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The article considers the problem of temporary 
migration of the elderly through the line of delimita-
tion. The last researches and publications devoted 

a social phenomenon as temporary migration of 
elderly people through the line of delimitation has 
not become the subject of a separate study. The 
distinctive features of pendulum migration and 

-
tion of temporary migration of the elderly through 
the line of delimitation as a pension pendulum 
migration according to characteristics such as 

place of permanent residence is substantiated. 
The basic economic and legal reasons of occur-
rence of this social phenomenon are determined. 
The normative and legal basis of pension pendular 
migration is described. The conditions necessary 

-

that determine the status and rights of internally 

of crossing the line of delimitation by persons over 
-
-

tion on the development of society is determined. 

determined. The forecast for further development 
of pension pendulum migration is made.

-
-

Постановка проблеми. 2014 р. унаслі-
док збройного конфлікту на Сході України на 
частині територій Донецької та Луганської 
областей органи української державної влади 
втратили свої повноваження. Військово-по-
літична та соціально-економічна кризи стали 
причиною появи міграційних потоків у напрям-
ку з непідконтрольних на підконтрольні Україні 
території. Виникла нова для українських реа-
лій категорія населення – внутрішньо перемі-
шені особи. Водночас із переселенням акти-
візувалися тимчасові циклічні міграції, метою 
яких було задоволення різного роду потреб – 
від підтримання родинних зв’язків до закупівлі 
товарів. Особливих масштабів набула регу-
лярна міграція людей похилого віку через лінію 
розмежування для отримання пенсійних та 
інших соціальних виплат, що стало новим соці-
альним феноменом у розвитку нашої країни. 

Аналіз останніх досліджень і публіка-
цій. Проблема внутрішньо переміщених осіб 

(далі – ВПО) сьогодні є актуальної серед 
дослідників. Питання юридичного визначен-
ня поняття «внутрішньо переміщена особа» 
досліджувалося К. Крохмальовою. Сутність 
цього явища вивчали М. Малиха, А. Ібрагі-
мова, Н. Шуклінова. Дотримання прав ВПО 
стало предметом вивчення Б. Захарова. 
Соціально-економічні аспекти цього яви-
ща розглядали Т. Жванія, О. Малиновська, 
О. Балакірєва. Особливості державного регу-
лювання внутрішньої вимушеної міграції ана-
лізувала О. Капінус. Однак, попри актуаль-
ність даної тематики, таке соціальне явище, 
як тимчасова міграція людей похилого віку 
через лінію розмежування, не стало об’єктом 
окремого дослідження.

Постановка завдання. Мета досліджен-
ня – проаналізувати феномен пенсійної маят-
никової міграції, визначити характерні риси, 
причини виникнення та наслідків цього явища 
для суспільства загалом. 
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Виклад основного матеріалу досліджен-
ня. Маятникова міграція є одним із різновидів 
міграції, яка не супроводжується зміною міс-
ця проживання, мігрант зберігає наявні соці-
альні зв’язки та місце постійного проживання. 
О. Ровенчак, як і більшість українських дослід-
ників, визначає маятникову міграцію як щоден-
ні або щотижневі поїздки населення з місць 
проживання до місця зайнятості й у зворот-
ному напрямку [8]. Ю. Римаренко наголошує 
на тому, що маятникові міграції – це масові за 
своїми розмірами переміщення населення, 
водночас дослідник відносить до них не лише 
щоденні та щотижневі, але й щомісячні пере-
міщення, які мають циклічний характер [7]. 
Традиційно маятникову міграцію відносять до 
різновидів тимчасової трудової міграції, хоча 
частина науковців відносить до неї також регу-
лярні поїздки до місця навчання. Враховуючи 
вищезазначене, до ключових характеристик 
маятникової міграції ми можемо віднести такі: 
масовість, циклічність, регулярність, відсут-
ність зміни місця постійного проживання. Саме 
за цими характеристиками ми проаналізували 
пересування через лінію розмежування осіб 
пенсійного віку, щоби визначити, чи можна від-
нести ці переміщення до маятникової міграції.

