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Соціаль но-еко номічний ста тус пенсіонерів та
мож ливі на пря ми ре фор му ван ня пенсійної
сис те ми в Україні

Анотація

Стат тю при свя че но досліджен ню особ ли вос тей соціаль но-еко номічно го ста -
ту су пенсіонерів у су час них укр аїнських реаліях. Автор статті ко рис тується
як ста тис тич ни ми да ни ми, так і кількісни ми да ни ми соціологічних опи ту вань
(моніто рин гові досліджен ня Інсти ту ту соціології НАНУ та порівняльні дані
Євро пе йсько го соціаль но го досліджен ня). Цей ши ро кий соціаль ний кон текст
дає змо гу виз на чи ти місце укр аїнських соціаль них фе но менів у євро пейській ре -
аль ності, ліпше зро зуміти як особ ли вості жит тя укр аїнсько го суспільства,
так і мож ливі на пря ми його роз вит ку, в тому числі щодо ре фор му ван ня пен -
сійної сис те ми.
Як політики, так і ма со ва свідомість укр аїнсько го суспільства ще не ма ють яс -
но го ба чен ня: як (крім збільшен ня розміру пенсійних вип лат) має роз ви ва ти ся
сис те ма пенсійно го за без пе чен ня в на шо му суспільстві. У ЗМІ, у вис ту пах
політич них лідерів функціонує ба га то сте ре о тип них суд жень з при во ду опти -
маль но го віку ви хо ду на пенсію жінок та чо ловіків; сто сов но потрібності/не -
потрібності праці для лю ди ни в пенсійно му віці; щодо “кра що го” ма теріаль но го
становища в пенсіоне ра, кот рий живе в роз ши реній сім’ї, ніж у пенсіоне ра-оди -
на ка. Зав дан ням ав тор ки було пе ревірити відповідність цих сте ре о тип них
суд жень об’єктив ним об ста ви нам жит тя пенсіонерів у су часній Україні. При -
кінцеві вис нов ки ма ють прак тич не зна чен ня, зок ре ма укр аїнсько му уря дові не
слід по бо ю ва ти ся не по пу ляр них дій у ца рині підви щен ня пенсійно го віку. Це за -
галь носвітова тен денція, що не збігається із мріями та на стро я ми на се лен ня
будь-якої краї ни, але є не обхідною з еко номічних об ста вин.

Клю чові сло ва: ста тус пенсіоне ра, пенсійна ре фор ма, ей джизм, пра ця пен -
сіонерів
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Украї на на ле жить до країн з ве ли кою час ткою на се лен ня по хи ло го віку.
На по ча ток 2013 року ця час тка ста но ви ла у містах — 20,6%, у се лах — 23,2%
[На се лен ня Украї ни, 2014: с. 86]. На тлі за галь ної тен денції зни жен ня чи -
сель ності на се лен ня у нашій країні його старіння в на й ближчі де ся тиліття
проґре су ва ти ме; зрос та ти ме час тка лю дей по хи ло го віку, що ви ма гає знач -
них зу силь з боку суспільства із за без пе чен ня гідно го жит тя для цієї ка те -
горії на се лен ня. В наші дні старість і по в’я за ний з нею вихід на пенсію виз на -
ча ють ся за ко ном. Мається на увазі вікова межа, коли більшість лю дей
закінчу ють тру до ву діяльність і мо жуть роз ра хо ву ва ти на різні види со -
ціаль ної підтрим ки, зок ре ма — на пенсію.

Соціаль на гру па пенсіонерів рідко є пред ме том на уко вих соціологічних, 
пси хо логічних і еко номічних досліджень. На жаль, суспільствоз навці (мож -
ли во, несвідомо) дот ри му ють ся сте ре о тип них уяв лень про цю соціаль ну
гру пу (що ще має місце в по всяк денній свідо мості) як про не пер спек тив ну і
нецікаву для май бут ньо го краї ни. Але в су час них спільно тах, коли після ви -
хо ду на пенсію знач на час ти на пенсіонерів жи вуть і двад цять, і трид цять
років, ви ни кає за вдан ня адап тації цих лю дей до швид ко мінли вих соціаль -
но-еко номічних умов жит тя. Та кож ак ту аль ним є роз роб лен ня пев ної со -
ціаль ної політики щодо цієї ка те горії на се лен ня.

