
  

Витрати на оплату праці на підприємствах за видами економічної діяльності  

з розподілом на великі, середні, малі та мікропідприємства у 2017 році1 

 
  

 
 

Код за 
КВЕД-2010 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 
 
8341358,1 1756073,6 21,0 4752755,0 57,0 1832529,5 22,0 516091,4 6,2 

Сільське, лісове та рибне 

господарство 
A 

2407296,8 …2 …2 …2 …2 443515,2 18,4 93490,1 3,9 

Промисловість B+C+D+E 3794903,9 1314287,1 34,6 2088956,1 55,1 391660,7 10,3 67105,2 1,8 

Будівництво F 212155,1 – – 83007,5 39,1 129147,6 60,9 39483,5 18,6 

Оптова та роздрібна торгівля; 

ремонт автотранспортних засобів і 

мотоциклів 

G 

1030587,6 …2 …2 …2 …2 349663,1 33,9 120932,7 11,7 

Транспорт, складське господарство, 

поштова та кур’єрська діяльність 
H 

316367,4 – – 209867,2 66,3 106500,2 33,7 26439,0 8,4 

Тимчасове розміщування й 

організація харчування 
I 

22822,1 – – …2 …2 …2 …2 6948,0 30,5 

Інформація та телекомунікації J 68931,8 – – – – 68931,8 100,0 27253,9 39,5 

Фінансова та страхова діяльність K 19389,6 – – – – 19389,6 100,0 6740,2 34,8 

Операції з нерухомим майном L 137689,3 – – …2 …2 …2 …2 62671,8 45,5 

Професійна, наукова та технічна 

діяльність 
M 

97059,4 – – 40668,9 41,9 56390,5 58,1 28975,2 29,9 

Діяльність у сфері адміністративного 

та допоміжного обслуговування 
N 

163250,2 – – 84662,8 51,9 78587,4 48,1 17569,3 10,7 

Освіта P 17546,4 – – …2 …2 …2 …2 4813,6 27,4 

Охорона здоров’я та надання 

соціальної допомоги 
Q 

25490,2 – – …2 …2 …2 …2 4017,7 15,8 

Мистецтво, спорт, розваги та 

відпочинок 
R 

11106,5 – – …2 …2 …2 …2 2800,2 25,2 

Надання інших видів послуг 
S 

16761,8 – – …2 …2 …2 …2 6851,0 
40,9 

 
  

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. 


