
  

Витрати на оплату праці на підприємствах за їх розмірами 
за видами економічної діяльності у 2015 році 

 
 

Усього,  
тис.грн 

У тому числі 

великі підприємства середні підприємства малі підприємства з них 
мікропідприємства 

тис.грн 

у % до  
загального  
показника 

відповідного  
виду  

діяльності 

тис.грн 

у % до  
загального  
показника 

відповідного  
виду  

діяльності 

тис.грн 

у % до  
загального  
показника 

відповідного  
виду  

діяльності 

тис.грн 

у % до  
загального  
показника 

відповідного 
виду  

діяльності 

Усього1 
4874114,8 1085732,9 22,3 2785503,7 57,1 1002878,2 20,6 335967,5 6,9 

у тому числі          
сільське, лісове та рибне господарство 1377422,1 …2 …2 …2 …2 229068,8 16,6 60771,5 4,4 
промисловість 2304051,6 831617,3 36,1 1250927,4 54,3 221506,9 9,6 46373,5 2,0 
будівництво 127357,7 – – 56252,5 44,2 71105,2 55,8 26340,8 20,7 
оптова та роздрібна торгівля; ремонт 
автотранспортних засобів і мотоциклів 494591,9 …2 …2 …2 …2 195542,5 39,5 84003,3 17,0 
транспорт, складське господарство, поштова та 
кур’єрська діяльність 181140,2 – – 138666,4 76,6 42473,8 23,4 14989,4 8,3 
тимчасове розміщування й організація харчування 21040,7 – – 6636,2 31,5 14404,5 68,5 6954,0 33,1 
інформація та телекомунікації 27808,5 – – – – 27808,5 100,0 14282,7 51,4 
фінансова та страхова діяльність 12511,2 – – – – 12511,2 100,0 3579,9 28,6 
операції з нерухомим майном 82688,0 – – 15180,4 18,4 67507,6 81,6 31415,4 38,0 
професійна, наукова та технічна діяльність 73652,9 – – 31110,0 42,2 42542,9 57,8 20956,5 28,5 
діяльність у сфері адміністративного та допоміжного 
обслуговування 124896,2 – – 79679,4 63,8 45216,8 36,2 16319,1 13,1 
освіта 10586,2 – – …2 …2 …2 …2 2320,0 21,9 
охорона здоров’я та надання соціальної допомоги 14664,3 – – …2 …2 …2 …2 2392,8 16,3 
мистецтво, спорт, розваги та відпочинок 8157,7 – – – – 8157,7 100,0 503,1 6,2 
надання інших видів послуг 13545,6 – – …2 …2 …2 …2 4765,5 35,2 

  

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


