
  

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

 
У тому числі 

з них великі підприємства середні підприємства малі підприємства мікропідприємства 
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Усього2 
6053934,4 1378389,5 22,8 3360308,8 55,5 1315236,1 21,7 424433,3 7,0 

у тому числі          
сільське, лісове та рибне господарство 1792206,4 …3 …3 …3 …3 331107,5 18,5 81771,3 4,6 
промисловість 2827179,2 1032053,3 36,5 1528721,1 54,1 266404,8 9,4 53741,8 1,9 
будівництво 143222,5 – – 48848,7 34,1 94373,8 65,9 33593,3 23,5 
оптова та роздрібна торгівля; ремонт 
автотранспортних засобів і мотоциклів 638980,0 198263,2 31,0 173950,8 27,2 266766,0 41,8 105605,0 16,6 
транспорт, складське господарство, поштова та 
кур’єрська діяльність 217676,6 – – 154612,5 71,0 63064,1 29,0 24722,4 11,4 
тимчасове розміщування й організація харчування 22129,8 – – 7392,7 33,4 14737,1 66,6 7292,0 33,0 
інформація та телекомунікації 36735,3 – – – – 36735,3 100,0 19247,9 52,4 
фінансова та страхова діяльність 15404,4 – – – – 15404,4 100,0 4579,5 29,7 
операції з нерухомим майном 113178,0 – – 15266,7 13,5 97911,3 86,5 53951,1 47,7 
професійна, наукова та технічна діяльність 84925,4 – – 37423,8 44,1 47501,6 55,9 18866,0 22,2 
діяльність у сфері адміністративного та допоміжного 
обслуговування 107358,6 – – 58450,5 54,4 48908,1 45,6 12071,0 11,3 
освіта 15173,2 – – …3 …3 …3 …3 1310,3 8,6 
охорона здоров’я та надання соціальної допомоги 17702,1 – – …3 …3 …3 …3 3963,8 22,4 
мистецтво, спорт, розваги та відпочинок 8632,9 – – …3 …3 …3 …3 551,6 6,4 
надання інших видів послуг 13430,0 – – …3 …3 …3 …3 3166,3 23,6 

  

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 інформації. 
 


