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Люди по хи ло го віку очи ма ек спертів: труд нощі
та шля хи по до лан ня життєвих не га раздів

Анотація

У статті аналізу ють ся дані ек спер тно го опи ту ван ня щодо соціаль них про -
блем стар шої соціаль но-віко вої гру пи. Уза галь не но й інтер пре то ва но по гля ди
опи та них на уковців-соціологів сто сов но відчут тя пси хо логічно го віку людь ми
стар шої віко вої гру пи. Про а налізо ва но на й гостріші про бле ми жит тя літніх
лю дей та мож ли вості їх по до лан ня, вплив об’єктив них та суб’єктив них чин -
ників на фор му ван ня життєвої пер спек ти ви і життєвих стра тегій лю дей
стар шо го віку в Україні.

Клю чові сло ва: ек спер тне опи ту ван ня, соціальні про бле ми лю дей по хи ло го
віку, життєві пер спек ти ви, життєві стра тегії

Досліджен ня життєдіяль ності лю дей стар шо го віку є важ ли вим за вдан -
ням соціологічної на уки, в рам ках якої нині існує знач на кількість підходів
до вив чен ня про блем ста рості та старіння. Звер та ю чись до історії, слід ска -
за ти, що саме по нят тя “соціаль на ге рон то логія” за про ва див аме ри ка нець
Е.Стиґліц у 40-х рр. ХХ століття, про те по ши рен ня цей термін на був знач но
пізніше. Се ред теорій, що вик рис талізу ва ли ся на За ході, мож на на зва ти
такі:
— теорія суб куль ту ри для по хи ло го віку — за про по но ва на Е.Ро у зом, кот -

рий вва жає, що пред став ни ки не ве ли ких соціаль них груп, що ма ють
влас ну суб куль ту ру, більше взаємодіють один з одним, аніж з іншою
час ти ною суспільства. Та ким чи ном люди, що зби ра ють ся ви хо ди ти на
пенсію, об’єд ну ють ся на підставі спільних інте ресів;
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— згідно з теорією роз’єднан ня, обґрун то ва ною Б.Нью гар те ном та Дж.Ро -
зе ном, об ме жен ня спілку ван ня лю ди ни, що старіє, з інши ми чле на ми
суспільства є невідво ротним, по за як із ви хо дом на пенсію зміню ють ся її
соціальні ролі та зни жується дохід. Теорію роз ви ва ли Е.Каміґ та В.Ген -
рі, котрі вка зу ва ли, що роз’єднан ня (disengagement) є пси хо соціаль ним
яви щем, наслідком як при род них змін у психіці лю ди ни, що пе ре жи ває
старіння, так і впли ву на неї соціаль но го се ре до ви ща;

— теорія мо дернізації опи сує зміну ста но ви ща по хи лих лю дей та став лен -
ня до них як ефект технізації й мо дернізації су час но го суспільства,
внаслідок чого ав то ри тет і зна чен ня їхньо го досвіду знач но впа ли;

— теорія ге рот ран сцен денції, обґрун то ва на Л.То рнста мом, який пише про
особ ли вий вид по зи тив но го старіння (на підґрунті теорій К.Юнґа та
Е.Ерик со на). За цією теорією старіння лю ди ни вклю чає по тенціал для
роз вит ку та ро зуміння но во го по гля ду на жит тя, пе рехід від більш
раціональ но го та ма теріаль но го по гля ду на світ до більш транс цен ден т -
но го, що в підсум ку суп ро вод жується збільшен ням за до во ле ності від
жит тя [Tornstam, 2011].

Сьо годні на За ході роз гля да ють пи тан ня соціаль но-де мог рафічно го
скла ду на се лен ня стар шо го віку, три валість жит тя різних соціаль но-про -
фесійних груп лю дей по хи ло го віку, про цес старіння та ви хо ду на пенсію,
які вив ча ли Е.Ро сет, Е.Камінґ, М.Янґ та Т.Шу лер, зміни при пе ре ході від
мо ло до го до стар шо го віку (С.Ірвін), особ ли вості віко вої стра тифікації
(М.Рейлі, М.Йон сон), особ ли вості жит тя лю дей стар шо го віку (Р.Тей лор),
старіння в су час но му світі (С.Мак Фей ден), особ ли вості ко мунікації стар -
ших лю дей (Дж.Ньюс ба ум).

Се ред вітчиз ня них дослідників-соціологів про бле ми роль о вих змін, по -
в’я зані з ви хо дом на пенсію, вив ча ли Н.Паніна, В.Шапіро, В.Пат ру шев; тему 
місця по хи лих лю дей у суспільстві, особ ли вос тей їхньої тру до вої та гро ма д -
ської діяль ності — Н.Боль ша ко ва, І.Бон да рен ко, В.Ла зарєва, Н.Ва си лен ко,
А.Коз лов, Т.Ки сель о ва, Г.Мо ро зо ва, А.Руб цо ва.

Чин ни ки соціаль ної по ведінки та са мо по чут тя по хи лих лю дей у су -
спільстві, про бле ми їхньої адап тації й ак тивізації досліджу ва ли Т. Деми -
дова, А.Дмитрієв, Н.Ко валь о ва, Т.Коз ло ва, Л.Со ловй овa, Н.Ге ра си мо ва,
Є.Ща нінa, на го ло шу ю чи у своїх пра цях, що сте ре о ти пи сто сов но кон сер ва -
тив ності та па сив ності стар шо го по коління не підтвер джу ють ся емпірич ни -
ми да ни ми.

 Пи тан ня соціаль ної політики, управління в соціальній сфері, теорії
та ме то ди ки соціаль ної до по мо ги гро ма дя нам по хи ло го віку аналізо ва но
у пра цях російських дослідників В.Жу ко ва, Н.Шмель о вої, Е.Хо лос то вої,
І.Бон да рен ко, В.Ла зарєвої, Г.Мусіної-Маз но вої, а в пра цях М.Елютіної,
Є.Здра во мис ло вої, Ю.Ка ча но вої, О.Кув ши но вої, С.Мар ковкіної. Зок ре ма,
впер ше ви ко рис та но якісні ме то ди досліджен ня ста рості як фе но ме ну, що
дає змо гу глиб ше зро зуміти ак ту альні пе ре жи ван ня лю дей по хи ло го віку,
по яс ни ти зміст їхніх учинків на базі об шир но го ма теріалу.

