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У статті розглядається значення тру-
дової діяльності людей похилого віку для 
показників їхнього добробуту й економіч-
ного розвитку держави, надано оцінку їх 
фактичного становища на ринку праці, 
акцентовано недостатнє залучення до 
робочої сили. Підкреслено, що в контексті 
процесу демографічного старіння, збіль-
шення кількості осіб похилого віку в струк-
турі населення розширення їх продуктивної 
зайнятості в суспільному виробництві є 
не менш важливим, ніж подальше рефор-
мування системи медичного й соціального 
обслуговування. Наведено результати 
емпіричних досліджень, які вказують на 
спроможність значної кількості людей пен-
сійного віку продовжувати трудову кар’єру 
та, відповідно, на доцільність їх тривалі-
шого перебування на ринку праці. Зазна-
чено дискримінаційний характер окремих 
норм трудового законодавства і практик їх 
застосування в сучасних умовах, що призво-
дить до нерівного становища різних віко-
вих груп на ринку праці, підкреслено необ-
хідність їх усунення з метою адаптації до 
реалій сьогодення й міжнародних стандар-
тів. Обґрунтовано заходи щодо сприяння 
оптимальному використанню трудового 
потенціалу людей похилого віку в сучас-
них умовах, упровадження яких матиме 
відчутний економічний ефект і позитивно 
позначиться на їхньому соціальному стано-
вищі, добробуті й самопочутті. Автором 
зазначено, що орієнтиром для подальших 
реформ у сфері трудових відносин може 
бути європейська практика адаптації зако-
нодавства та місцевих політик до потреб і 
можливостей літніх громадян. Діяльність з 
усунення перешкод для участі людей похи-
лого віку в робочій силі й житті суспільства 
загалом повинна мати міжсекторальний 
характер, залучати як урядові структури й 
місцеву владу, так й об’єднання роботодав-
ців, профспілки, громадські організації.

Ключові слова: зайнятість, трудова діяль-
ність, люди похилого віку, пенсійний вік, 
добробут, якість життя, інтеграція в сус-
пільство, дискримінація за віком.

The article considers the importance of the work 
of the elderly for indicators of their well-being and 
economic development of the state, provides an 
assessment of their actual situation in the labor 
market and emphasizes insufficient involvement 
in the labor force. It is marked that in the context 
of the process of demographic aging, increasing 
the number of elderly people in the population 
structure, expanding their productive employment 
in social production is no less important than fur-
ther reforming the system of medical and social 
services. The results of empirical research are 
given, which indicate the ability of a significant 
number of retirement age people to continue their 
careers and, accordingly, the expediency of their 
longer stay in the labor market. The discriminatory 
nature of certain labor legislation norms and their 
application practices is indicated; it is shown that 
they are leading to unequal position of different 
age groups in the labor market therefore there is a 
need to eliminate them in order to adapt to current 
realities and international standards. Measures to 
promote the optimal use of elderly people labor 
potential are substantiated; their implementation 
will have a significant economic effect and a pos-
itive impact on their social status and well-being. 
The author notes that the reference point for fur-
ther reforms in the field of labor relations may be 
the European practice of adapting legislation and 
local policies to the needs and opportunities of 
older citizens. Activities to remove barriers to the 
older people participation in the workforce and 
society life as a whole should be cross-sectoral, 
involving government and local authorities, as 
well as employers' associations, trade unions and 
civil society organizations.
Key words: employment, labor activity, elderly 
people, retirement age, welfare, quality of life, 
integration into society, age discrimination.