В укр аїнсько му суспільстві роз по ча те ре фор му ван ня пенсійної сис те -
ми пе ре бу ває да ле ко від за вер шен ня. Як на уковці, політики, так і ма со ва
свідомість ще не ма ють яс но го ба чен ня, якою має бути опти маль на сис те -
ма пенсійно го за без пе чен ня для на шо го суспільства. У ЗМІ, у вис ту пах
політич них лідерів по бу тує ба га то сте ре о тип них суд жень з при во ду  оп -
тимального віку ви хо ду на пенсію жінок та чо ловіків; сто сов но потріб -
ності/не потрібності праці для лю ди ни пенсійно го віку; щодо “кра що го” ма -
теріаль но го ста ну пенсіоне ра, кот рий живе в роз ши реній сім’ї, ніж того, хто
живе як оди нак. Авторка статті ста вить за вдан ня пе ревірити ці сте ре о типні
суд жен ня на відповідність їх реаліям укр аїнсько го суспільства, що, своєю
чер гою, може до по мог ти у ви борі орієнтирів под аль шої по бу до ви пенсійної
системи.

Ста тус пенсіонерів
та ма теріальні умо ви їхньо го жит тя

Міжна род на бла годійна організація Help Age International скла ла рей -
тинг країн з огля ду на якість умов жит тя для літніх лю дей — Global Age
Watch Index 2014 [Global, 2014]. Цей індекс оцінює рівень жит тя лю дей по -
хи ло го віку у 96 краї нах за рівнем ВВП на душу на се лен ня, за без пе ченістю
ме дич ни ми по слу га ми, рівнем пенсійно го за без пе чен ня та на явністю під -
трим ки лю дей по хи ло го віку з боку соціаль но го се ре до ви ща. За цим по каз -
ни ком Украї на за останній час опус ти ла ся із 66-го на 82 місце (між Га ною і
Ма рок ко) — це найгірший по каз ник для Східної Євро пи. На йспри ят ли -
вішими краї на ми світу щодо якості жит тя тих, кому за 60, виз на но Нор -
вегію, Швецію і Швей царію. Се ред країн ко лиш ньо го СРСР на й ви щу  по -
зицію посідає Естонія (20 місце), вона ввійшла до топ-20 на й бла го по луч -
ніших за цим по каз ни ком країн, Грузія — 28 місце, далі йдуть Латвія (35),
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Вірменія (40), Лит ва (60), Тад жи кис тан (61), Біло русь (64), Кир гизія (63),
Росія (65) і Мол до ва (74 місце).

Згідно з офіційни ми да ни ми Пенсійно го фон ду Украї ни, на 01.10.2015
року за галь на чи сельність пенсіонерів ста но ви ла 12 275 138 осіб, се редній
розмір пенсійної вип ла ти — 1691,55 грн [Пенсійний фонд Украї ни, s.a.].

Пе ре важ на час ти на се ред одер жу вачів пенсійних вип лат — це пенсіоне -
ри за віком (77%). Тре ба ска за ти, що гро шо вий еквіва лент більшості видів
пенсійних вип лат при близ но одна ко вий: се редній розмір пенсії за віком —
1687,15 грн; з інвалідності — 1456,07 грн; у зв’яз ку із втра тою го ду валь ни -
ка — 1505,34 грн, за вис лу гу років — 1762,70 грн.

Най мен ша пенсія — це соціаль на пенсія, се редній розмір якої на
01.10.2015 року дорівню вав 1045,70 грн. Соціаль ну пенсію мож на виз на чи -
ти як щомісячні вип ла ти з Пенсійно го фон ду, при зна чені не пра цю ю чим, не -
пра цез дат ним гро ма дя нам, які не ма ють пра ва на тру до ву пенсію. Пра во вий
ре жим над ан ня соціаль ної пенсії різнить ся за леж но від ка те горії одер жу -
вачів пенсії, а та кож при чи ни відсут ності пра ва на тру до ву пенсію.

На тлі ма ло го гро шо во го еквіва лен та більшості видів пенсій ви діля -
ється “довічне гро шо ве утри ман ня суддів” (16 633,69 грн), при зна че не 1407
осо бам, які пра цю ва ли на по са дах суддів. (Та кий знач ний розмір пенсій для
суддів за умов ко рум по ва ності суддівської сис те ми в цілому ста но вить до -
дат ко ву си не ку ру, по в’я за ну з по са дою судді.)

