До міжнародного дня молоді
Головне управління статистики у Вінницькій області повідомляє:
Станом на 1 січня 2019 року на території області проживало 432,3 тис.
молодих людей (14–35 років), з них у міських поселеннях – 230,1 тис. осіб
(53,2%), в сільській місцевості – 202,2 тис. осіб (46,8%).
У 2018 році на Вінниччині було зареєстровано 8,9 тис. шлюбів (5,7 на
1000 наявного населення). Статистичні дані свідчать про те, що найбільше
молодих людей створюють сім’ю у віці 20–29 років. Жінки здебільшого
вступають до шлюбу у віці 20–24 роки, чоловіки – у віці 25–29 років.
Зменшилася частка молодих людей, які укладають шлюб до 20 років. Дівчат,
молодших 20 років було 10,7%, юнаків такого ж віку – 1,7%.
На початок 2018/2019 навчального року серед студентів коледжів,
технікумів, училищ 91,4% складали студенти у віці 14–20 років, 5,4% – 21–29
років і лише 3,2% – у віці 30 років і більше. Серед студентів університетів та
інститутів 39,5% приходилося на студентів у віці до 20 років, 55,9% – 20–29
років і 4,6% – у віці 30 років і старше. Протягом 2018 року закладами вищої
освіти усіх типів було випущено 10,2 тис. осіб, з яких лише кожний десятий
отримав направлення на роботу.
У 2018 році на Вінниччині рівень зайнятості серед осіб у віці 25–29 років
становив 75,1% та був вищим, ніж в середньому серед всіх вікових груп (56,8%).
Оскільки переважна більшість молоді віком 15–24 роки навчається, цей
показник складав лише 29,7%. Разом з тим, рівень безробіття (за методологією
Міжнародної організації праці) серед молоді у віці 25–29 років у минулому році
становив 6,9%, а у віці 15–24 роки рівень безробіття склав 10,5%.
Станом на 1 липня 2019 року кількість зареєстрованих безробітних у віці
до 35 років становила 4,6 тис. осіб (27,8% від усіх зареєстрованих безробітних).
У червні 2019 року за направленням державної служби зайнятості був
працевлаштований 501 молодий громадянин області.
При використанні інформації обов’язковим є посилання на джерело –
Головне управління статистики у Вінницькій області.
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