За даними Державної прикордонної служби 
України, за період із січня по листопад 2018 р. 
лінію розмежування перетнуло 11,59 млн осіб 
[4]. Моніторингові звіти Благодійного фонду 
«Право на захист» за 2018 р. дають інформа-
цію, що майже 56% усіх осіб, які перетинали 
лінію розмежування, становили люди віком 
понад 60 років (тут та далі даними моніторин-
гових звітів Благодійного фонду «Право на 
захист» за 2018 р. називаються середньоріч-
ні дані, розраховані на основі інформації звітів 
цієї організації за перше півріччя, липень, сер-
пень, вересень, жовтень, листопад 2018 р.) 
[5]. Тобто це майже 6,5 млн. Що є свідчення 
масовості цього явища.

За даними тієї ж Державної прикордонної 
служби, 2018 р. кількість людей, які виїхали з 
непідконтрольних територій, приблизно дорів-
нювалася кількості людей, які в’їхали на непід-
контрольні території, – 5,79 млн та 5,8 млн осіб 
відповідно, що є свідченням циклічності пере-
міщень [4]. 

Щодо частоти перетину лінії розмежування, 
то в моніторингових звітах Благодійного фон-
ду «Право на захист» за 2018 р. міститься така 
інформація: у віковій групі понад 60 років кіль-
кість осіб, що перетинають лінію розмежуван-
ня щокварталу, становить 75,12% [5]. Тобто 
такі пересування є регулярними.

Що стосується останньої характеристики, 
яку ми виділили як визначальну щодо маят-
никових міграцій, а саме відсутність зміни 
постійного місця проживання, зауважимо, що 
89% осіб, які перетинають лінію розмежуван-

ня в обох напрямках, визначили місцем свого 
проживання непідконтрольні території [5].

Отже, враховуючи все вищезазначене, ми 
можемо віднести пересування осіб пенсійного 
віку через лінію розмежування до маятникової 
міграції. Пенсійна маятникова міграція в засо-
бах масової інформації дістала назву «пенсій-
ний туризм» – соціально-економічне явище, за 
якого особи похилого віку, що проживають на 
непідконтрольній українським органам дер-
жавної влади території, для отримання пенсій 
були змушені реєструватися на підконтроль-
ній Україні території та регулярно перетинати 
лінію розмежування для проходження перевір-
ки й ідентифікації з метою збереження виплат.

Серед причин появи пенсійної маятни-
кової міграції можна виділити як економічні, 
так і юридичні. Люди похилого віку є однією 
з найменш соціально захищених категорій, 
тому отримання пенсій, особливо в умовах 
розгортання соціально-економічної кризи, є 
питанням фізичного виживання. Зазначимо, 
що станом на серпень 2014 р. на територіях, 
які сьогодні непідконтрольні Україні, прожи-
вало 1 млн 278 тис. пенсіонерів. Після того, як 
органи державної влади України втратили свої 
повноваження на цих територіях, ці пенсіоне-
ри могли отримувати пенсійні виплати лише в 
разі реєстрації на підконтрольній Україні тери-
торії як внутрішньо переміщені особи [1]. 

У разі такої реєстрації права та свободи цих 
осіб, на пенсійне забезпечення також, визна-
чалися законами, що регулюють статус ВПО. 
Насамперед Законом України «Про забезпе-
чення прав і свобод внутрішньо переміщених 
осіб» № 1706–VII від 20 жовтня 2014 р.  (сьогод-
ні є чинною редакція від 27 березня 2018 р.) [2]. 
Згідно із цим Законом, «внутрішньо переміще-
ною особою є громадянин України, іноземець 
або особа без громадянства, яка перебуває на 
території України на законних підставах та має 
право на постійне проживання в Україні, яку 
змусили залишити або покинути своє місце 
проживання у результаті або з метою уникнен-
ня негативних наслідків збройного конфлік-
ту, тимчасової окупації, повсюдних проявів 
насильства, порушень прав людини та надзви-
чайних ситуацій природного чи техногенного 
характеру» [2]. Відповідно до п. 1 ст. 7 цього 
Закону, «для взятої на облік внутрішньо пере-
міщеної особи реалізація прав на зайнятість, 
пенсійне забезпечення, загальнообов’язкове 
державне соціальне страхування на випадок 
безробіття, у зв’язку з тимчасовою втратою 
працездатності, від нещасного випадку на 
виробництві та професійного захворюван-
ня, які спричинили втрату працездатності, 
на отримання соціальних послуг здійснюєть-
ся відповідно до законодавства України» [2]. 
Однак всі ці права реалізуються лише за умови 
зберігання особою статусу ВПО.
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Треба зауважити, що «факт внутрішнього 
переміщення підтверджується довідкою про 
взяття на облік внутрішньо переміщеної особи, 
що діє безстроково, крім випадків, передбаче-
них ст. 12 цього Закону». А ця стаття передба-
чає, що «рішення про скасування дії довідки 
відповідно до п. 3 ч. 1 цієї статті приймається 
на підставі інформації про тривалу відсутність 
(понад 60 днів) особи за місцем проживання, 
яка дає обґрунтовані підстави вважати, що 
внутрішньо переміщена особа повернулася до 
покинутого місця постійного проживання» [2]. 