ЗАЙНЯТІСТЬ ЛЮДЕЙ ПОХИЛОГО ВІКУ ЯК ЧИННИК ЇХНЬОГО ДОБРОБУТУ 
ТА ІНТЕГРАЦІЇ В СУСПІЛЬСТВО

ELDERLY PEOPLE EMPLOYMENT AS A FACTOR OF THEIR WELL-BEING 
AND INTEGRATION INTO SOCIETY

Постановка проблеми. Сьогодні в суспіль-
ній свідомості особи літнього віку стереотипно 
сприймаються як переважно залежні в побуто-
вому, психологічному й економічному аспектах 
від молодших членів сім’ї, соціальних послуг 
і виплат, фізично немічні. На жаль, соціальна 
політика нашої держави, сфера трудових від-
носин і право соціального забезпечення також 
базовані на розумінні пенсійного віку як етапу 
інволюції, деградації спроможності викону-
вати соціально відповідальні, зокрема вироб-
ничі, функції. Це відображено в змісті чин-
них законодавчих норм та особливо практик 
їх застосування, які закріплюють дисбаланс 

у залученні різних поколінь у суспільне вироб-
ництво та соціальне життя загалом. 

Натомість результати наукових досліджень 
свідчать про те, що значна кількість осіб, які 
досягли пенсійного віку, повністю або част-
ково зберігає потенціал фізичного та психоло-
гічного здоров’я, веде активний спосіб життя. 
Певна їх частина продовжує працювати або 
ж готова й спроможна це робити, здійсню-
ючи внесок у покращення власного добро-
буту й процес суспільного виробництва. За 
даними Пенсійного фонду України, станом на 
01.07.2020 частка працюючих серед пенсіо-
нерів становила 23,6%, причому останніми 
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роками постійно спостерігалося зростання 
цього показника [4]. 

У світлі процесу демографічного старіння, 
збільшення абсолютної кількості й питомої 
ваги осіб похилого та літнього віку в струк-
турі населення проблема ефективного вико-
ристання їхнього інтелектуального, творчого, 
трудового потенціалу постає як украй акту-
альна. Її осмислення й практичне розв’язання 
перебуває в одній площині з оцінкою якості 
життя осіб похилого та літнього віку, її чинників 
та індикаторів. Серед таких індикаторів фахівці 
називають свободу від хвороб і фізичних 
обмежень, добре когнітивне й фізичне функці-
онування, соціальну залученість і продуктивну 
діяльність [1, с. 256]. Досягнення благопо-
луччя за всіма складниками суттєво підвищує 
шанси інтеграції старої людини в суспільство; 
виходячи із цього, повинні визначатися орієн-
тири соціальної політики будь-якої сучасної 
держави, її заходи в трудових відносин. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
У вітчизняному науковому дискурсі проблемі 
соціального потенціалу людини в різному віці, 
можливостям його використання присвя-
чено роботи Є. Головахи, Л. Сохань, Л. Хиж-
няк, М. Кухти й інших. Питання залучення 
осіб похилого віку до ринку праці розглянуто 
О. Коломієць, О. Крентовською, С. Кузьменко, 
Л. Ткаченко та її колегами – фахівцями Інсти-
туту демографії та соціальних досліджень 
імені М.В. Птухи НАНУ. У працях Ф. Бородкіна, 
О. Генералової, Д. Нєваєвої, С. Оксамитної, 
Д. Сапонова, А. Смолькіна, В. Хмелько про-
аналізовано проблему соціальної ексклю-
зії осіб похилого віку, її чинників, наслідків, 
методів вимірювання й засобів усунення; осо-
бливо підкреслено специфіку впливу міського 
середовища на ризики соціальної ексклюзії 
літніх людей, акцентовано нерозвиненість 
і закритість ринку праці, неадаптованість 
інфраструктури регіонів. Водночас сучасним 
вітчизняним дослідженням трудових практик 
пенсіонерів бракує методологічної цілісності 
й належних узагальнень, які б мали практичне 
значення. 

Постановка завдання. У дослідженні на 
основі аналізу особливостей і ролі зайнятості 
в житті людей похилого віку, оцінок їх фактич-
ного становища на ринку праці ми здійснили 
спробу обґрунтувати заходи щодо сприяння 
оптимальному використанню їхнього трудо-
вого потенціалу в сучасних умовах. 

Виклад основного матеріалу дослі-
дження. У статті ми спиратимемося на класи-
фікацію Всесвітньої організації охорони здо-
ров’я (ВООЗ), відповідно до якої до категорії 
людей похилого віку зараховують осіб у віці 
від 60 до 74 років, до старих – людей у віці від 
75 до 89 років; вік 90 років і старший – це вік 
довгожителів [11].