Досліджен ня в цій ца рині кон сти ту ю ва ли ся в окре мий розділ соціології, 
що на був виз нан ня і навіть вхо дить до на вчаль них про грам вишів [Ва си лен -
ко, 2003; Ти тов, 2006; Яце мир ская, 1998].
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Спря мо ваність соціологічної на уки на вив чен ня про блем лю дей по хи -
ло го віку зу мов ле на вод но час за пи та ми як те о ре ти ко-пізна валь но го, так і
прак тич но го ха рак те ру. Осмис лен ня життєвих прак тик тих пред став ників
стар шо го по коління, що успішно адап ту ва ли ся до умов по стви роб ни чо го
періоду жит тя, й вип ра цю ван ня те о ре тич них мо де лей життєвих стра тегій,
ефек тив них у цей час, що ха рак те ри зується об’єктив ним ско ро чен ням жит -
тєвої пер спек ти ви, є чи не на й ак ту альнішим за вдан ням і в те о ре тич но му, і в
прак тич но му, і в гу маністич но му вимірах. Кро ком до його ви ко нан ня ста не
вив чен ня низ ки пи тань, які ма ють бути з’я со вані як те о ре тич ним, так і
емпірич ним шля хом. До та ких пе ре дусім на ле жать окрес лен ня спе ци фіч -
них про блем, що ви ни ка ють при пе ре ході до влас ти вих лю дям літньо го
віку форм життєдіяль ності, з’я су ван ня дже рел цих про блем, їхньо го впли ву
на по бу до ву життєвої пер спек ти ви та мож ли вих шляхів і стра тегій  по -
долання їх.

Ме тою статті, та ким чи ном, є виз на чен ня пе ре ду мов ви ник нен ня та
 способів роз в’я зан ня соціаль них про блем стар шої соціаль но-де мог рафічної 
гру пи; об’єктом досліджен ня — люди стар шо го віку в Україні, а пред ме -
том — мож ливі прак ти ки осмис лен ня та роз в’я зан ня про блем “фінішно го
відрізку” життєвого шля ху, котрі мож на інтер пре ту ва ти як чин ни ки й  пе -
ред умови по бу до ви життєвої пер спек ти ви та відповідних життєвих стра -
тегій. Звідси по ста ють такі за вдан ня:
— ви ок ре ми ти про бле ми, з яки ми сти ка ють ся люди по хи ло го віку в Ук -

раїні, й виз на чи ти де терміна нти цих про блем;
— про а налізу ва ти мож ливі шля хи та за со би роз в’я зан ня про блем лю дей

по хи ло го віку в Україні;
— виз на чи ти шля хи по до лан ня внутрішньоп си хо логічно го дис ком фор ту,

зу мов ле но го чин ни ка ми зовнішньо го (соціальні не га раз ди) та внут -
рішньо го (ро зуміння, що жит тя йде до за вер шен ня) ха рак те ру.

Ви ко рис тан ня ме то ду ек спер тно го опи ту ван ня видається обґрун то ва -
ним, бо оче вид ною є до речність за сто су ван ня якісних ме тодів зби ран ня да -
них при дослідженні на крес ле них за вдань. “Експертні опи ту ван ня — це опи -
ту ван ня ком пе тен тних, тоб то ви со кок валіфіко ва них у певній га лузі фа -
хівців (ек спертів). Рес пон ден та ми в ек спер тно му опи ту ванні є ек спер ти, які 
во лодіють не обхідни ми для оцінки по став ле них у дослідженні пи тань знан -
ня ми й досвідом та про фесійною інтуїцією” [Тол стих, 2003]. У на шо му
 випадку досліджу ва на про бле ма ви хо дить за межі якоїсь окре мої га лузі
пізнан ня (зок ре ма соціаль ної ге рон то логії), утво рю ю чи дослідниць ке поле
для ба гать ох на уко вих дис циплін. За цих умов вузь коп ро фесійна ком пе -
тентність, на прик лад з огля ду на організацію соціаль но го за без пе чен ня
стар шо го (по сттру до во го) по коління, здат на зву зи ти по шук до уста ле них
спо собів і форм, тож у на шо му підході до пи тан ня до бо ру ек спертів ми
 вважали за доцільне зро би ти на го лос на про фесійній інтуїції фа хо вих до -
слідників у поєднанні з осо бис тим досвідом. Тому, за лу ча ю чи до опи ту ван -
ня: а) лю дей літньо го віку, які ма ють осо бис тий досвід роз в’я зан ня соціаль -
них про блем, по в’я за них з до сяг нен ням по хи ло го віку; б) осо бис тос тей,
здат них відсто ро не но й вод но час кваліфіко ва но аналізу ва ти дані про бле ми
не лише з по зицій пе ре жи то го, а й у ши ро ко му соціаль но му кон тексті на
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підґрунті про фесійних знань у своєму сеґменті суспільство- та лю ди ноз на в -
ства, ми, з пев ною час ткою умов ності, кваліфікуємо як ек спертів із соціаль -
них і соціаль но-пси хо логічних про блем стар шої вікової групи.

У цій статті пред став ле но ре зуль та ти досліджен ня, про ве де но го ав то -
ром у квітні–червні 2014 року ме то дом напівстан дар ти зо ва но го інтер в’ю. В
опи ту ванні взяв участь 21 на уко вець-соціолог — 18 док торів і 3 кан ди да ти
наук (усі опи тані співробітни ки Інсти ту ту соціології НАН Украї ни віком
від 57 до 89 років, 12 чо ловіків і 9 жінок). Для відбо ру їх ви ко рис та но три
кри терії: по-пер ше, вік (від 55 років), при чо му ав тор на ма гав ся за мож ли -
вості рівною мірою пред ста ви ти вікові ко гор ти 56–65, 65–75 і старші за 75.
По-дру ге, кри терієм відбо ру слу гу ва ла стать: вва жа ло ся, що до скла ду  екс -
пертів має бути за лу че на при близ но рівна кількість чо ловіків та жінок за -
для за без пе чен ня ген дер ної відповідності. По-третє, ви со ка на уко ва ква -
ліфіка ція (на явність на уко во го сту пе ня) в га лузі досліджен ня суспільних
про блем.

Кількість опи та них було виз на че но з огля ду на те, що під час останніх
інтер в’ю уже не зрос тав якісний до ро бок, тоб то коло зга ду ва них про блем за -
мкну ло ся й пішли по вто ри, но вих по зицій не спос теріга ло ся. Пев на річ, ста -
тис тич но го зна чен ня роз поділ відповідей не може тут мати, оскільки гру па
опи ту ва них не ве ли ка, про те це й не було на шим за вдан ням, адже це опи ту -
ван ня на ле жить до якісних ме тодів зби ран ня да них.

Здебільшо го під по бу до вою життєвої пер спек ти ви ро зуміють ство рен -
ня цілісної кар ти ни май бут ньо го, що вклю чає су купність взаємоз в’я за них
подій. Однак за та кої інтер пре тації не дос тат ньо ви раз но ак цен тується “при -
в’яз ка” цієї кар ти ни до пев но го суб’єкта. Тому більш вип рав да но виз на ча ти
життєву пер спек ти ву як пев ним чи ном упо ряд ко вані уяв лен ня про май -
бутнє, пла но вані та очіку вані ак то ром у май бут ньо му події та си ту ації, в
яких він з тією чи тією час ткою ймовірності бра ти ме участь і (або) які за тор -
ку ють його інте ре си.

