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Збільшення тривалості життя населення вже протягом де-
кількох десятиліть супроводжується зниженням зайнятості осіб 
старших вікових груп, що, у свою чергу, потребує додаткових ви-
трат як з державного бюджету, так і з Пенсійного фонду для їх на-
лежного матеріального забезпечення. Хоча треба зазначити, що 
більшість з такого контингенту осіб ще спроможна активно пра-
цювати та передавати свій життєвий та професійний досвід моло-
дому поколінню. Але сьогодні однією з проблем на шляху забезпе-
чення зайнятості осіб похилого віку є проблема, пов’язана з неод-
нозначним ставленням оточуючих, зокрема роботодавців, до осіб 
похилого віку, тобто процес систематичної стереотипізації і дис-
кримінації людей через їх старість. Акцент на відтворення реабілі-
таційного потенціалу людей, їх реінтеграцію у ринок праці дозво-
лив би реального впливати на вирішення існуючих економічних 
проблем держави та підвищувати якість життя людей похилого 
віку в суспільстві. 

Спираючись на аналіз наукової літератури можна констату-
вати, що серед наукових досліджень превалюють питання органі-
зації соціально-педагогічної підтримки людей похилого віку, соці-
альної роботи з ними, якості їх життя, прикладом можуть бути 
наукової праці В. В. Бочарова, О. С. Власюка, Н. О. Єрмак, М. О. Жи-
тинської, О. М. Лібанової, А. М. Лушнікової, Т. К. Матрусової,  
В. Г. Тукумцева, О. А. Усачової тощо. Фундаментальних наукових 
досліджень стосовно зайнятості та працевлаштування осіб похи-
лого віку в Україні ще не було, незважаючи на те що відповідна 
нормативна база для цього існує.  

Права і свободи людини та їх гарантії визначають зміст і 
спрямованість діяльності держави. Держава відповідає перед лю-
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диною за свою діяльність. Утвердження і забезпечення прав і сво-
бод людини є головним обов’язком держави1. 

В сучасних умовах розвитку держави та суспільства важли-
вою проблемою є забезпечення економічного благополуччя осіб 
похилого віку та створення для них відповідних умов для реаліза-
ції їх творчого та трудового потенціалу. Вже сьогодні частка осіб у 
віці 60 років і старше, а також пільгового пенсійного віку перетну-
ла рубіж 25 % всього населення країни, що, в свою чергу, призво-
дить до збільшення обсягів споживання суспільних ресурсів на 
соціальне забезпечення. За даними ООН, у Європі до 2050 року 
третина населення досягне віку старше 60 років, при цьому у Ве-
ликобританії, Німеччині, Франції, Італії й Іспанії кожному десято-
му жителю буде більше 80 років2.  Глобальний процес старіння 
населення обумовлений, передусім, зниженням народжуваності, а 
також збільшенням тривалості життя, яке пов’язане з успіхами 
медицини і зростаючою валеологічною культурою самих осіб ста-
ршого покоління, прогресивною соціальною політикою держав, 
що передбачає підвищення фінансування соціальних програм в 
інтересах людей похилого віку. 

Таким чином, слід констатувати, що сьогодні практично усі 
держави стикаються з проблемою старіння трудових ресурсів, яка 
з року в рік буде загострюватися. У цих умовах більш повне вико-
ристання трудового потенціалу літньої частини населення є од-
ним з найбільш реальних шляхів виходу зі становища, що склало-
ся. Розуміючи це, уряди країн змушені по-новому формувати су-
часну соціально-економічну політику, застосовуючи механізм по-
довження трудового життя людини та збільшення частки осіб по-
хилого віку в економіці країни. 

