …2 254435,9 37,8 79567,4 11,8 
транспорт, складське господарство, поштова  
та кур’єрська діяльність 217192,5 – – 152544,5 70,2 64648,0 29,8 24167,6 11,1 
тимчасове розміщування й організація 
харчування 21853,8 – – 7392,7 33,8 14461,1 66,2 6999,4 32,0 
інформація та телекомунікації 36254,5 – – – – 36254,5 100,0 19234,3 53,1 
фінансова та страхова діяльність 15407,0 – – – – 15407,0 100,0 4582,1 29,7 
операції з нерухомим майном 114165,2 – – 15266,7 13,4 98898,5 86,6 56021,9 49,1 
професійна, наукова та технічна діяльність 82608,3 – – 35395,4 42,8 47212,9 57,2 17992,3 21,8 
діяльність у сфері адміністративного та 
допоміжного обслуговування 108827,4 – – 59952,4 55,1 48875,0 44,9 12113,8 11,1 
освіта 15272,3 – – …2 …2 …2 …2 1409,4 9,2 
охорона здоров’я та надання соціальної 
допомоги 17702,1 – – 

…2 …2 …2 …2 
3963,8 22,4 

мистецтво, спорт, розваги та відпочинок 8632,9 – – …2 …2 …2 …2 551,6 6,4 
надання інших видів послуг 13133,7 – – …2 …2 …2 …2 3203,8 24,4 

  
1 Дані наведено без урахування результатів діяльності банків та бюджетних установ. 
2 Дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України «Про державну статистику» щодо конфіденційності статистичної інформації. 

 


