
8 березня – Міжнародний жіночий день 

 
 

Міжнародний жіночий день 8 березня збігся із початком найбільш 

прекрасної пори року – весною. У цей час вся природа оживає, що 
створює неймовірну святкову атмосферу неперевершеної краси, пахучих 

квітів, весняних променів та теплих посмішок.  
За оцінкою, на початок 2018 року в Харківської області проживало 

майже 2,7 млн. осіб, з яких більше половини (53,7%) – представниці 
прекрасної статі. 

Серед новонароджених переважає частка осіб чоловічої статі: на 
початок минулого року на кожні 100 дівчаток припадало 107 хлопчиків. 

Однак починаючи з віку 39 років, в структурі населення області 
переважають жінки.  

Жінки живуть в середньому на 9 років більше за чоловіків: у 2017 
році середня очікувана тривалість життя жінок при народженні становила 

76 років, чоловіків – 67 років.  
У розподілі студентів за напрямами підготовки у вищих навчальних 

закладах області на початок 2017/18 навчального року кількість жінок 

переважала у таких галузях знань, як: управління та адміністрування, 
охорона здоров'я, соціальні та поведінкові науки, освіта/педагогіка. 

На початок 2017/18 навчального року частка жінок у загальній 
кількості студентів області становила 48,6%, або 83,3 тис. осіб. 

На 1 січня 2018 року більшість аспірантів області становили жінки – 
51,9%. Тоді як серед докторантів частка жінок дещо менша – 46,7%.  

На підприємствах та в організаціях області, які здійснювали наукові 
дослідження і розробки, кількість виконавців таких робіт на кінець 2017 

року становила 14,9 тис. осіб, з яких жінок – 6579 осіб, або 44,3%. 
Науковий ступінь доктора філософії (кандидата наук) мали 31,9% 

дослідників-жінок, доктора наук – 5,6%.  
Рівень зайнятості серед жінок є традиційно нижчим, ніж у чоловіків і 

у 2017 році складав 55,8% проти 66% у представників "сильної статі". 
Серед безробітних по області жінок зустрічається менше, ніж чоловіків – 

4,5% проти 7,5%.  

***** 
Колектив Головного управління статистики у Харківській області, 

переважна більшість якого складають жінки, вітає чарівних жінок зі 
святом весни та краси. Бажаємо міцного здоров’я, квітучого настрою, 

сімейного тепла, добра і радості. Нехай щастя, удача й любов 
супроводжують Вас протягом усього довгого та світлого життя! 
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