Під життєвою стра тегією ми ро зуміємо при та ман ну суб’єктові кон -
фіґурацію при нципів, уста но вок і норм, що зу мов лю ють пев ну сте ре о ти -
пізацію ви бо ру спо собів роз в’я зан ня життєвих про блем, схильність до пев -
но го сти лю жит тя. Життєві стра тегії соціаль но го рівня ви бу до ву ють ся від -
повідно до тієї життєвої пер спек ти ви, яку ці ак то ри уяв ля ють собі [Мар ти -
нюк, 2014].

Якщо по гля ну ти на по бу до ву життєвої пер спек ти ви з різних то чок віко -
во го відліку, то люди стар шо го віку ма ють знач но більший баґаж зна чу щих
подій та по до лан ня склад них си ту ацій. У мо лоді важ ливішою є май бут ня
життєва пер спек ти ва, лю дям по хи ло го віку при та манні не па сивні спо га ди
про ми ну ле, а ак тив не вклю чен ня емоцій, по в’я за них з ми ну ли ми подіями,
як у те перішнє їхнє життя, так і в уяв лен ня про май бутнє (слід зга да ти, що за
віко вою кла сифікацією ВООЗ (від 2012 року) люди від 25 до 44 років на ле -
жать до мо ло до го віку, від 45-ти до 60-ти — до се ред ньо го, від 60-ти до
75-ти — до по хи ло го, від 75-ти до 90-та — до ста ре чо го віку, а після 90 років — 
до дов го жи телів). За умов суб’єктив но го зрос тан ня для пред став ників стар -
шо го по коління зна чу щості ми ну лої життєвої пер спек ти ви та ско ро чен ня
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май бут ньої важ ли во відна хо ди ти нові сен си для жит тя і діяль ності, зба га -
чен ня подіями і си ту аціями, відмінни ми від ми ну лих подій у житті суб’єкта.

Як на го ло шу ва ло ся, життєва пер спек ти ва є суб’єктив ною кар ти ною
под аль шо го пе ребігу жит тя, але в підґрунті її ство рен ня ле жить свідома чи
інтуї тив на оцінка на яв них тен денцій і про блем, щодо роз в’я зан ня яких фор -
му ють ся відповідні життєві стра тегії. Тому в на шо му опи ту ванні був при -
сутній блок за пи тань, що сто су ва ли ся про блем, з яки ми зустріча ють ся люди 
по хи ло го віку в су час них укр аїнських реаліях. Зро зуміло, що кож на вікова
ко гор та наділена особ ли вос тя ми та про бле ма ми, спе цифічни ми саме для
неї, тому видається важ ли вим окрес ли ти цю спе цифіку у лю дей по хи ло го
віку. До цьо го бло ку ввійшли, пер шою чер гою, за пи тан ня щодо пе реліку
 головних про блем, чин ників, що їх зу мо ви ли, та мож ли вих шляхів  роз -
в’язання.

Пер ше за пи тан ня сто су ва ло ся того, з яки ми про бле ма ми вза галі сти ка -
ють ся люди по хи ло го віку. Це зроб ле но з ме тою виз на чен ня основ но го кола
про блем них для кон крет ної віко вої ко гор ти пи тань, тоб то кола їхніх по -
всяк ден них інте ресів, адже на гальні про бле ми лю дей, пер шою чер гою, є для
них зо ною підви ще но го інте ре су та ува ги, спря мо ву ють їхню основ ну жит -
тєву ак тивність та пе ре тво рю валь ну діяльність. Опи тані ек спер ти вка за ли
на про бле ми, що найбільше тур бу ють пред став ників по хи ло го віку в Украї -
ні. Ці про бле ми мож на поділити на такі гру пи: здо ров ’я та фізич не  само -
почуття, ма теріальні про бле ми, са мотність, пси хо логічні та соціальні  про -
блеми.

Проб ле ми зі здо ров ’ям та фізич ним са мо по чут тям

На сам пе ред ек спер ти, як і мож на було очіку ва ти, відзна ча ють коло про -
блем стар шо го по коління, по в’я за них зі здо ров ’ям, та соціальні наслідки їх
роз в’я зан ня. На ве де мо ти пові дум ки ек спертів: “А щодо себе, то здо ров ’я,
щоб жит тя було без бо ля чок, нор маль не жит тя”; “Ду маю, пи тан ня здо ров`я
на пер шо му місці, особ ли во у нас”. За ко номірність та ко го підхо ду вип ли ває
з того, що, не зва жа ю чи на окремі ви нят ки із пра вил, вік слу гує без по се -
реднім по каз ни ком фізич но го ста ну організму. Після періоду розквіту фi -
зич ний стан будь-яко го індивіда по чи нає йти на спад — у ко гось швид ше, у
ко гось повільніше, але не впин но за знає по ни жен ня. Люди стар шо го віку на -
ле жать до ка те горії, фізич ний розквіт якої уже відбув ся, тому їхнім го лов -
ним за вдан ням стає мак си маль не сповільнен ня фізич но го спа ду, як най дов -
ше збе ре жен ня по точ них по каз ників здо ров ’я. Тож за зна чен ня опи ту ва ни -
ми зв’яз ку віку зі ста ном здо ров ’я є цілком при род ним і пе ре дба чу ва ним. Та
по при пер шо чер го ву зна чущість цієї соціаль но-ме дич ної про бле ми не будь -
мо над то ак цен ту ва ти на ній увагу.

Ма теріальні про бле ми (сюди на ле жать, зок ре ма, дос туп до ме дич но -
го об слу го ву ван ня та дос тупність дос тат ньо го хар чу ван ня, за без пе ченість
жит лом, мож ливість по до ро жу ва ти тощо) так само на й частіше зга ду ва ли
наші ек спер ти. Нап рик лад: “Ва жить рівень жит тя, ма теріаль на за без пе -
ченість. Коли лю ди на ма теріаль но за без пе че на, вона живе більш цікаво, на -
си че но, у неї є мож ли вості роз ши ри ти свій го ри зонт. А якщо ма теріальні
про бле ми, то все зо се ред жується саме на цьо му. Якщо роз в’я за но ма те -
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ріальні про бле ми, то лю ди на пе ре хо дить на етап по стмо дер но го суспільст -
ва — до са мо ре алізації”.