Провідним чинником забезпечення благо-
получчя й належного соціально-економічного 
становища людини є її зайнятість. Зайнятість 
є одним із видів трудової діяльності, який від-
різняється від інших видів тим, що передбачає 
одержання доходу (заробітної плати) у грошо-
вій або іншій формі [5, с. 8; 8]. 

Незважаючи на чинний у законодавстві 
та прийнятий у демографічній статистиці поділ 
населення за віком на три групи – допрацез-
датного віку, працездатного віку та післяпра-
цездатного віку, можемо констатувати, що 
фактично законодавство до працездатних 
зараховує всіх осіб у віці від 16 років, які про-
живають на території України та які за станом 
здоров’я здатні до активної трудової діяльно-
сті [8]. Отже, з одного боку, верхня вікова межа 
участі громадян у робочій силі усувається, 
з іншого боку, зберігається через законодавче 
закріплення поняття «пенсійний вік». 

Обмеження трудової кар’єри працівника 
верхньою віковою межею правомірно розгля-
дати як порушення його трудових прав: права 
на працю, закріпленого Конституцією України, 
Кодексом законів про працю України, права 
на зайнятість, закріпленого Законами Укра-
їни «Про занятість населення» та «Про основні 
засади соціального захисту ветеранів праці 
та інших громадян похилого віку в Україні». 

Сьогодні зберігається ситуація, за якою 
набуте працівником пенсійного віку право на 
дохід у вигляді пенсійних виплат суттєво зву-
жує його шанси на продовження (відновлення) 
трудової кар’єри з отриманням додаткового 
доходу у вигляді заробітної плати. Часто про-
довження трудової діяльності в пенсійному 
віці означає погодження на менш престижну 
та менш кваліфіковану порівняно з попе-
редньою працю, подекуди таку, що потребує 
значних фізичних навантажень. Отже, стерео-
типи про низьку фізичну витривалість та обме-
жене психологічне здоров’я літніх людей від-
кидаються, коли мова йде про заповнення 
непривабливих для інших категорій працівни-
ків робочих місць. 

Фахівці з проблеми старіння вказують 
на розмитість вікових рамок цього процесу 
та неприпустимість його однозначної квалі-
фікації як деградації особисті й функцій орга-
нізму людини. За свідченням американських 
учених, зниження інтелектуальних здібностей 
у людей похилого віку пояснюється слабким 
здоров’ям, економічними або соціальними 
причинами, наприклад, ізоляцією, а також 
недостатньою освітою й деякими іншими фак-
торами, прямо не пов’язаними зі старінням 
[13, с. 56–58]. Активне пристосування до нової 
ситуації, діяльний стиль життя в цей період 
дає можливість подальшого розвитку людини, 
зокрема розвитку її особистості [6, с. 263–270].  
Дослідження МОП засвідчують, що літні пра-
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цівники частіше демонструють відданість 
своїй роботі, рідше беруть лікарняні, більше 
часу проводять на робочому місці. Літні пра-
цівники мають низку вагомих переваг, що ста-
новлять основу їх конкурентоспроможності на 
ринку праці, таких як кваліфікація, практичні 
навички, досвід і зрілість [12]. 

Безумовно, об’єднання всіх літніх людей 
в одну групу, ігнорування їхніх індивідуальних 
особливостей, відмінностей у віці, статі, ста-
тусі, стані фізичного та психологічного здо-
ров’я не є обґрунтованим у вирішенні питань 
трудової кар’єри. На це вказують дослідження 
зарубіжних учених. За їх результатами, пра-
цівники з нижчої й середньої соціоеконо-
мічних груп, які закінчують трудову кар’єру 
недобровільно, і ті, хто стикається на пенсії 
з економічними труднощами (характери-
стики, які корелюють між собою), зазнають 
більше проблем зі здоров’ям і благополуччям, 
мають меншу очікувану тривалість життя на 
пенсії, аніж працівники з високодохідної соці-
оекономічної групи. Робітники з невисокою 
кваліфікацією віком 55 років і старші, зайняті 
ремеслом та елементарними професіями, 
частіше висловлюють сумніви щодо збере-
ження своєї працездатності до 60 років, ніж 
керівники та професіонали [14, p. 8].

