
  

Витрати на оплату праці на підприємствах за видами економічної діяльності  

з розподілом на великі, середні, малі та мікропідприємства у 2018 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 

Усього2  10765467,7 2290162,5 21,3 6190513,5 57,5 2284791,7 21,2 764656,1 7,1 

Сільське, лісове та рибне 

господарство A 3014281,2 …3 …3 …3 …3 542907,4 18,0 146732,9 4,9 

Промисловість B+C+D+E 4724770,3 1709687,4 36,2 2526977,7 53,5 488105,2 10,3 99875,7 2,1 

Будівництво F 296487,4 – – 123600,5 41,7 172886,9 58,3 65485,8 22,1 

Оптова та роздрібна торгівля; 

ремонт автотранспортних засобів і 

мотоциклів G 1321992,3 …3 …3 …3 …3 434688,2 32,9 192334,3 14,6 

Транспорт, складське 

господарство, поштова та 

кур’єрська діяльність H 372529,0 – – 243281,0 65,3 129248,0 34,7 46984,9 12,6 

Тимчасове розміщування й 

організація харчування I 32504,8 – – …3 …3 …3 …3 12866,4 39,6 

Інформація та телекомунікації J 110865,8 – – – – 110865,8 100,0 35573,4 32,1 

Фінансова та страхова діяльність K 22944,2 – – – – 22944,2 100,0 6280,0 27,4 

Операції з нерухомим майном L 154513,6 – – …3 …3 …3 …3 84740,4 54,8 

Професійна, наукова та технічна 

діяльність M 123624,5 – – 56134,2 45,4 67490,3 54,6 34717,3 28,1 

Діяльність у сфері 

адміністративного та допоміжного 

обслуговування N 209874,6 – – 122832,7 58,5 87041,9 41,5 22535,2 10,8 

Освіта P 16704,8 – – …3 …3 …3 …3 3071 18,4 

Охорона здоров’я та надання 

соціальної допомоги Q 332970,1 – – 303429,8 91,1 29540,3 8,9 3514,0 1,1 

Мистецтво, спорт, розваги та 

відпочинок R 11078,3 – – …3 …3 …3 …3 839,1 7,6 

Надання інших видів послуг S 20326,8 – – …3 …3 …3 …3 9105,7 44,8 
  

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