Основ на час тка стар шо го по коління в Україні — це люди по хи ло го віку,
основ ний дохід яких ста но ви ла за робітна пла та за основ ним місцем ро бо ти,
і з ви хо дом лю ди ни на пенсію він суттєво змен шується за умо ви, що вона пе -
ре стає пра цю ва ти. У цих лю дей рівень ма теріаль но го стат ку є не си нонімом
ста тус ності, а ре аль ним пи тан ням ви жи ван ня:

“Час то люди настільки об ме жені в кош тах, що не мають мож ли вості доз -
во ли ти собі ліки, які б зро би ли жит тя до сить ком фор тним. Це пер ша про -
бле ма. І на ступ на еко номічна. Бо, на справді, якби старість була за без пе че на, 
це дало б мож ливість кра ще піклу ва ти ся про своє жит тя, вес ти здо ро вий
спосіб жит тя”.

І все ж за значу, що сто сов но про жи ван ня порівня но з мо лод шим віком
старші люди не по збав лені пев них бо нусів — вони за жит тя встиг ли на ко пи -
чи ти речі три ва ло го ви ко рис тан ня, тож на рівні не обхідно го мінімуму у них
за зви чай все є, на відміну від мо ло дих сімей. Це справ ляє вплив на по -
ведінкові та життєві стра тегії стар ших лю дей; за ско ро чен ня життєвої пер -
спек ти ви та зни жен ня не обхідності на ко пи чу ва ти на за зна чені речі, вони
на бу ва ють мож ливість пе ре гля ну ти власні пріори те ти й пе ре роз поділити
на явні ре сур си. Та ким чи ном, ма теріаль ний доб ро бут для лю дей по хи ло го
віку має особ ли ве за бар влен ня. Хоча для них мен шою мірою важ ли ве на ко -
пи чен ня ре сурсів “на пер спек ти ву”, для пе ре важ ної час ти ни ак ту аль ною за -
ли шається про бле ма до дат ко во го до пенсії за робітку для за до во лен ня пер -
шо чер го вих життєвих по треб. Для фіна нсо во за можніших верств ха рак тер -
на дещо інша мо ти вація в пи танні збе ре жен ня рівня ма теріаль но го спо жи -
ван ня: для них вже не є са моціллю бути за мож ним, щоб відповідати по каз -
ни кам пре сти жу та посісти пев не місце в суспільстві. Однак на ма ган ня
 зберегти або по кра щи ти на яв не фіна нсо ве ста но ви ще може бути ме тою й
у підсум ку ста ти чин ни ком, що впли ває на рівень са мо оцінки лю ди ни стар -
шо го віку, коли йдеть ся про праг нен ня збе ре жен ня своєї соціаль ної  зна -
чущості.

Проб ле ми са мот ності та взаємин із ро дин ним ко лом

“Діти на од но му з пер ших місць у лю дей по хи ло го віку”; або: “...гос тро
стоїть про бле ма са мот ності. Суспільством вони знач ною мірою по ки нуті, і
навіть близькі люди об ме жені в мож ли вос тях до по ма га ти. І са мотність при -
гнічує”; або: “...основні не га ти ви са мот ності лю дей по хи ло го віку — від -
сутність будь-якої до по мо ги у житті, підтрим ка яко го на хо ро шо му рівні з
кож ним ро ком стає все важ чою; не зат ре бу ваність життєвого досвіду та
знань стар ших лю дей; на рос тан ня не га тивів пси хо логічно го ха рак те ру, від -
чут тя не потрібності, відки ну тості”.

Ці дум ки, вис лов лені ек спер та ми, підтвер джу ють по ши ре ну в ге рон то -
логічній літе ра турі по зицію щодо вик лю чен ня знач ної час ти ни лю дей з до -
сяг нен ням по хи ло го віку з ак тив но го суспільно го жит тя, не за пи ту ва ності
на громад же них із віком їхніх знань та вмінь. Мож на при пус ти ти, що за умов
дефіциту лю дсько го капіталу в су час но му суспільстві тут криється  неаби -
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який ре зерв за умо ви відна ход жен ня відповідних не стан дар тних форм його
за лу чен ня.

Пе ре не сен ня цен тру ак тив ності внаслідок утра ти (на прик лад, че рез
свідому відмо ву) з на стан ням по хи ло го віку пев них ста тусів і соціаль них
ро лей у сфе ру соціаль но го мікро се ре до ви ща, на сам пе ред у сім’ю, є за цих
умов при род ним і зро зумілим. Однак ек спер ти за зна ча ють, що про бле ма
сімей них та ро дин них взаємовідно син для лю дей стар шої віко вої гру пи
може на бу ва ти гострішого ха рак те ру, ніж видається на пер ший по гляд.
Люди, які здебільшо го вже по ки ну ли основ не місце ро бо ти і вий шли на
пенсію, ма ю чи більше часу та мен ше мож ли вос тей, за зна ю чи об ме жень у
фіна нсо во му та соціаль но-ста тус но му плані на тлі більш ба га то го жит -
тєвого досвіду, час то ста ють “ка ме нем спо ти кан ня” для мо лод ших ро дичів,
зму ше них за бра ти їх на про жи ван ня до себе. Тоб то тра диційна про бле ма
“батьків і дітей” має не лише соціаль ний вимір, а й пло щи ну пси хо логічної
сумісності пред став ників різних по колінь при без по се ред ньо му по всяк ден -
но му спілкуванні.

Соціальні про бле ми

“Не обхідність звільня ти соціальні по зиції для но вих по колінь... Це ве -
ли ка соціаль на про бле ма для тих, хто ще має ста тус, але вже не має дос тат -
ньо сил, енергії та здо ров ’я, щоб його підтри му ва ти. Це ве ли ка соціаль на
про бле ма — мо мент своєчас но го ви хо ду з ве ли ко го соціаль но го жит тя. Це
на всіх рівнях — по чи на ю чи від ге рон ток ратії ра дя нської і до ря до во го про -
сто го про фесіона ла. Вони не відчу ва ють мо мент, коли ста ють менш про дук -
тив ни ми. От відчу ти цей мо мент і по сту пи ти ся до ро гою... Але тут є, звісно,
ве ли ка про бле ма: вони сприй ма ють це як соціаль ну не спра вед ливість від
мо лоді, про те же і т. ін.” Справді, конфлікт мо ло дості і досвіду, зміна по -
колінь є стре со ром для стар шо го по коління і важ ли вим чин ни ком транс -
фор мації життєвих пер спек тив. Усвідом лен ня по чат ку інво люції є по во рот -
ним пун ктом у психіці, від яко го мож на вес ти відлік внутрішньої транс фор -
мації уяв лень про май бутнє і по чат ку пе ре орієнтацій у життєвих стра тегіях.

“Стабільність. Впев неність в май бут ньо му щезає. Ко лись люди були
впев нені, за раз цьо го немає. Не виз на ченість як пе ред іспи том — це найгірше
відчут тя. Коли лю ди на спокійна і про гно зує своє бут тя — цьо го за раз немає,
і це за раз про бле ма, бо немає га рантії, що вони втри ма ють пенсію чи по бут,
що вони по вто рять те, що було в мо ло дості. А ще відчут тя стра ху, що іде те,
що ко лись тобі на ле жа ло. Ми хо че мо по вер ну ти ся в те се ре до ви ще, де лю ди -
на про ве ла не один рік. Прог но зу ван ня на й ближ чо го май бут ньо го і ре аль ної 
си ту ації...”