За да ни ми щорічно го моніто рин го во го опи ту ван ня на се лен ня Украї ни,
здійсню ва но го Інсти ту том соціології НАНУ [Моніто ринг, 2014], у 2014
році 5,6% пенсіонерів на шої краї ни мали пенсію до 1000 грн; 81,6% — в інтер -
валі від 1000 до 1999 грн і тільки 9,3% — в інтер валі 2000–2999 грн; пенсію,
що пе ре ви щує 3000 грн, от ри му ва ли лише 3,5% пенсіонерів. Цей роз поділ
пенсіонерів за леж но від розміру при зна че ної їм пенсії сто сується всієї су -
куп ності гро ма дян Украї ни, які от ри му ють різні види пенсійно го за без пе -
чен ня. Але про ве дені де мог ра фа ми досліджен ня [На се лен ня Украї ни, 2004:
с. 45] свідчать, що більшість на се лен ня по хи ло го віку і в міських по се лен -
нях, і в сільській місце вості Украї ни про жи ва ють у складі сім’ї. Це підтвер -
джу ють і ма теріали пе ре писів на се лен ня, і дані вибірко вих соці ально-демо -
графічних об сте жень. Пе ре ва жа ють нук ле арні сім’ї та роз ши рені нук ле арні
сім’ї, тоб то дуже час то літні люди меш ка ють у до мо гос по дарстві зі шлюб ним 
пар тне ром або зі шлюб ним пар тне ром і ще з ки мось із дітей чи ро дичів.
Тому, вив ча ю чи ма теріаль не ста но ви ще пенсіонерів, потрібно вра хо ву ва ти
фе но мен їх спільно го чи са мостійно го про жи ван ня. Річ у тому, що, як пра ви -
ло, в українській роз ши реній нук ле арній ро дині ве деть ся спільне гос по да р -
ство з об’єдна ним сімей ним бюд же том і та ким чи ном відбу вається пе ре роз -
поділ ма теріаль них ре сурсів між чле на ми родини.

Так, у 2013 році лише ко жен шос тий чо ловік-пенсіонер та кож на тре тя
жінка-пенсіонер ка жили са мот ньо і вели влас не до мо гос по да рство. Мало
се ред лю дей по хи ло го віку і тих, хто має постійно го пар тне ра — чо ловіка або
жінку: в нук ле арній ро дині живе чверть чо ловіків та кож на шос та жінка
(табл. 1). Най по ши ренішою фор мою існу ван ня для чо ловіків пенсійно го
віку є жит тя в роз ши реній нук ле арній ро дині (52,0%), се ред жінок ця фор ма
сімей но го жит тя влас ти ва 27,6%. Ціка вим є та кий факт: спос теріга ють ся
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значні ґен дерні відмінності, і якщо більшість літніх чо ловіків жи вуть у сім’ї,
то се ред жінок найбільшою є час тка тих, хто про жи ває са мот ньо. Але при чи -
ни цьо го яви ща — це пред мет спеціаль них досліджень.

Таб ли ця 1

Типи сімей но го ста ну пенсіонерів, 2013, %

Тип про жи ван ня Чо ловіки Жінки

Са мот ньо 17,3 33,8

З чо ловіком/дру жи ною 22,5 14,9

З чо ловіком/дру жи ною і дітьми/ро ди -
ча ми 52,0 27,6

З дітьми чи ро ди ча ми  8,2 23,7

Дже ре ло: вибірко ве соціаль но-де мог рафічне об сте жен ня “Літні осо би в
Україні: умо ви жит тя та соціаль не са мо по чут тя” (Ре жим дос ту пу:
ww.idss.org.ua/monografii/2014_Naselennya.pdf)

В укр аїнсько му соціумі існує уяв лен ня, що ма теріаль ний рівень пен -
сіонерів, які жи вуть із пар тне ром або ро ди ча ми, ви щий, ніж у тих, хто живе
са мостійно. Чи відповідає це ре аль ності? За да ни ми моніто рин го вих опи ту -
вань на се лен ня Украї ни, що на ве дені в таб лиці 2, пе ре роз поділ ма теріаль -
них ре сурсів у нук ле арній або роз ши реній нук ле арній ро дині справді відбу -
вається, але не за вжди на ко ристь літньої лю ди ни.