Отже, політика сприяння зайнятості людей 
похилого віку має враховувати неоднорід-
ність цієї вікової когорти. Загалом будь-які 
інституційні практики щодо осіб похилого віку 
(вік виходу на пенсію, визначення доступу 
до послуг систем охорони здоров’я й соці-
альної сфери) потребують більшої гнучкості. 
Як зазначає А. Офісер, координатор Депар-
таменту з питань старіння і життєвого циклу 
ВООЗ, дискримінаційною варто вважати 
будь-яку політику, яка передбачає встанов-
лення в адміністративному порядку вікових 
обмежень, таких як вік виходу на пенсію, адже 
ж вона не враховує весь спектр можливо-
стей літніх людей і заснована на уявленні, що 
всі вони однакові [3]. Очевидним і, на жаль, 
масштабним проявом дискримінації літніх 
працівників є й непристосованість робочих 
місць до їхніх очікувань і можливостей, при-
чому вимоги щодо організації їхньої праці 
й досі достатньо не відображені в Кодексі 
законів про працю України. 

Відсутність об’єктивних підстав для обме-
ження трудових прав працівників старших 
поколінь, тим не менше, не позбавляє аргу-
ментів противників їх залучення до робочої 
сили. Серед таких аргументів наводяться: 

– пріоритетність працевлаштування 
молоді, щодо якої держава має низку зако-
нодавчо закріплених зобов’язань (зокрема 
надання першого робочого місця випускни-
кам навчальних закладів), а також представ-
ників інших вікових груп, які перебувають на 

обліку в службі зайнятості, у т.ч. пільгових їх 
категорій;

– тенденція зростання рівня безробіття 
в країні, яка не дає змоги поставити в центр 
уваги суспільства й держави потребу осіб пен-
сійного віку (їх економічно активної частини) 
в продуктивній занятості. 

Переконання, що літні працівники «заби-
рають» робочі місця в молоді, не є емпірично 
підтвердженими. Як зазначають фахівці, за 
результатами досліджень МОП та ОЕСР, рівень 
зайнятості літніх людей позитивно корелює 
з рівнем зайнятості молоді, тобто літні праців-
ники не обмежують можливості зайнятості для 
молоді [10].

Тим не менше ситуація на вітчизняному 
ринку праці не може бути охарактеризована 
як сприятлива щодо літніх працівників. Витіс-
нення на периферію професійної структури 
суспільства або за її межі звужує шанси літ-
ніх людей на покращення власного матері-
ального становища, формує їх економічну 
залежність від інших членів родини, негативно 
позначається на самопочутті, знижує само-
оцінку. У свою чергу, негативна модальність 
ставлення до себе погіршує стан соматичного 
здоров’я, вимушуючи витрачати левову частку 
свого доходу на його відновлення. І, навпаки, 
можливість за власним вибором продовжу-
вати трудову кар’єру й покращувати добро-
бут – свій і своєї родини – підвищує почуття 
власної гідності й соціальної значущості. 

Проблема низького соціоекономічного ста-
тусу пенсіонерів стоїть в Україні вкрай гостро, 
адже розмір пенсії понад 70% із них є нижчим 
за фактичний прожитковий мінімум (для осіб, 
які втратили працездатність, у цінах квітня 
2020 р. він дорівнював 3 306,90 гривень) [4]. 
Базовим державним соціальним стандартом, 
на основі якого визначають державні соці-
альні гарантії та стандарти у сфері доходів 
населення, у тому числі розмір мінімальної 
пенсії, є встановлений законом номінальний 
прожитковий мінімум. Для пенсіонерів він 
сьогодні становить 2 027 грн., що у 2,2 раза 
нижче порівняно з його фактичним розміром. 
Низький рівень пенсій за відсутності додат-
кового доходу (лише кожен п’ятий пенсіонер, 
як зазначалося вище, працює) унеможливлює 
задоволення більшою частиною людей похи-
лого віку основних соціальних і культурних 
потреб, що суперечить ключовим конститу-
ційним положенням, міжнародним правовим 
актам, ратифікованим Україною, зокрема кон-
венціям МОП. 

