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Примітка. Інформація по містах обласного значення та районах наведена 

відповідно до адміністративно-територіального устрою, який діяв до набрання чинності 

постановою Верховної Ради України від 17 липня 2020 року № 807-ІХ «Про утворення 

та ліквідацію районів». 

 

У статистичному збірнику вміщено статистичні дані щодо становища осіб у віці 

15–34 роки у Житомирській області у 2020 році та попередніх роках. 

Розрахований на широке коло користувачів. 

При використанні даних та матеріалів, що вміщені у статистичному збірнику, 

посилання на першоджерело обов’язкове. 
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ПЕРЕДМОВА 

Статистичний збірник «Молодь Житомирщини» підготовлено на 

замовлення Департаменту культури, молоді та спорту Житомирської 

облдержадміністрації. 

Видання містить інформацію про становище осіб у віці 15–34 роки  

у Житомирській області у 2020 році порівняно з попередніми роками та 

сформоване за такими розділами: статево-віковий склад, освіта, зайнятість 

та безробіття, шлюби та батьківство, міграційний рух, антисуспільні прояви, 

захворюваність, смертність. 

При підготовці збірника використано дані державних статистичних 

спостережень та адміністративні дані міністерств і відомств. Деякі 

показники наведено за містами та районами області. Окремий розділ містить 

методологічні пояснення. 

 

 

 

 

 

 
 

СКОРОЧЕННЯ 

% – відсоток 

грн  – гривня 

тис.  – тисяча 

табл. – таблиця 

м. – місто 

млн. – мільйон 

од – одиниця 

 
УМОВНІ ПОЗНАЧЕННЯ 

 
Тире (–) – явищ не було 

Символ (х) – заповнення рубрики за характером побудови таблиці не 

має сенсу  

«у тому числі», 

«з них»  

– означає, що наведено не всі доданки загальної суми; 

трапляються випадки, коли наведено всі доданки 

загальної суми, а при округленні сума складових не 

дорівнює підсумку 

 



АНАЛІТИЧНИЙ ОГЛЯД 
 

Молодь Житомирщини 

4                                      Головне управління статистики у Житомирській області  

ЗМІСТ 
ПЕРЕДМОВА ……………………………………………………………………..….... 3 

СКОРОЧЕННЯ ............................................................................................................... 3 

УМОВНІ ПОЗНАЧЕННЯ ............................................................................................. 3 

АНАЛІТИЧНИЙ ОГЛЯД…………………………………………………………….. 8 

1. СТАТЕВО-ВІКОВИЙ СКЛАД НАСЕЛЕННЯ…............................................. 13 

1.1. Чисельність постійного населення (за оцінкою) у віці 15–34 роки за віковими 

групами, статтю та типом місцевості на 1 січня 2021 року……………………. 13 

1.2.  Розподіл постійного населення за віковими групами, 

статтю та типом місцевості...………..…………………………………………… 16 

1.3. Статево-віковий розподіл постійного населення (діаграма)…...………………. 18 

1.4. Кількість постійного населення у віці 15–34 роки (діаграма)………………….. 18 

1.5. Співвідношення чоловіків і жінок за віковими групами 

та типом місцевості….…………………………………………………………… 19 

1.6. Чисельність постійного населення (за оцінкою) у віці 15–34 роки 

за статтю та типом місцевості за містами та районами 

на 1 січня 2021 року………………………………………………………………. 20 

2. ОСВІТА……………………………………………………………………………. 21 

2.1. Учні денних закладів загальної середньої освіти 

віком від 15 до 18 років і старші…………………………………………………. 21 

2.2. Учні вечірніх (змінних) закладів загальної середньої освіти за віком ………... 22 

2.3. Випуск учнів закладами загальної середньої освіти……………………………. 23 

2.4. Учні, слухачі закладів професійної (професійно-технічної) освіти за віком.… 23 

2.5. Кількість осіб, випущених із закладів професійної 

(професійно-технічної освіти)………………………………………………….… 24 

2.6. Працевлаштування осіб, які випущені закладами професійної 

(професійно-технічної) освіти …………………………………………………… 24 

2.7. Кількість студентів закладів фахової передвищої та вищої освіти за віком на 

початок 2020/2021 навчального року ……………………………..…………….. 25 

2.8. Кількість студентів закладів вищої освіти на початок 

2017/2018 – 2019/2020 навчального року за формами навчання ………..…….. 26 

2.9. Кількість студентів закладів фахової передвищої та вищої освіти на початок 

2020/2021 навчального року за формами навчання ……………………………. 26 

2.10. Кількість студентів закладів фахової передвищої та вищої освіти за галузями 

знань (відповідно до Переліку 2015 року) на початок 2020/2021 навчального 

року…………………………………………………………………………………. 27 

2.11. Розподіл студентів закладів фахової передвищої та вищої освіти за галузями 

знань (відповідно до Переліку 2015 року) на початок 2020/2021 

навчального року (діаграма) ……………………….…………………………….. 28 

2.12. Кількість осіб, випущених із закладів фахової передвищої та вищої освіти за 