Тобто на нормативно-правовому рівні 
виникла ситуація, коли люди, які здійснювали 
внески до Пенсійного фонду України та за чин-
ним українським законодавством мають право 
на отримання пенсії, повинні були або пересе-
литися зі свого постійного місця проживання 
(до того ж держава не створювала умов для 
переселення, не надавала місця для прожи-
вання, компенсації за втрачену власність), або 
перетинати лінію розмежування кожні 60 днів. 

Крім того, постановою Кабінету Міністрів 
України від 5 листопада 2014 р. № 637 «Про 
здійснення соціальних виплат внутрішньо 
переміщеним особам» пенсії внутрішньо пере-
міщеним особам були прирівняні до соці-
альних виплат, отже, на їх виплату поширю-
валися практика фізичної ідентифікації [6]. 
Отримувати пенсію ВПО могли суто в установі 
Публічного акціонерного товариства «Держав-
ний ощадний банк України». У цій постанові 
прописується, що «дія платіжних карток уста-
новлюється на строк до трьох років за умови 
проходження фізичної ідентифікації клієнта в 
установах Публічного акціонерного товари-
ства «Державний ощадний банк України» кож-
ні шість місяців» [6]. Також зазначається, що 
«у разі непроходження фізичної ідентифікації 
одержувачем соціальних виплат Публічне акці-
онерне товариство «Державний ощадний банк 
України» зупиняє видаткові операції за поточ-
ним рахунком та інформує протягом одного 
тижня із дня їх зупинення в електронній фор-
мі з використанням електронного цифрово-
го підпису через захищені канали зв’язку про 
таке зупинення Міністерство соціальної полі-
тики та Міністерство фінансів» [6].

Отже, разом із необхідністю перетина-
ти лінію розмежування раз на 60 днів постає 
необхідність раз на півроку відвідувати відді-
лення «Державного ощадного банку України» 
для фізичної ідентифікації. Тобто на законо-
давчому рівні створено підґрунтя для появи 
пенсійної маятникової міграції.

Треба зазначити, що 8 червня 2016 р. Кабі-
нетом Міністрів України ухвалено низку норма-
тивних актів, які встановлювали перевірки для 
ВПО. Представники органів соціального захи-
сту чи інших органів влади тепер мали право 
перевіряти наявність внутрішньо переміщених 

осіб за зареєстрованими адресами перебу-
вання та складати акт. На підставі цього акта 
ВПО подовжувалися чи припинялися випла-
ти [9]. Результатом цих нововведень стало 
зменшення кількості пенсіонерів із числа ВПО, 
які отримували пенсії. Якщо станом на січень 
2016 р. пенсії виплачувалися 956 тис. пенсіо-
нерів, то станом на 1 січня 2017 р. їхня кількість 
становила вже 548,9 тис. [3]. 

Однак ці нормативні акти викликали осуд із 
боку правозахисників як такі, що порушували 
права людини. Постановою окружного адмі-
ністративного суду міста Києва від 26 червня 
2017 р., а потім постановою Київського апе-
ляційного адміністративного суду від 4 лип-
ня 2018 р. перевірки переселенців органами 
соціального захисту населення або іншими 
органами влади, місцевого самоврядування, 
установ, організацій, підприємств, починаю-
чи з 5 липня 2018 р. визнані незаконними та 
заборонені [9].  