З метою комплексного об’єктивного оці-
нювання й порівняння досягнутої якості життя 
осіб похилого віку в регіонах світу міжнародні 
експерти напрацювали низку методологічних 
підходів. Одним із прикладів рейтингового 
оцінювання різних параметрів рівня соціаль-
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ного забезпечення добробуту людей похилого 
віку є Глобальний індекс якості життя й добро-
буту літніх людей (Global Age Watch Index), що 
з 2013 р. розраховується міжнародною неуря-
довою організацією «Help Age International» 
спільно з Фондом народонаселення ООН [7]. 
Методологія розрахунку цього індексу перед-
бачає використання 13 індикаторів, які об’єд-
нані в 4 групи: матеріальна забезпеченість, 
стан здоров’я, освіта й зайнятість, сприят-
ливе соціальне середовище. Критерій «освіта 
й зайнятість» спирається на такі індикатори: 
рівень освіти літніх людей – частка населення 
старша за 60 років, що мають середню або 
вищу освіту; залученість людей старшого віку 
до ринку праці (коефіцієнт зайнятості літ-
ніх людей) – частка працюючого населення 
віком 55–64 років [7, с. 42]. Означені індика-
тори розглядаються як емпіричний еквівалент 
здатності літніх людей до подолання проблем 
і характеристик їхніх здібностей. Отже, набуті 
знання, уміння, навички, реалізована на прак-
тиці можливість їх застосування в системі 
продуктивної зайнятості розглядаються як 
важлива передумова та індикатор соціальної 
інтеграції й добробуту літніх людей. 

За результатами дослідження 2015 р. за 
методологією Global Age Watch Index, яке охо-
пило 96 країн світу, Україна потрапила лише 
у восьмий десяток, тобто до країн-аутсайде-
рів [15]. Означене можна вважати не тільки 
відображенням загальносуспільної кризи, 
а й низькою ефективністю заходів у сфері 
трудових відносин і соціальної політики щодо 
літніх людей. Результати соціологічних дослі-
джень підтверджують песимістичні висно-
вки експертів щодо рівня добробуту осіб 
пенсійного віку. За даними загальнонаціо-
нального опитування, проведеного в червні 
2017 р. з метою визначення ставлення насе-
лення України у віці 18 років і старше до питань 
пенсійного забезпечення, лише 19% респон-
дентів відповіли, що будуть мати достатній 
дохід на пенсії. Основним джерелом доходу 
після виходу на пенсію близько 77% рес-
пондентів уважають державну пенсію, серед 
інших – заробітна плата (25%), заощадження 
(24%), підсобне господарство (2%), споді-
ваються на допомогу дітей (22%). Недостат-
німи вважають розміри пенсій для придбання 
необхідних товарів і послуг загалом 42% рес-
пондентів. Лише незначна частина опитаних 
готова робити заощадження на старість [2].

На рівні урядів багатьох європейських дер-
жав сьогодні здійснюються конкретні кроки 
задля стимулювання якомога більш довгої 
професійної діяльності найманих працівників. 
Так, у Великій Британії спеціальні урядові про-
грами окреслюють переваги такого вибору як 
для самих працівників і їхніх сімей (збільшення 
періоду страхових відрахувань у пенсійні 

фонди та, відповідно, розміру накопичень), 
так і для економіки загалом (підвищення біз-
нес-активності, збільшення податкових над-
ходжень). У 2011 р. у країні скасовано проце-
дуру звільнення за замовчуванням у зв’язку 
з досягненням віку відставки як прояв віко-
вої дискримінації. За даними Британського 
обстеження робочої сили, понад 75% осіб 
віком 60–74 років за станом здоров’я не мають 
обмежень для зайнятості [12].

У Нідерландах та Іспанії передбачені фінан-
сові стягнення щодо підприємств, які звіль-
няють осіб похилого віку; у США закон, що 
забороняє дискримінацію за віком, уперше 
прийнято 1967 року, й сьогодні максимальний 
вік літніх осіб, на яких спрямований захист на 
ринку праці, узагалі усунено [9, с. 18].