освітньо-кваліфікаційними рівнями та освітніми ступенями у 2020 році…….. 29 



АНАЛІТИЧНИЙ ОГЛЯД 

Молодь Житомирщини 

Головне управління статистики у Житомирській області                                      5 

2.13. Кількість осіб, випущених із закладів фахової передвищої та вищої освіти у 

2020 році, за формами навчання (діаграма)……..………………………………. 29 

2.14. Кількість осіб, випущених із закладів фахової передвищої та вищої освіти за 

віком у 2020 році…………………………………………………………………... 30 

2.15. Кількість аспірантів за віком……………………………………………………... 30 

3. ЗАЙНЯТІСТЬ ТА БЕЗРОБІТТЯ………………………………………………. 31 

3.1. Населення у віці 15–34 роки за статусом участі в складі робочої сили, за 

статтю та місцем проживання …………………………………………………… 31 

3.2. Робоча сила за віковими групами, статтю та місцем проживання ……………. 32 

3.3. Рівень участі населення в робочій силі у віці 15–34 роки за віковими 

групами, статтю та місцем проживання ….…………………………….……….. 33 

3.4. Населення у віці 15–34 роки за статусом участі в складі робочої сили 

у 2020 році (діаграма)………...………………………………………………….... 34 

3.5. Рівень участі населення в робочій силі у віці 15–34 роки за статтю та місцем 

проживання (діаграма)…...…………………………………..…………………… 34 

3.6. Кількість зайнятого населення за віковими групами,  

статтю та місцем проживання …………………………………………………… 35 

3.7. Рівень зайнятості населення у віці 15–34 роки за віковими групами, статтю 

та місцем проживання ……………………………………………………………. 36 

3.8. Кількість безробітного населення за віковими групами, 

статтю та місцем проживання …………………………………………………… 37 

3.9. Рівень безробіття населення у віці 15–34 роки за віковими групами, статтю 

та місцем проживання ……………………………………………………………. 38 

3.10. Кількість зайнятого та безробітного населення у віці 15–34 роки 

за місцем проживання (діаграма)...………………………………………………. 39 

3.11. Рівень зайнятості та безробіття населення у віці 15–34 роки за статтю 

та віковими групами у 2020 році (діаграма).……………………………………. 39 

3.12. Особи, які не входять до складу робочої сили, за віковими групами, статтю 

та місцем проживання ……………………………………………………….…… 40 

3.13. Особи, які не входять до складу робочої сили, за віковими групами 

та статтю (діаграма)……………………………………………………………..… 41 

3.14. Кількість зареєстрованих безробітних за статтю 

та віковими групами …………………………………………………………….... 41 

3.15. Кількість зареєстрованих безробітних у віці 15–34 роки  

за статтю та віковими групами у 2020 році (діаграма).………………………… 42 

3.16. Кількість зареєстрованих та працевлаштованих безробітних………………….. 42 

4. ШЛЮБИ ТА БАТЬКІВСТВО……………………………………………….… 43 

4.1. Кількість одружених за віком подружжя та типом місцевості ……………….. 43 

4.2. Кількість одружених у віці до 35 років за статтю (діаграма).………………….. 44 

4.3. Розподіл одружених у віці до 35 років за статтю 

та віком у 2020 році (діаграма)………………………………………………….... 44 



АНАЛІТИЧНИЙ ОГЛЯД 
 

Молодь Житомирщини 

6                                      Головне управління статистики у Житомирській області  

