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Середній вік чоловіків 
38,9 років 

Середній вік жінок 
44,4 роки

Кількість померлих

19,7 тис.чоловіків 21,2 тис.жінок

Кількість народжених

11,2 тис.хлопчиків 10,4 тис.дівчаток

Природних рух населення

-8,5 тис.чоловіків -10,8 тис.жінок



Кількість усиновлених дітей-сиріт і дітей, 
позбавлених батьківського піклування у 2017 році

Усього 
усиновлено 

протягом року

Із загальної кількості усиновлених 

громадянами України іноземними громадянами

діти-сироти і 
діти, позбав-
лені батьків-
ського піклу-

вання

з них дівчата

діти, які 
прожи-вають з 

одним із 
батьків і 

усиновлені 
вітчимом 

(мачухою)

з них дівчата

діти-сироти і 
діти, 

позбавлені 
батьківського 
піклування

з них дівчата

з числа дітей, 
які 

проживають з 
одним із 
батьків і 

усиновлені 
вітчимом 

(мачухою)

з них дівчата

Україна 2925 1518 751 1071 561 323 149 13 7

Харківська 
область 195 101 41 79 41 15 10 – –

Розподіл дітей за статтю у дошкільних навчальних 
закладах Харківської області у 2017 році, %

хлопчики дівчатка

всього 52,2 47,8

від 1 року до 2 років 0,3 0,3

від 2 до 3 років 6,8 6,5

3 роки і старше 45,0 41,0



Кількість студентів, які навчалися у 
вищих навчальних закладах на початок 

2017/18 навчального року становила 
171,3 тис.осіб 

з них 83,3 тис.жінок 88,0 тис.чоловіків 



У 2017 році кількість потерпілих від 
нещасних випадків на виробництві 

становила 169 осіб

з
н
и
х

57 жінок з них 3 жінки загинуло



Середньомісячна заробітна плата чоловіків та жінок 
Харківської області за видами економічної діяльності 

за січень-грудень 2017 року, грн 

Інформація та 
телекомунікації 10893 19428 

жінки чоловіки

Фінансова та страхова 
діяльність 

8345 10207 

Будівництво 5760 8264 

Промисловість
5617 7162 

Сільське господарство, 
лісове господарство та 

рибне господарство 

4612 5623 

Транспорт, складське 
господарство, поштова 

та кур`єрська діяльність 

6024 7772

Професійна, наукова та 
технічна діяльність 

6035 8125 

Наукові дослідження та 
розробки 

6120 8234 