Соціальні про бле ми для лю дей по хи ло го віку ма ють дво я кий ха рак тер,
і за вдя ки більшо му життєвому досвіду вони ма ють мож ливість оцінити
 напрям роз вит ку суспільства та його по мил ки на цьо му шля ху. По-пер ше,
це соціальні про бле ми кон крет но го суспільства. По-дру ге, це про бле ми
взаємо з в’яз ку суспільства з однією зі своїх скла до вих — з пред став ни ка ми
стар шої віко вої гру пи. Стабільність і не стабільність у суспільстві, різно го
роду ре фор ми та транс фор мації — це хви ля, що “на кри ває з го ло вою” весь
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соціум. Ці про бле ми час то не пе ред ба чу вані, а вихід, як пра ви ло, ко жен
шукає са мостійно. Про те все, що сто сується ста тус но-роль о во го ста но ви ща
лю дей по хи ло го віку, мож на підда ва ти реґуляції як з боку суспільства, так і з 
боку са мих стар ших лю дей. Нап рик лад, у роз ви не них краї нах люди стар шо -
го віку ак тив но за лу чені до гро ма дських прак тик, підтри му ють і роз ви ва ють 
інсти ту ти гро ма дя нсько го суспільства. В Україні ціка вою фор мою  поє д -
нання суспільної та індивіду аль них ініціатив за для реінтеґрації пред став -
ників стар шо го по коління в суспільне жит тя є ство ре ний 2009 року “Ки -
ївський універ си тет треть о го віку”, що має 7 фа куль тетів, слу ха ча ми яких є
люди по хи ло го віку, які вже ма ють освіту будь-яко го рівня і на пря му. Це,
звісно, лише окре мий при клад, що не змінює за галь ної кар ти ни. Але саме
соціокуль турні спо со би суспільної реґуляції в поєднанні з по сту по вим
утво рен ням відповідних тра дицій здатні по спри я ти якщо не оста точ но му
роз в’я зан ню, то при наймні зни жен ню гос тро ти да ної про бле ми лю дей стар -
шо го віку, по нов лен ню для них смис лу жит тя, збе ре жен ню або транс фор -
мації життєвих пер спек тив.

Пси хо логічні про бле ми

“Проб ле ми пси хо логічно го ха рак те ру: на сам пе ред це про бле ма, чим
себе за й ня ти... Є люди, котрі пе ре ван та жені сімей ни ми об ов’яз ка ми, коли в
сім’ї є ону ки чи прав ну ки, і потрібно їх дог ля да ти, і ці на ван та жен ня над то
важкі для лю дей по хи ло го віку, але є про ти леж на про бле ма — ті, в кого нема
об ов’язків і хто не знає, куди себе подіти”.

“Додається чин ник втра ти ре аль ної, хро но логічної пер спек ти ви, не -
обхідність пе ре осмис ли ти жит тя: чи ти все зро бив, чи пра виль но жив, тоб то
маса про блем. Це час то закінчується деп ресією. Потім взаємос то сун ки з на -
ступ ни ми по коління ми, на буті сте ре о ти пи по ведінки су перечать тому, що є
мейнстри мом для мо лод ших по колінь. Зуміти зро зуміти, що твоя мо дель
уже не а дек ват на для но во го духу часу, якщо лю ди на може це зро зуміти...
Час то на ма га ють ся щось на в’я зу ва ти й от ри му ють відсіч, звідси конфлікти
та не по ро зуміння. Це мож на по до ла ти, лише зро зумівши й усвідо мив ши
час тко ву не а дек ватність своїх мо де лей. Ну і став лен ня до смерті — воно
здебільшо го абстрак тне, а для лю дей по хи ло го віку це вже кон крет на про -
бле ма, що ти по ви нен бути за вжди го то вий, що в будь-який мо мент підеш. Є
за хисні ме ханізми у психічно здо ро вої лю ди ни, що по ля гає в кон цен трації її
ду хов но го світу на влас них пе ре жи ван нях. Ну і по слаб лен ня гор мо наль но го 
фону, який вик ли кає бур хливі емоції. Нап рик лад, у тих, хто в зрілому віці
ви хо дить заміж, на ба га то спокійніше жит тя, бо у них уже нема та ко го гор мо -
наль но го підґрунтя”.

Без пе реч но, схожі про бле ми пе ре сліду ють і пред став ників мо лод ших
віко вих груп, про те ми роз гля даємо тут спе цифіку да них про блем для лю -
дей по хи ло го віку. Так, ек спер ти ствер джу ють: “На за ключ но му етапі жит -
тя про блем, як пра ви ло, більше, в тому числі пси хо логічних про блем. Бо
30-літ ня, яка має ба га то про блем… в неї є сподіван ня, що вона їх роз в’я же, а в
цих лю дей, як пра ви ло, та ких сподівань уже немає”. Тоб то одна з ха рак тер -
них рис у по хи ло му віці — об маль часу для за ла год жен ня на яв них не га -
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раздів. Окрес ле на про бле ма са мо усвідом лен ня че рез змен шен ня про тяж -
ності життєвої пер спек ти ви тісно по в’я за на з по си лен ням стре су і на пру же -
ності. Це може ста ти ка таліза то ром при ви борі стра тегій, не доз во ля ю чи
іґно ру ва ти про бле ми, оскільки далі буде лише гірше. Як наслідок відбу -
вається мобілізація зу силь для остан ньо го рішу чо го бою. Однак те саме
усвідом лен ня згор тан ня життєвої пер спек ти ви може вис ту па ти й інгібіто -
ром у ви зна ченні життєвої стра тегії, коли в лю ди ни “опус ка ють ся руки”.
“По год жу юсь з Ерик со ном — ко лись при хо дить час под и ви ти ся і ска за ти
собі: “я за до во ле ний”, бо часу пе ре роб ля ти себе вже нема. І тоді так: або
відчут тя за до во ле ності, або відчай”, — ствер джує один з ек спертів, і слід
 визнати таку по зицію цілком слушною.

Щоб ви ок ре ми ти спе цифіку конфіґурації про блем, що ста ють на за ваді
життєдіяль ності лю дей по хи ло го віку, слід виз на чи ти ті, що їх ек спер ти на -
зва ли на й важ ливішими. Відповіда ю чи на за пи тан ня “Яка з цих про блем є
на й гострішою для лю дей по хи ло го віку?”, фахівці вка зу ва ли, що од но знач -
ну відповідь дати важ ко, й вона суттєво за ле жить від того, про яку ве рству
лю дей ідеть ся. Утім, в ек спер тно му об го во ренні зву ча ли дум ки, що на й пер -
ше слід звер та ти ува гу на про бле ми здо ров ’я, його погіршен ня: “Старші по -
коління, яким за 60, — для них на 1-му місці за вжди про бле ми здо ров ’я.
Тому що у більшості цих лю дей є про бле ми зі здо ров ’ям”.