Важливим інструментом реінтеграції осіб похилого віку у 
ринок праці в країнах Європейського Союзу служать програми пе-
репідготовки і навчання протягом усього життя. Інші країни світу 
також не стоять осторонь проблем, пов’язаних зі старінням насе-
лення. Особливо необхідно відзначити Японію – країну, яку насе-
ляє народ, що є сьогодні найстарішим на Землі. Згідно з прогноза-
ми Інституту проблем населення Міністерства соціального забез-
печення Японії очікується, що частка осіб у віці 65 років і старше 

                                                 
1 Конституція України // Відомості Верховної Ради України. 1986. 

№ 30. Ст. 141. 
2 Кухтевич Т. Н. Постарение населения Земли как социокультурная 

проблема // Вестник Московского университета. Серия 18. Социология и 
политология. 2006. № 3. С. 3. 
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до 2020 р. перевищить 25%1, але ці особи традиційно виявляють 
велику зацікавленість у продовженні активного трудового життя. 
Тому одним із найголовніших напрямів трудової політики Японії у 
відношенні осіб старшого віку стає розвиток форм зайнятості цьо-
го контингенту з урахуванням їх вікових особливостей і можливо-
стей. Серед форм зайнятості велика увага приділяється неповній 
та тимчасовій зайнятості, самозайнятості, зайнятості на легких 
видах робіт, розподілу робочих місць між декількома працівника-
ми, а також волонтерська діяльність, благодійна, для підтримки 
соціальних контактів, відновлення здоров’я тощо2. Водночас в 
Україні не сформувалась сучасна державна соціальна  політика, 
яка б виражала відповідне ставлення до людей похилого віку як до 
численної соціально-демографічної групи населення, здатної ще 
активно впливати на соціально-економічний розвиток. Життєдія-
льності людей похилого віку в українському суспільстві за сучас-
них складних умов притаманні певні особливості. Так, достатньо 
впевнено можемо говорити про низький рівень матеріального 
забезпечення людини похилого віку, яка з виходом на пенсію 
практично втрачає можливість повноцінного продовження трудо-
вої діяльності. Поряд з цим відбувається взаємовіддалення люди-
ни похилого віку та її соціального середовища, що може призвести 
до виникнення проблем самотності та ізоляції. Часто у старості 
загострюються хронічні хвороби, що, у свою чергу, ускладнює 
життя, викликає незадоволеність ним.  

А задоволеність життям, якість та успішність пристосування 
до нього в старості залежить від багатьох факторів і безпосеред-
ньо від того, які умови створені для того, щоб становище людей 
похилого віку в нашому суспільстві значно покращилось, щоб літ-
ня людина почувала себе необхідною для держави та суспільства. 

Взагалі ж в Україні особами похилого віку, відповідно до ст. 
10 Закону України «Про основні засади соціального захисту вете-
ранів праці та інших громадян похилого віку в Україні», визнають-
ся особи, які досягли пенсійного віку, а також особи, яким до дося-
гнення зазначеного пенсійного віку залишилося не більш як пів-

                                                 
1 Atsushi, Seike. The EmpIoyment of OIder PeopIe in Japan and PoIicies 

to Promote It. SpeciaI Nopic // Japan Labor BuIIetin. 1994. VoI. 33. No. 12. 
December 1. 

2 Матрусова Т. Н. Трудовая политика государства в отношении лиц 
старших возростов в Японии // Трудовое право. 2003. № 11. с. 63. 
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тора року1. Такі особи мають право на працю нарівні з іншими 
громадянами, яке додатково гарантується державними цільовими 
програмами зайнятості населення. Забороняється відмова у при-
йнятті на роботу і звільнення працівника за ініціативою робото-
давця з мотивів досягнення пенсійного віку. Переведення праців-
ника похилого віку і працівника передпенсійного віку з одного 
робочого місця на інше не допускається без його згоди, якщо при 
цьому змінюються істотні умови праці. 

Умови договорів про працю (контрактів, угод) з громадяна-
ми похилого віку, включаючи також і їх працю в період проживан-
ня в установах соціального забезпечення, не можуть погіршувати 
становище або обмежувати їх права, передбачені Законом України 
«Про основні засади соціального захисту ветеранів праці та інших 
громадян похилого віку в Україні»2 і законодавством про працю. 
Такі умови є недійсними. 