Таб ли ця 2

Су куп ний дохід на од но го чле на сім’ї, де меш кає пенсіонер,
порівня но із розміром пенсії, %

Розмір до хо ду Час тка сімей, що ма ють та кий
дохід на од но го чле на сім’ї

Час тка пенсіонерів за
розміром пенсії

До 1000 грн 12,7  5,6

1000–1999 грн 67,7 81,6

2000–2999 грн 13,4  9,3

По над 3000 грн  6,2  3,5

Дже ре ло: Моніто ринг ІС НАНУ, 2014; роз ра хун ки ав то ра.

На жаль, знач на час ти на укр аїнських сімей жи вуть дуже бідно, але й у
такій си ту ації пенсіоне рам іноді до во дить ся діли ти ся своїм до хо дом з інши -
ми чле на ми ро ди ни, особ ли во якщо цьо го по тре бу ють їхні вну ки. Так, у ре -
зуль таті об сте жен ня умов жит тя до мо гос по дарств [Інфор маційно- ана л i -
тич на за пис ка, 2014] че рез моніто ринг по каз ників бідності у 2013 році одер -
жа но такі дані:

— межа бідності за віднос ним кри терієм (75% медіан но го зна чен ня су -
куп них еквіва лен тних вит рат на се лен ня) за 2013 рік ста но ви ла 1187
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грн на місяць; рівень бідності ста но вив 24,5%, тоб то чверть на се лен ня
підпа дає під виз на чен ня “бідні”;

— межа край ньої бідності (60% медіан но го зна чен ня су куп них еквіва -
лен тних вит рат на се лен ня) за 2013 рік ста но ви ла 950 грн; рівень край -
ньої бідності в Україні ста но вив 11,0%;

— рівень бідності се ред за й ня тих за віднос ним кри терієм ста но вив
20,0%;

— рівень бідності се ред дітей до 18 років ста но вив 32,6%.

Порівняль ний аналіз да них, на ве де них у таб лиці 2, дає змо гу зро би ти
вис но вок, що по ло ви на пенсіонерів, які жи вуть у ро ди нах із на й ниж чим до -
хо дом на од но го чле на сім’ї (до 1000 грн), пе ре роз поділя ють якусь час тку
своєї пенсії на ко ристь ро ди ни. Та кий вис но вок мож на зро би ти на підставі
того фак ту, що тільки 5,6% пенсіонерів от ри му ють пенсію у розмірі до
1000 грн (на й мен ша пенсія — “соціаль на” — ста но ви ла на час опи ту ван ня
976,04 грн), але кількість сімей із та ким низ ь ким до хо дом, у яких про жи ває
пенсіонер, сягає 12,7%. Мож на при пус ти ти, що реш та пенсіонерів, які жи -
вуть у та ких ро ди нах, ма ють більшу пенсію, ніж 1000 грн, тоб то мо жуть
якось до по ма га ти своїй ро дині.

Межа до хо ду у 2000–2999 грн на од но го чле на ро ди ни є та ким рівнем
доб ро бу ту в ро дині, коли роз поділ сімей них ре сурсів, умов но ка жу чи, вже
по кра щує ма теріаль не ста но ви ще пенсіоне ра, який живе у цій ро дині. Час -
тка сімей, які ма ють у своєму складі пенсіонерів і в яких дохід на од но го чле -
на ро ди ни пе ре ви щує 3000 грн, вже удвічі більша, ніж час тка пенсіонерів,
які от ри му ють таку пенсію. (Мож на при пус ти ти, що реш та пенсіонерів із
цих сімей от ри му ють ни жчу пенсію.)

Озна чені за ко номірності підштов ху ють до вис нов ку, що про бле ма під -
ви щен ня якості жит тя пенсіонерів — це ком плек сна про бле ма, тісно  по -
в’язана з не обхідністю по кра щен ня рівня жит тя усьо го на се лен ня Украї ни,
що по тре бує, перш за все, підви щен ня вар тості ро бо чої сили. У 2014 ро -
ці мінімаль на за робітна пла та од но го працівни ка, за й ня то го в еко номіці
Украї ни, ста но ви ла лише 1218 грн. Поп ри по ши ре ну дум ку, що за раз у
нашій країні найгірше ма теріаль не ста но ви ще в пенсіонерів, об сте жен ня до -
мо гос по дарств свідчать, що найбільш ураз ли ва ка те горія на ших гро ма дян — 
це діти. У 2013 році рівень бідності се ред дітей віком до 18 років ста но вив
32,6%.