Інші ек спер ти вба ча ють на й важ ливішим до вирішен ня пи тан ня ма -
теріаль них не га раздів: “В Україні як соціаль на про бле ма — мож ливість
підтри му ва ти життєдіяльність на дос той но му рівні”; “Все-таки на й пер ша
про бле ма — ма теріаль не за без пе чен ня”.

В ек спер тних інтер в’ю кон ста то ва но, що навіть у стар шо му віці про бле -
ми окре мо го індивіда за ли ша ють ся невіддільни ми від про блем соціуму:
“Чим більш лю ди на інте лек ту аль но роз ви не на, тим більша у неї іден ти -
фікація з краї ною, із суспільством, мак росвітом. Для цих лю дей важ ливі
такі про бле ми”.

Експер ти та кож за зна ча ли, що суттєвою за гро зою для лю дей по хи ло го
віку є не мож ливість віднай ти внутрішню гар монію, тоб то ак цен ту ва ла ся
зна чущість про блем пси хо логічно го ха рак те ру: “Проб ле ма ду шев но го, пси -
хо логічно го спо кою, щоб ніщо не ви во ди ло з себе”; “... зву жується життєвий
про стір. А лю дині крім фізич но го потрібне емоційне за ван та жен ня, пси хо -
логічне, адже інфор маційне поле зву жується, тому лю ди на час то сама ви га -
дує собі пси хо е моційні стру си, щоб урізно манітни ти жит тя”.

Уза галь ню ю чи, мож на ска за ти, що про бле ми лю дей по хи ло го віку на й -
частіше взаємо пов ’я зані, за зви чай вони ідуть “у па кеті”, і че рез це ста но ви ще 
літніх лю дей видається ще важ чим. Вікові особ ли вості життєвої си ту ації
лю дей стар шої віко вої гру пи та пер спек ти ви її роз вит ку по ля га ють у тому,
що життєвий ре сурс лю ди ни ско ро чується, змен шується мобільність, від -
сікається низ ка роз в’язків, мож ли вих у мо лод шо му віці. Роз в’я зан ня однієї
про бле ми не мож ли ве без ува ги до інших, а на ува гу до всіх нема ані часу
(оскільки життєва пер спек ти ва уже віднос но мен ша), ані мож ли вос тей. З
кож ним про жи тим ро ком си ту ація стає де далі важ чою — змен шу ють ся
фізичні сили, втра чається на бу тий раніше соціаль ний капітал. Тоб то ско ро -
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чен ня ре сурсів за умов життєвого цей тно ту об ме жує спектр дос туп них
ефек тив них життєвих стра тегій.

Далі ми на ма га ли ся з’я су ва ти, які ви то ки та при чи ни про блем лю дей по -
хи ло го віку вба ча ють рес пон ден ти. Проб ле ми, що ви ни ка ють у пред став -
ників якоїсь гру пи, — чи то віко вої, чи то будь-якої іншої, — мо жуть бути
 зумовленими зовнішніми, соціаль ни ми чи внутрішніми, пси хо логічни ми
чин ни ка ми. Ко жен з цих чин ників має особ ли ве за бар влен ня для жит -
тєдіяль ності лю дей по хи ло го віку. З’я су ван ня цієї спе цифіки дає змо гу про -
сте жи ти ме ханізми роз гор тан ня та гли би ну про блем для різних лю дей, а та -
кож роль різних соціаль них інсти тутів у цьо му про цесі. Опи тані на уковці
на зва ли низ ку при чин, вка зу ю чи при цьо му на інтеґро ва ний, ком плек сний
ха рак тер їхньо го впли ву: “Це соціальні, куль турні, осо бистісні. Є куль турні
уяв лен ня, є соціальні — пенсія, є осо бистісні смис ли”. Кон ста ту ю чи взаємо -
до пов няльність дії різних чин ників, за для зруч ності аналізу й сис те ма ти -
зації, їх мож на умов но об’єдна ти в кілька груп. Роз глянь мо їх док ладніше.

Соціое ко номічні чин ни ки:

“Краї на така — ми ще не до сяг ли рівня 1990-го року... Еко номічні про -
бле ми. По-дру ге, співвідно шен ня пенсіонерів і пра цю ю чих. По-третє, це
тіньо ва еко номіка. Соціальні про бле ми кри ють ся в особ ли вос тях роз вит ку
Украї ни за всі ці роки. Все те, що не дає нор маль но сфор му ва ти бюд жет, від
яко го за ле жать люди по хи ло го віку”. “Перш за все, суспільство бідне. Ті, хто
при хо дить до вла ди, вирішу ють перш за все свої про бле ми. І мо лодь вва жає,
що вона по вин на жити сьо годні так, як жи вуть на За ході, а потім уже ду ма ти
про інших”.

Еко номічні не га раз ди лю дей по хи ло го віку віддзер ка лю ють еко номічні
не га раз ди усьо го суспільства. У краї нах із роз ви не ною еко номікою ці про -
бле ми не є та ки ми гос три ми. На томість в Україні ці про бле ми у стар ших лю -
дей бо лючіші, бо зреш тою йдеть ся про їхнє фізич не ви жи ван ня.

Соціальні чин ни ки:

Чи не на й важ ливішою, на дум ку ек спертів, є соціаль на скла до ва: “на -
скільки суспільство може за без пе чи ти умо ви ста рості, пенсії, спеціальні
уста но ви, в яких має по тре бу лю ди на по хи ло го віку”. “Є при родні при чи ни,
що відтво рю ють ся, не за леж но від краї ни. А для нас за раз соціаль на доміна -
нта ста ла до сить силь ною, мож ли во, і виз на чаль ною. Го лов не — відчут тя, що 
жит тя не да рем но про жи то. А соціальні по трясіння зміта ють відчут тя того,
що лю ди на не да рем но про жи ла жит тя. Гірко та роз ча ру вань, не за вер шеність 
життєвих про грам”.

Справді, соціальні по трясіння руй ну ють життєвий ком форт, вони по -
в’я зані з втра тою сис те ми орієнтирів, що доз во ля ли лю дині вва жа ти себе
реалізо ва ною. А за умов ско ро чен ня життєвої пер спек ти ви “пе ре пи са ти”
жит тя за но во вже не мож ли во, і це по си лює соціогенні дис функції, що ви ни -
ка ють у сфері життєвих стра тегій.

“Соціальні [чин ни ки] — це відки нутість соціумом в різних фор мах. Це
відчут тя відки ну тості, коли про фесійні знан ня уже не потрібні. Будь-яко го
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роду ак тивність не вітається, вва жається не потрібною, та кою, що за ва жає.
Дру ге — ма теріаль на спро можність, пенсії, за лежність від інших”.