Та необхідність регулярно перетинати 
лінію розмежування за будь-яких умов кожні 
60 днів сприяла подальшому зменшенню кіль-
кості пенсіонерів із числа ВПО. Якщо у квіт-
ні 2018 р. пенсії виплачені 562 тис. осіб, то в 
червні – 470 тис. осіб зі статусом ВПО. Лише 
у квітні – травні 2018 р. Мінфіном надіслано до 
Пенсійного фонду України 23,5 тис. рекомен-
дацій щодо припинення виплат за критерієм 
«тривала відсутність (понад 60 днів) особи за 
місцем проживання, що дає підстави вважа-
ти, що ВПО повернулася до залишеного місця 
постійного проживання» [11].

Отже, саме чинне українське законодавство 
стало підґрунтям для появи та розвитку пен-
сійної маятникової міграції. За даними моніто-
рингових звітів Благодійного фонду «Право на 
захист» за 2018 р, приблизно 50% респонден-
тів серед причин перетину лінії розмежування 
визначали розв’язання питань із документа-
ми, пов’язаними з пенсією та фізичною іден-
тифікацією, запобігання припиненню виплат 
через відсутність на підконтрольній території 
понад 60 днів [5].

Пенсійна маятникова міграція сприяла поя-
ві цілої низки соціальних явищ. Передусім це 
розвиток інфраструктури, спрямованої на 
обслуговування пенсійної маятникової мігра-
ції, а саме організація автобусних та автомо-
більних трансферів на підконтрольну Україні 
територію та назад, відкриття дешевих хосте-
лів для осіб із непідконтрольних територій у 
населених пунктах недалеко від контрольних 
пунктів в’їзду-виїзду, практика надання ліж-
ко-місць переселенцям у домівках місцевих 
мешканців (у Станиці Луганській, наприклад, 
ліжко-місце в серпні 2018 р. коштувало 100 грн 
за ніч [10]) тощо. Крім того, з’явилося багато 
напівзаконних та незаконних схем, які дозво-
ляли обійти українське законодавство щодо 
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регулювання пенсійного забезпечення ВПО. 
Серед них зняття готівки з картки за відсоток, 
надання послуг з отримання пропусків (до вве-
дення електронного пропуску) та статусу вну-
трішньо переміщеної особи, переоформлен-
ня пенсій на українській території, отримання 
заборгованостей із виплати пенсій тощо. 
Ці схеми не лише стали прямим порушен-
ням українського законодавства, але й часто 
дозволяли шахраям ошукати людей похилого 
віку, які не могли самі пройти тривалу та важку 
процедуру відновлення пенсійних виплат. 

Висновки з проведеного дослідження. 
Пенсійна маятникова міграція стала наслідком 
збройного конфлікту на Сході України та втра-
ти Україною контролю над частиною власних 
територій. З одного боку, ця ситуація призве-
ла до соціально-економічної кризи та зубожін-
ня населення, особливо соціально вразливих 
категорій, до яких належать і люди пенсійно-
го віку. У нових умовах отримання української 
пенсії стало для них критично важливим для 
фізичного виживання. З іншого боку, поява 
такого типу міграції стала наслідком державної 
політики щодо осіб із непідконтрольної тери-
торії. Прив’язка пенсійних виплат до статусу 
внутрішньо переміщеної особи, для збере-
ження якого не можна покидати підконтроль-
ну Україні територію більше ніж на 60 днів, 
процедура фізичної ідентифікації, яка перед-
бачає відвідування відділення «Державного 
ощадного банку України» кожні півроку змушу-
ють пенсіонерів регулярно перетинати лінію 
розмежування за будь-яких умов. За чинного 
законодавства масштаби пенсійної маятнико-
вої міграції будуть зберігатися на теперішньо-
му рівні, сприяючи подальшому розвитку інф-
раструктури, яка обслуговує цей тип мігрантів 
(як легальної, так і незаконної). 