За раз в Україні спос терігається роз ба лан со ва на з огля ду на сти му лю -
ван ня праці струк ту ра до ходів на се лен ня, коли час тка соціаль них вип лат
впри тул на бли зи ла ся до час тки за робітної пла ти. Так, якщо у 2012 році
 част ка соціаль них до по мог та інших одер жа них по точ них транс фертів
у струк турі до ходів на се лен ня ста но ви ла 37,2%, то у пер шо му квар талі
2014-го вона збільши ла ся до 40,8%. При цьо му час тка за робітної пла ти май -
же не зміни ла ся — 41,8% та 42,4% відповідно. Не е фек тив на струк ту ра до -
ходів на се лен ня, надмірна час тка соціаль них транс фертів, ди наміка яких не
за ле жить без по се ред ньо від рівня еко номічної ак тив ності їх одер жу вачів,
зни жу ють мо ти ваційні сти му ли до праці, по род жу ють утри манські на строї
се ред  праце здатного на се лен ня та за гро жує де фол том бюджету.
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Ви разніше ха рак те ри зує рівень жит тя пенсіонерів не аб со лют на циф ра
їхніх пенсій, а час тка до ходів, яку вони ви му шені вит ра ча ти на хар чу ван ня.
Приб лиз но у по ло ви ни пенсіонерів Украї ни пенсійних над ход жень вис та -
чає тільки на хар чу ван ня (46,1%), але й ті, іноді го ло ду ють (3,9%). Час тка
пенсіонерів (46,5%), більш бла го по луч них щодо ма теріаль ної за без пе че -
ності, та кож близь ка до по ло ви ни (46,5%); їм вис та чає гро шей за га лом на
про жит тя та все не обхідне, але за ощад жен ня вони не мо жуть ро би ти. Тільки 
мізер на час тка пенсіонерів (0,5%) живе у по вно му дос тат ку (табл. 3).

Таб ли ця 3

Уза галь не на ха рак те рис ти ка ма теріаль но го ста ну сімей пенсіонерів, 2014

Ма теріаль ний стан за останні 2–3 місяці %

Час то не маємо гро шей та харчів — інко ли жеб ра куємо  1,1
Не вис та чає про дуктів хар чу ван ня — інко ли го ло дуємо  3,9
Вис та чає лише на про дук ти хар чу ван ня 46,1
Вис та чає за га лом на про жит тя та все не обхідне, але нам не до за ощад жень 46,5
Вис та чає на все не обхідне, ро би мо за ощад жен ня  1,9
Жи ве мо у по вно му дос тат ку  0,5

Дже ре ло: Моніто ринг ІС НАНУ, 2014; роз ра хун ки ав то ра.

Але “не хлібом єди ним” живе лю ди на. Пра во на гідну старість пе ре дба -
чає мож ливість за до воль ня ти різно манітні ма теріальні й ду ховні по тре би
осо бис тості. Вихід на пенсію є мо мен том, коли лю ди на му сить пе ре гля ну ти
свою іден тичність та по тре би. Мож ли во, з віком коло по треб зву жується,
але мо жуть з’яв ля ти ся нові по тре би, по в’я зані з но вим ста ту сом пенсіоне ра і
з про це сом старіння, з погіршен ням ста ну здо ров ’я та з не обхідністю мати
пря му до по мо гу з боку інших осіб; по ряд із тим збільшен ня вільно го часу,
по в’я за не із ви хо дом на пенсію, може дати змо гу реалізу ва ти певні по тре би й 
ба жан ня, що були відкла дені до цьо го мо мен ту.Пенсіоне рам, що були опи -
тані, в рам ках Моніто рин гу ІС НАНУ, по над усе бра кує за до во лен ня ба зо -
вої пси хо логічної по тре би осо бис тості — “упев не ності у влас но му май бут -
ньо му” (73,4%). Пот ре бу у гро шо вих за ощад жен нях (як пев но му мо не тар -
но му еквіва ленті мож ли вості от ри ман ня не обхідних про дуктів хар чу ван ня,
ме ди ка ментів та ме дич них по слуг) та їх не ста чу пенсіоне ри за зна ча ють іще
частіше (81,6%), і ли шень 6,1% опи та них пенсіонерів ма ють такі за ощад жен -
ня, і їм вис та чає їх.