Нес табільність у роз вит ку суспільства при зво дить до втра ти життєвих
орієнтирів його пред став ників. Якщо мо ло да лю ди на може бу ду ва ти жит тя
та зміню ва ти його відповідно до но вих умов суспільно го жит тя, то стар шим
лю дям це зро би ти важ че, а іноді й не мож ли во. Відчут тя, що життєві над бан -
ня пе ре ста ли вва жа ти ся та ки ми, що за слу го ву ють на по ва гу, втра ти ли зна -
чущість у соціаль но му се ре до вищі, до сить важ ке для сприй нят тя. Гос тро та
про бле ми підси люється тим, що старші люди не лише відчу ва ють пси хо -
логічні наслідки “не ува ги” до них з боку суспільства, зок ре ма ско ро чен ня
до по мо ги цій не за хи щеній верстві суспільства — воно “не ба чить” про блем
по хи лих лю дей.

Соціокуль турні чин ни ки:

“Пер ша при чи на: є тра диція, куль ту ра ста рості. Якщо не роз ви не на ця
тра диція ста рості в суспільстві, то на цьо му тлі роз ви вається низ ка цих при -
чин”. Ідеть ся про “куль ту ру спілку ван ня са мо го суспільства”; про “відсут -
ність куль ту ри фор му ва ти своє жит тя”. Ба чи мо збіг ду мок різних ек спертів,
коли йдеть ся про такі чин ни ки, як не роз ви не на куль ту ра ста рості, куль ту ра
міжпо колінних взаємин, куль ту ра по бу до ви життєвих стра тегій за умов
ско ро чен ня життєвої пер спек ти ви.

“По-пер ше, це за кла де но в куль турі. Уста нов ки. Нап рик лад, ми чуємо:
60-літній дідусь, баб ця. В нас уста нов ка, що це люди старі. Це ми вже відчу -
ваємо наче ви рок, що лю ди на пенсіонер. Мож ли во, вона [уста нов ка] має
об’єктивні ко рені, адже 30-літні сприй ма ють батьків як ста рих”. Такі су -
спільні прак ти ки “за ни жен ня” віко вої межі ста рості зу мов лені порівня но
не ве ли кою се ред ньою три валістю жит тя українців, чо ловіків. А отже, куль -
турні орієнтації зміню ва ти муть ся за умов її по до вжен ня. Зга дай мо хоча б
нову кла сифікацію віку за ВООЗ, за якою вікові межі мо ло дості знач но по -
до вжені. Це та кож співзвуч но да ним соціологічно го досліджен ня, про ве де -
но го у Ве ликій Бри танії на за мов лен ня сай та Love to Learn у 2012 році, за
яки ми ви я ви ло ся, що більшість бри танців вка зу ють вер хньою меж ею мо ло -
дості 55 років, а по ча ток по хи ло го віку відно сять до 70-ти [Middle age, 2012].

Один з ек спертів за зна чає таке: “Не гу ман не суспільство. Гу манізм на
сло вах, егої стич не суспільство”. Вва жаємо, що ця сен тенція має під со бою
ре аль не підґрун тя у впливі та ко го чин ни ка, як знеціне ння ста рості на тлі
куль ту мо ло дості. Став лен ня до пред став ників різних по колінь об умов -
люється особ ли вос тя ми кон крет ної куль ту ри. Якщо раніше, за умов тра -
диційно го суспільства, до дітей ста ви ли ся як до “не пов ноцінних лю дей”, що
зу мов лю ва ло ся їхньою ви со кою смертністю та ни жчи ми здат нос тя ми до
фізич ної праці, то за раз діти по ста ють як го лов на цінність суспільства. В мо -
дер них і, тим паче, в по стмо дер них суспільствах відбу ла ся зміна уяв лень
про роль та функції лю дей стар шо го віку. Уста ле ною в меж ах на уко во го
дис кур су останніх де ся тиліть є дум ка, що по ши рен ня префіґура тив них
прак тик, втра та стар шим по колінням ролі носія знань ініціюють змен шен ня 
по ва ги до стар ших. Тому, з по гля ду лю дей по хи ло го віку, здебільшо го
орієнто ва них на куль турні зраз ки і цінності тра диційно го суспільства, в
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став ленні до них відбу ли ся зру шен ня не в кра щий бік. Від поціно ву ван ня
досвіду та знань стар ших лю дей, по ва ги до них як “ро ди телів” — тих, що
дали жит тя, на ро ди ли, відбу вається пе рехід до поціно ву ван ня фізич ної
сили і при ваб ли вості, до стра ху пе ред старінням і дряхлінням тіла, а з іншо -
го боку — на рос тає не ро зуміння між по коління ми; з інфор ма ти зацією су -
спільства досвід стар ших по колінь за старіває над то швид ко, а зни жен ня
адап тив ності відіграє неґатив ну роль, зни жу ю чи їхні шан си взаємодіяти із
суспільством на гідно му рівні.

Пси хо логічні чин ни ки:

“При чи ни ле жать все ре дині: лю ди на будує себе сама. Якою лю ди на себе
по бу дує, та кою і буде. А ви то ки — все при хо дить з жит тя. Внутрішній стан,
який пе ре бо рює лю ди на, навіть коли лю ди на хво ра. А ще за ле жить від се ре -
до ви ща, де лю ди на пра цює, де живе”. Тут ек сперт вка зує на дуже важ ли вий
мо мент: по-пер ше, взаємоз в’я зок соціаль но го світу (жит тя) і внутрішньо го
(за пев ної ав то номії остан ньо го), ва гомість впли ву без по се ред ньо го ото чен -
ня. По-дру ге (хоча за зна чущістю для на шо го досліджен ня це посідає чільне
місце), йдеть ся про життєтвор чий век тор, при сутній у життєдіяль ності осо -
бис тості в будь-яко му віці. На го лос на соціаль но-пси хо логічній скла довій
як ви ник нен ня, так і роз в’я зан ня життєвих про блем є ак ту аль ним для всіх
віко вих груп, але особ ли во — для стар шої, оскільки про цес інво люції осо -
бис тості в цьо му віці може пев ною мірою бути ком пен со ва ний за ра ху нок
ме ханізму “пе ре оціню ван ня ціннос тей”, адек ват ної са мо оцінки життєвої
пер спек ти ви і ви бо ру відповідних життєвих стратегій.

Нас туп не пи тан ня сто су ва ло ся того, які шля хи і за со би роз в’я зан ня
озна че них вище про блем стар шої віко вої гру пи ба чать фахівці.