4.4. Кількість шлюбів зареєстрованих у віці до 35 років за попереднім сімейним 

станом наречених, віком та типом місцевості у 2020 році…………….………. 45 

4.5. Кількість живонароджень у матерів у віці 15–34 роки за віком 

та типом місцевості ………………………………………………………….…… 46 

4.6. Кількість живонароджень у матерів у віці 15–34 роки за віком 

та типом місцевості (діаграма)…………………………………………………… 47 

4.7. Розподіл народжень за віком та шлюбним станом матерів 

у 2020 році (діаграма)…...………………………………………………………… 47 

4.8. Кількість живонароджених у батьків у віці 15–34 роки за віком 

та типом місцевості ……………………………………………….………………. 48 

4.9. Кількість живонароджень у батьків та матерів 

у віці 15–34 роки у 2020 році (діаграма)..……………………………………….. 48 

4.10. Вікові коефіцієнти народжуваності за типом місцевості ……………………… 49 

4.11. Кількість живонароджених у матерів у віці 15–34 роки 

за містами та районами у 2020 році……………………………………………… 50 

5. МІГРАЦІЯ………………………………………………………………………… 51 

5.1. Кількість мігрантів у віці 15–34 роки за статтю та віковими групами 

за всіма потоками…………………………………………………………………. 51 

5.2. Кількість мігрантів у віці 15–34 роки за статтю, віковими групами та типом 

місцевості за всіма потоками у 2020 році………………………………………. 52 

6. АНТИСУСПІЛЬНІ ПРОЯВИ…………………………………………………... 53 

6.1. Кількість виявлених осіб, які вчинили кримінальні правопорушення, 

за віком…………………………………………………………………………….. 53 

6.2. Склад засуджених…………………………………………………………………. 53 

6.3. Кількість виявлених осіб, які вчинили кримінальні правопорушення у 2020 

році, за віком (за розділами Кримінального Кодексу України)…………...…… 54 

6.4. Кількість виявлених осіб, які вчинили кримінальні правопорушення у 2020 

році, за окремими видами кримінальних правопорушень ……………………... 56 

6.5. Кількість виявлених осіб, які вчинили кримінальні 

правопорушення (діаграма)…………………………………………………..…... 57 

6.6. Розподіл виявлених осіб у віці 14–28 років, які вчинили кримінальні 

правопорушення, за віком у 2020 році (діаграма)...………………………..…… 57 

6.7. Кількість виявлених осіб, які вчинили кримінальні правопорушення 

у 2020 році, за окремими видами правопорушень (діаграма)………………….. 58 

7. ЗАХВОРЮВАНІСТЬ……………………………………………………………. 59 

7.1. Кількість ВІЛ–інфікованих та хворих на СНІД, з уперше в житті 

встановленим діагнозом, за віковими групами…………………………………. 59 

7.2. Рівень захворюваності на ВІЛ–інфекцію та СНІД  

за віковими групами………………………………………………………………. 59 

7.3. Рівень захворюваності на ВІЛ–інфекцію  

у віці 18–24 роки (діаграма)..………………………………………...…………... 60 

7.4. Кількість ВІЛ–інфікованих та хворих на СНІД, які перебувають на обліку 

у медичних закладах………………………………………………………………. 60 



АНАЛІТИЧНИЙ ОГЛЯД 

Молодь Житомирщини 

Головне управління статистики у Житомирській області                                      7 

7.5. Поширеність ВІЛ–інфекції та СНІДу……………………………………………. 61 

7.6. Кількість хворих з уперше в житті встановленим діагнозом активного 

туберкульозу за віковими групами………………………………………………. 61 

7.7. Кількість хворих з уперше в житті встановленим діагнозом активного 

туберкульозу у віці 15–34 роки (діаграма)…..…………………………………... 62 

7.8. Рівень захворюваності на активний туберкульоз  

за віковими групами………………………………………………………………. 62 

7.9. Кількість хворих з уперше в житті встановленим діагнозом злоякісного 

новоутворення за віковими групами……………………………………………... 63 

7.10. Рівень захворюваності у віці 15–34 роки на злоякісні новоутворення 

у 2020 році (діаграма)…..…………………………………………………………. 64 

7.11. Рівень захворюваності на злоякісні новоутворення…………………………….. 64 

7.12. Кількість хворих з уперше в житті встановленим діагнозом гонококової 

інфекції (гонореї) за віковими групами………………………………………….. 65 

7.13. Рівень захворюваності у віці 15–34 роки на гонококову інфекцію (гонорею) 

за віковими групами у 2020 році (діаграма).……………………………………. 65 

7.14. Рівень захворюваності на гонококову інфекцію (гонорею) 

за віковими групами………………………………………………………………. 66 

7.15. Кількість хворих з уперше в житті встановленим діагнозом сифілісу 

за віковими групами…………………………………………………………….… 67 

7.16. Рівень захворюваності у віці 15–34 роки на сифіліс 

за віковими групами у 2020 році (діаграма)…..…………………………………. 67 

7.17. Рівень захворюваності на сифіліс за віковими групами………………………... 68 

8. СМЕРТНІСТЬ……………………………………………………………………. 69 

8.1. Кількість померлих у віці 15–34 роки за статтю та типом місцевості ………... 69 

8.2. Кількість померлих у віці 15–34 роки за статтю (діаграма)……………………. 73 

8.3. Коефіцієнти смертності населення у віці 15–34 роки за статтю, віковими 

групами та типом місцевості у 2020 році (діаграма)……………………………. 73 

8.4. Кількість померлих у віці 15–34 роки за окремими класами 

причин смерті у 2020 році ………………………………………………………... 74 

8.5. Кількість померлих у віці 15–34 роки за статтю та окремими причинами 

смерті у 2020 році (діаграма)...….………………………………………………... 76 

8.6. Середня очікувана тривалість життя при досягненні віку 15–34 роки  

у 2020 році…………………………………………………………………………. 76 

8.7. Кількість померлих у віці 15–34 роки за статтю та типом місцевості за 

містами та районами у 2020 році……..……………………..…………………… 77 

8.8. Аборти……………………………………………………………………………… 80 

8.9. Частота абортів за окремими віковими групами (діаграма)...………………..... 80 

МЕТОДОЛОГІЧНІ ПОЯСНЕННЯ………………………………………………….. 81 