Успішний досвід зарубіжних країн з утілення 
антидискримінаційних норм може наблизити 
до ефективного вирішення цих питань у вітчиз-
няних умовах. Останніми роками зроблено 
певні кроки з переорієнтації українського зако-
нодавства в бік потреб людей похилого віку, 
зокрема впроваджується Стратегія державної 
політики з питань здорового та активного дов-
голіття населення на період до 2022 р., розро-
блено Проект Закону України «Про внесення 
змін до деяких законодавчих актів України 
щодо соціального захисту осіб похилого віку». 
Водночас більшість законодавчих новацій поки 
що залишаються декларативними. Для їх ефек-
тивного впровадження в інституційні практики 
є необхідними такі передумови: поінформова-
ність широких кіл громадськості щодо важли-
вості збалансованого представництва різних 
поколінь в економічному, політичному, куль-
турному, соціальному житті країни; висвітлення 
переваг тривалої трудової кар’єри для забез-
печення матеріального благополуччя в старо-
сті; забезпечення готовності місцевої інфра-
структури, робочих місць і навчальних закладів 
до розширеного залучення працівників і слуха-
чів пізнього віку; проведення експертизи відпо-
відності умов праці й навчання потребам та осо-
бливостям людей похилого віку; забезпечення 
моніторингу ефективності виконання положень 
чинного антидискримінаційного законодавства 
незалежними експертами. 

Заходи з підтримки осіб похилого віку, які 
мають намір продовжувати працювати й після 
досягнення пенсійного віку, можуть поля-
гати в такому: усунення вікового обмеження 
перебування в структурі робочої сили зако-
нодавчо визначеним віком виходу на пенсію, 
що унеможливить роботодавців примушувати 
звільнюватися найманих працівників пенсій-
ного віку; допомога роботодавцям у прийнятті 
рішень щодо найму осіб похилого віку або 
забезпечення продовження їх зайнятості на 
підприємстві, у т. ч. через гнучкі форми зайня-
тості; залучення громадян похилого віку до 
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участі в освітніх програмах, сприяння оволо-
діння ними новими професійними та загаль-
ноосвітніми знаннями й навичками, підви-
щення рівня їх обізнаності щодо трудових прав 
працівників; подальше реформування законо-
давства з метою запобігання дискримінації за 
віком; зміна правил використання страхових 
пенсійних заощаджень (передбачення мож-
ливості більш гнучкого доступу до них з посту-
повим виходом на пенсію) та забезпечення 
більшої економічної привабливості пізнього 
виходу на пенсію. 

Окреслена діяльність повинна мати міжсек-
торальний і багаторівневий характер, залу-
чати як урядові структури й місцеву владу, так 
й об’єднання роботодавців, профспілки, гро-
мадські організації, які спільно працюватимуть 
над упровадженням дієвих інструментів вико-
ристання трудового потенціалу працівників 
похилого віку.

Висновки з проведеного дослідження. 
Сьогодні соціальна політика нашої держави 
повинна орієнтуватися не тільки на вдоскона-
лення чинної системи соціального й медичного 
обслуговування, пенсійного забезпечення осіб 
похилого віку, а й на пошук механізмів розши-
рення їх продуктивної зайнятості в суспільному 
виробництві, методів стимулювання продов-
ження праці. Означене потребуватиме комп-
лексних зусиль з адаптації робочих місць до 
старіючих трудових ресурсів і зміни ставлення 
роботодавців, найманих працівників, суспіль-
ства загалом до нових демографічних реалій. 
Актуальним науковим завданням залишається 
дослідження впливу тривалості та сфери реа-
лізації професійної кар’єри на показники яко-
сті життя працівників, визначення оптимальних 
напрямів використання трудового потенці-
алу осіб пізнього віку. Ефективне вирішення 
окреслених питань – це інструмент покра-
щення добробуту літніх людей, забезпечення 
їх самостійності й самореалізації, а для дер-
жави – засіб зайняти гідне становище в сучас-
ному світовому співтоваристві. 
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