
  

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

 
У тому числі 

з них великі підприємства середні підприємства малі підприємства мікропідприємства 

 

Усього,  
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Усього1 
4922223,0 1085732,9 22,1 2810804,1 57,1 1025686,0 20,8 340839,0 6,9 

у тому числі          
сільське, лісове та рибне господарство 1409763,8 …2 …2 …2 …2 228722,1 16,2 58797,9 4,2 
промисловість 2300567,5 831617,3 36,2 1238309,6 53,8 230640,6 10,0 48145,7 2,1 
будівництво 128453,7 – – 54999,9 42,8 73453,8 57,2 28763,0 22,4 
оптова та роздрібна торгівля; ремонт 
автотранспортних засобів і мотоциклів 507644,3 …2 …2 …2 …2 201950,3 39,8 84297,4 16,6 
транспорт, складське господарство, поштова та 
кур’єрська діяльність 178673,1 – – 135773,2 76,0 42899,9 24,0 15480,6 8,7 
тимчасове розміщування й організація харчування 21530,3 – – 6636,2 30,8 14894,1 69,2 7435,9 34,5 
інформація та телекомунікації 28705,9 – – – – 28705,9 100,0 14464,9 50,4 
фінансова та страхова діяльність 12386,9 – – – – 12386,9 100,0 3455,6 27,9 
операції з нерухомим майном 86299,2 – – 17866,7 20,7 68432,5 79,3 32876,3 38,1 
професійна, наукова та технічна діяльність 74419,5 – – 31110,0 41,8 43309,5 58,2 21583,1 29,0 
діяльність у сфері адміністративного та допоміжного 
обслуговування 125809,6 – – 79724,1 63,4 46085,5 36,6 15489,1 12,3 
освіта 10387,4 – – …2 …2 …2 …2 2325,6 22,4 
охорона здоров’я та надання соціальної допомоги 14768,7 – – …2 …2 …2 …2 2473,1 16,8 
мистецтво, спорт, розваги та відпочинок 8091,5 – – – – 8091,5 100,0 436,9 5,4 
надання інших видів послуг 14721,6 – – …2 …2 …2 …2 4813,9 32,7 

  

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