Підприємства, установи і організації зобов’язані постійно 
поліпшувати умови праці і виробничого середовища громадян по-
хилого віку. Робоче місце громадянина похилого віку має бути об-
ладнано відповідними технічними та іншими засобами, що спри-
яють збереженню його здоров’я і працездатності. Але на практиці 
ми спостерігаємо дещо іншу картину, яка пов’язана з небажанням 
роботодавців використовувати трудовий потенціал осіб похилого 
віку, про що яскраво свідчать оголошення про працевлаштування. 

З огляду на викладене необхідно погодитися з висновками 
В. Г. Бобко про те, що треба передбачити додаткові гарантії при 
укладенні трудового договору з указаними особами і закріпити їх 
у трудовому законодавстві. На думку автора, потрібно закріпити в 
новому Трудовому кодексі України норму наступного змісту: «За-
бороняється відмова у прийнятті на роботу з мотивів досягнення 
громадянами пенсійного віку. При відмові у прийнятті на роботу 
зазначеним категоріям громадян роботодавець зобов’язаний по-
відомити їм причини відмови у письмовій формі. Відмову у при-
йнятті на роботу може бути оскаржено у судовому порядку». 

Надалі на загальнодержавному рівні необхідно розробити 
та затвердити комплексні програми забезпечення трудової зайня-
тості осіб старших вікових груп, які б передбачали не лише основ-
ні напрямки політики держави щодо додаткового захисту цих ка-

                                                 
1 Закон України “Про основні засади соціального захисту ветеранів 

праці та інших громадян похилого віку в Україні“ // Відомості Верховної 
Ради України (ВВР), 1994, № 4, ст. 18. 

2 Там само. 
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тегорій працівників, але й переваги для роботодавців, що сприя-
ють працевлаштуванню останніх1. 

Треба зазначити, що сьогодні в Україні необхідність викори-
стання трудового потенціалу літніх людей особливо зростає. Це 
пов’язане, в першу чергу, з тим, що скорочується контингент насе-
лення працездатного віку та наявна нечисленність поколінь, які 
починають трудову кар’єру, порівняно з численністю поколінь, які 
виходять на пенсію. По-друге, люди старшого віку мають низку 
вагомих переваг: кваліфікація, практичні навички, досвід, зрілість, 
що становить цінний та продуктивний ресурс економічного зрос-
тання країни, який на цей час ще ефективно не використовується.  

Тому підвищення економічної активності людей похилого 
віку повинно стати найперспективнішим напрямом діяльності 
держави та знайти своє відповідне відображення в проекті Трудо-
вого кодексу України. 
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Однією із сучасних тенденцій розвитку трудового права в 
умовах глобалізації є тенденція реформування правового регулю-
вання зайнятості населення. Трансформація інституту зайнятості 
пов’язана з появою і поширенням нестандартних (атипових, не-
традиційних, нестабільних) форм зайнятості. До таких форм, на-
самперед, відносять: зайнятість в умовах неповного робочого часу 
або неповну зайнятість; зайнятість на умовах строкових трудових 
договорів; тимчасову, непостійну зайнятість, в тому числі позико-
ву працю; вторинну зайнятість; дистанційну зайнятість; зайня-
тість на підставі договорів цивільно-правового характеру; нефор-

                                                 
1 Бобко В. Г. Деякі питання вдосконалення правового захисту осіб 

похилого віку при прийнятті на роботу в умовах реформування законо-
давства про працю // Напрями розвитку науки трудового права та права 
соціального забезпечення: матеріали VI Всеукраїнської науково-
практичної конференції, присвяченої 25-річчю кафедри трудового та гос-
подарського права Харківського національного університету внутрішніх 
справ (м. Харків, 3 листопада 2017 р.) : за заг. ред. К. Ю. Мельника. Х.: Хар-
ків. нац. ун-т внутр. справ, 2017. С. 140. 
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