Одним із ключ ових ме ханізмів роз в’я зан ня про блем лю дей стар шої
віко вої гру пи є, на дум ку ек спертів, дер жав не реґулю ван ня: “... дер жа ва має
тур бу ва ти ся. Ка жуть, що гу манізм і роз ви ток суспільства виз на ча ють ся
його став лен ням до жінок, а я би ска зав, що це виз на чається став лен ням до
пенсіонерів”. Експер ти вва жа ють, що ма ють бути ре фор мо вані сис те ма ма -
теріаль но го за без пе чен ня та охо ро ни здо ров ’я. Потрібні певні дер жавні про -
гра ми, ме дич не со цза без пе чен ня, бу дин ки для лю дей по хи ло го віку — со -
ціальні речі. Про по нується, на прик лад, “про дов жи ти ро бо чий вік”, “пен -
сійну сис те му зро би ти більш де талізо ва ною, при в’я за ти до ха рак те ру праці
й до ста жу”. Заз на чається, що важ ли вою про бле мою є “кон троль за  здоро -
в’ям”, про те “за відсут ності стра хо вої сис те ми це важко”.

Вод но час ек спер ти кон ста ту ють, що вирішити основну низку про блем
шля хом дер жав но го втру чан ня в су час них умо вах роз вит ку укр аїнсько го
суспільства до сить важ ко: “По га но ро зумію, як це мож ли во в на шо му су -
спільстві. Не знаю, як це вирішу ва ти”. Вис лов лю ю чись тав то логічно, про -
бле мою є не уважність “дер жав них мужів” до про блем не за хи ще них груп на -
се лен ня. Як за зна чив один з ек спертів, “в рам ках чин ної сис те ми не існує
шляхів роз в’я зан ня про блем лю дей по хи ло го віку”.

Однією з при чин, яку на зи ва ють ек спер ти, є дру го ряд ний ста тус про -
блем лю дей по хи ло го віку порівня но з інши ми, на разі більш на галь ни ми: “...
ма буть, якби у нас суспільство не було настільки об тя же не ба гать ма про бле -
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ма ми... але у нас настільки за гроз ливі про бле ми, що до та ких не до хо дять
руки”. Іншою пе репо ною на шля ху роз в’я зан ня про блем лю дей стар шо го
віку є те, що сама ця соціаль на гру па не є ак тив ним ви бо рю ва чем влас них
прав: “ця спільно та не об’єдна на”, “люди по хи ло го віку... до сить роз по ро -
шені. Поки що гро ма дя нське суспільство в за род ку, і для них я бачу на й мен -
ше пер спек тив”.

Ще однією про бле мою є те, що ха рак тер ною ри сою українців є па тер -
налізм, орієнтація на до по мо гу ззовні, слаб ка ак тивність са мих лю дей щодо
по до лан ня життєвих труд нощів. Старші люди, які ви рос ли й пе ре бу ва ли
більшу час ти ну жит тя в умо вах Ра дя нсько го Со ю зу, слаб ко орієнту ють ся на 
індивідуалістичні цінності та не обхідність роз ра хо ву ва ти на себе, а не на
дер жав ну до по мо гу,

Експер ти ак цен ту ють ува гу на тому, що ма ють на бу ти чин ності різні ме -
ханізми вклю че ності лю дей стар шо го віку до суспільно го жит тя: “Елек то -
рат — спосіб бути час ти ною спільно го жит тя. Або ону ки — час ти на їхньо го
жит тя. Час при свя ти ти тому, щоб підтри ма ти своє здо ров ’я. Ма ють бути
різні фор ми за лу че ності — це дасть мож ливість відчут тя по вноцінності жит -
тя в будь-яко му віці”. Сам пе рехід у ка те горію лю дей стар шо го віку є для лю -
ди ни про блем ним. Експер ти звер та ють ува гу на те, що в де я ких краї нах, на -
прик лад в Японії, суспільство виз на чи ло для себе як про бле му “підго тов ку
до ста рості”, на томість в Україні “ЗМІ примітивні, не висвітлю ють цьо го”. В
цьо му на прямі важ ли вим є “віднов лен ня про гра ми по колінної, віко вої на -
ступ ності”. Для на шої краї ни спеціаль ним за вдан ням є цілес пря мо ва на ро -
бо та з ак ту алізації індивіду аль ної відповідаль ності лю ди ни за влас не май -
бутнє. Слід “вес ти з людь ми чес ну роз мо ву, що ве ли ку пенсію їм ніхто за без -
пе чи ти не змо же, а тому — щоб тур бу ва ли ся про своє пенсійне за без пе чен ня
люди, яким за 30, що по всюд но роб лять на За ході. І, звісно, ме ди кам слід
 активно вес ти мову, щоб люди за й ма ли ся за зда легідь своїм здоров’ям”.

За га лом у відповідях опи та них на уковців на го ло шується, що осо бис -
тісна ак тивність є го лов ним зна ряд дям при бо ротьбі з труд но ща ми. “Люди
по хи ло го віку по винні зна хо ди ти для себе спо со би ціка вої са мо ре алізації.
На За ході ба га то по до ро жу ють, хо дять у те атр”. Потрібно “зна хо ди ти коло
спілку ван ня, про яв ля ти ак тивність у по шу ках змістов но го і яс кра во го жит -
тя”; “ніколи не старіти ду шею”.

Іде аль ним, ясна річ, був би шлях поєднан ня життєвої ак тив ності ін -
дивіда та усвідом лен ня ним відповідаль ності за влас не жит тя з відповідни -
ми дер жав ни ми про гра ма ми, роз ра хо ва ни ми на цю ка те горію на се лен ня: “...
шля хи є — інсти туціональні фор ми ро бо ти, тур бо ти, універ си те ти 3-го по -
коління. Але, за га лом, це соціаль не вклю чен ня, якщо го во ри ти про тех но -
логії”. Про те су часні українські реалії поки що ха рак те ри зу ють ся не ува гою
до про блем лю дей стар шо го віку.

На ос та нок слід за ува жи ти, що опи ту ван ня про де мо нстру ва ло вель ми
ши ро ке коло про блем, які лю ди на не в змозі роз в’я за ти влас ни ми си ла ми.
Поп ри дек ла ро вані в суспільстві при нци пи піклу ван ня про ста рих лю дей,
прак тичні дії дер жав них та не дер жав них інсти тутів, по кли ка них опіку ва ти -
ся роз в’я зан ням цих про блем, за ли ша ють ся “фак то ром Х” для індивіду аль -
но го ак то ра — пред став ни ка стар шої віко вої гру пи, що на тлі по сту по вої
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віко вої інво люції й стаг нації осо бистісних ре сурсів знач ною мірою усклад -
нює по бу до ву реалістич ної життєвої пер спек ти ви, а раз ом із тим і вибір
опти маль ної життєвої стра тегії. Однак, зва жа ю чи на склад нощі соціаль ної
си ту ації, опи ту вані пе ре важ но вва жа ють “більш перспективними” для стар -
шої вікової групи активні стратегії адаптації до ймовірного перебігу подій.
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