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ЖИТОМИРСЬКА ОБЛАСТЬ 
 
ОСНОВНІ ВІДОМОСТІ 

 

Житомирська область — область на півночі України, 
в межах Поліської низовини, на півдні в межах 
Придніпровської височини. На півночі межує з 
Республікою Білорусь, на сході з Київською, на півдні 
з Вінницькою, на заході з Хмельницькою та 
Рівненською областями України. Адміністративним 
центром є м. Житомир. Кількість наявного 
населення – 1195,5 тис.чол. Упродовж 2020 року 
чисельність населення зменшилася на 12 700 осіб. 
Зменшення чисельності населення області 
відбулося за рахунок природного та міграційного 
скорочень – на 10 314 та 2 386 осіб відповідно. 
 
КЛЮЧОВІ ПОКАЗНИКИ ЗДОРОВ’Я 
 

Житомирська область має досить великий перелік як 
негативних так і позитивних значень показників 
здоров’я населення. Зокрема, в частині напряму 
«Населення» область демонструє досить високі 
показники щодо народжуваності у жінок віком 15-19 
років (показник на 1000 жінок в області становить 
21.3, в Україні – 15,8) та рівня абортів серед жінок 18-
19 років (показник на 100 000 жіночого населення в 
області – 618.3, національний – 575.4 відповідно). 
 

 
 

В частині здоров’я та захворювань, то в області слід 
звернути увагу на наступний показник: середня 
очікувана тривалість життя при народженні в області 
складає 69.72 роки при національному значенні у 
71.35 років у 2020 році. За даним показником 
область знаходиться в нижній частині рейтингу, що 
свідчить про наявність певних факторів, які 
впливають на здоров’я та як наслідок довголіття 
населення. 
 

Частка населення, яке у разі настання хвороби, не 
зверталися до лікаря, а лікувалися самостійно за 
допомогою ліків становить 44.4% від опитаних, при 
загальнонаціональному значенні 31.7%, що 
безумовно вартує уваги. Також потребує уваги 
індикатор щодо смертності населення від зовнішніх 
причин та травм (83.23 в області, 75.54 для України 
на 100 000 населення відповідно). 

 

 
 

 
Що стосується напрямку «Надання послуг», то 
Житомирська область демонструє досить 
негативну статистику щодо рівня охоплення АРТ 
пацієнтів групи медичного нагляду (див. Барометр 
показників у Житомирській області). 
 

Щодо напряму «Життєві звички», то тут 
спостерігається дещо негативна статистика щодо 
частки населення у віці 12 років та старше, що мають 
стаж куріння від 16 до 20 років, а саме – 22,7% 
(національне значення 16,4%). 
 

 
 

ВИСНОВКИ 

 Система громадського здоров'я в Україні має 
на меті зміцнити здоров’я населення, запобігти 
хворобам, покращити якість та збільшити тривалість 
життя населення. 

 В області левова частка населення віддає 
перевагу самолікуванню у разі настання хвороби, 
ніж візиту до лікаря. 

 Показники ранньої народжуваності серед 
дівчат є вижчими, ніж по країні в цілому, в той же час  
показник рівня абортів у аналогічній віковій категорії 
також є високим та потребує до себе уваги. 

 Питання щодо тютюнопаління серед 
населення віком від 12 років і старше повинно бути 
в пріоритеті для області, адже за показником щодо 
кількості наслення, яке палить 16-20 років область є 
серед антилідерів. 
 

ОПУБЛІКОВАНО 
 

ДУ «Центр громадського здоров’я Міністерства 
охорони здоров’я України, використовуючи дані 
Державної служби статистики України, ДЗ «Центр 
медичної статистики Міністерства охорони 
здоров’я України», МБФ «Відродження» та інших 
установ/організацій (в залежності від переліку 
показників, за яким проведений розрахунок). 
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Барометр 
показників громадського здоров’я у Житомирській 

області 
 

ТЕМА # НАЗВА ПОКАЗНИКА 
ЗНАЧЕННЯ 

ДЛЯ 
ОБЛАСТІ 

НАЦІОНАЛЬНЕ 
ЗНАЧЕННЯ 

ОДИНИЦІ ВИМІРУ ПЕРІОД БАРОМЕТР ПОКАЗНИКІВ 

Населення 

1 
Рівень народжуваності у жінок 
віком 15-19 років 

21,3 15,8 на 1000 жінок 2020 

 

2 Частота абортів у віці 18-19 років 618,3 575,4 
на 100 000 жіночого 

населення 
2020 

Здоров’я та 
захворювання 

 

3 Смертність у віці до 1 року 5,9 6,7 
на 1000 

живонароджених 
2020 

4 
Передчасна смертність від 
хвороб органів травлення у віці 
від 30- 69 років 

96,2 78,4 на 100 000 населення 2020 

5 Смертність у віці 10-19 років 36,1 31,5 на 100 000 населення 2020 

6 
Середня очікувана тривалість 
життя при народженні 

69,72 71,35 років 2020 

7 
Рівень здоров'я населення – 
«поганий» 

15,7 10,1 відсоток 2019 

8 

Частка населення, яке у разі 
настання хвороби не зверталися 
до лікаря, а лікувалися 
самостійно за допомогою ліків 

44,4 31,7 відсоток 2019 

9 
Відсоток населення, яке 
підписало декларації із сімейним 
лікарем 

84,61 73,96 відсоток 2020 

10 
Частка осіб, у яких вперше 
виявили ЗН на ІІІ+IV стадіях 

43,9 38,7 відсоток 2020 

11 
Коефіцієнт смертності 
населення від зовнішніх причин 
та травм 

83,23 75,54 на 100 000 населення 2020 

12 

Коефіцієнт смертності 
внаслідок нещасних 
автотранспортних випадків 12,2 9,5 на 100 000 населення 2020 
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13 
Частка осіб, які не зверталися до 
лікаря під час хвороби, бо 
очікували, що вона сама пройде 

18,7 29,3 відсоток 2019 

 

14 
Захворюваність на ЗН (грубий 
показник) 

256,9 291,0 на 100 000 населення 2020 

15 
Коефіцієнт смертності 
населення від всіх причин 

1763,8 1627,2 на 100 000 населення 2020 

Надання 
послуг 

16 
Охоплення АРТ пацієнтів групи 
медичного нагляду 

77,4 84,6 відсоток 2020 

17 
Рівень охоплення щепленням 
БЦЖ-1 

93,7 88,8 відсоток від плану 2020 

18 
Рівень охоплення щепленням від 
Гепатиту В3 до року 

86,8 79,8 відсоток від плану 2020 

Життєві звички 

19 

Частка населення у віці 12 років 
та старше, які повідомили, що 
палять  16-20 років, за 
тривалістю куріння 

22,7 16,4 відсоток 2019 

20 

Частка населення у віці 12 років 
та старше, які повідомили, що 
випалюють понад 20 цигарок за 
добу 

3,4 3,0 відсоток 2019 

 

одне із найкращих значень по Україні  середнє значення  значення, потребує до себе надзвичайної уваги національне значення 