Нез ва жа ю чи на те, що май же у по ло ви ни пенсіонерів пенсійних  надхо -
джень вис та чає тільки на харчі, про брак “мож ли вості ку пу ва ти не обхідніші
про дук ти” за зна чає май же ко жен третій пенсіонер. На за гал для по ло ви ни
пенсіонерів хар чу ван ня, яке вони мо жуть себе доз во ли ти, має ви му ше ний
ха рак тер: тоб то вони по збав лені “мож ли вості хар чу ва ти ся відповідно до
своїх смаків”.

Зро зуміло, що не ста ча гро шей уне мож лив лює май же для по ло ви ни
пенсіонерів, що були опи тані, “по вноцінне про ве ден ня відпус тки”; “мати
по вноцінне дозвілля” не може тре ти на опи та них пенсіонерів. За умов бра ку
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ма теріаль них ре сурсів для нор маль но го жит тя знач на час ти на пенсіонерів
хотіли б мати до дат ко вий за робіток. Цієї мож ли вості не вис та чає 39,1%
пенсіонерів.

Таб ли ця 4

Оцінка пенсіоне ра ми дос тат ності ре сурсів та життєвих мож ли вос тей,
2014, %

Ре сур си та мож ли вості
Не вис та -

чає
Важ ко
ска за ти Вис та чає Не ціка -

вить

Вміння жити в но вих суспільних умо вах 44,3 31,2 20,0  4,5
Здо ров ’я 69,7 14,8 14,6  0,9
Не обхідний одяг 13,3 13,7 62,0 11,0
Хо ро ше жит ло 19,1 18,9 54,1  7,9
Су часні еко номічні знан ня 31,1 23,4 14,6 30,9
Упев неність у влас но му май бут ньо му 73,4 16,6 8,6  1,4
Не обхідна ме дич на до по мо га 57,8 20,7 16,4  5,1
Не обхідні меблі 13,3 14,2 51,7 20,8
Су часні політичні знан ня 24,5 23,7 22,9 28,9
Рішучість у до сяг ненні своїх цілей 25,7 33,3 30,0 11,0
Юри дич на до по мо га для за хис ту своїх
прав та інте ресів 46,5 26,5 11,0 16,0

Мож ливість по вноцінно про во ди ти
відпус тку 45,1 18,1 12,9 23,9

Мож ливість ку пу ва ти на й не обхідніші
про дук ти 30,9 22,3 43,6  3,2

Пов ноцінне дозвілля 34,8 21,8 25,2 18,2
Мож ливість хар чу ва ти ся відповідно до
своїх смаків 51,8 21,8 22,3  4,1

Мож ливість мати до дат ко вий за робіток 39,1 15,6  9,7 35,6
За о щад жен ня, які б підтри ма ли доб ро бут 
хоча б упро довж року в разі тяж кої хво -
ро би, без робіття, май но вих збитків

81,6 10,3  6,1  2,0

Дже ре ло: Моніто ринг ІС НАНУ, 2014; роз ра хун ки ав то ра.

Кон ку рен тос про мож ності пенсіонерів на рин ку праці дуже за шкод жу -
ють ей джистські сте ре о ти пи. Ейджизм — не спра вед ли ве або жор сто ке став -
лен ня до літньої лю ди ни, інсти туціалізо ва не че рез соціаль ну політику, іде о -
логію та гро ма дську дум ку. Іде о логічним ґрун том для ей джизму слу гує
набір сте ре о типів щодо осіб по хи ло го віку: що, буцімто, всі вони ма ють слаб -
ке здо ров ’я; що літня лю ди на не може на вча ти ся; що її інте лект із віком дуже
погіршується. Ці сте ре о ти пи фор мує соціаль на сис те ма, і вона ж на в’я зує
літнім лю дям певні стан дар ти по ведінки: до ак тив ної тру до вої ста рості та
по зи тив но го світос прий нят тя літніх лю дей ото чен ня ста вить ся рад ше як до
відхи лен ня від нор ми, на томість до па сив ної та хво роб ли вої по ведінки — як
до нор ми для літньої лю ди ни.
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За да ни ми опи ту ван ня на се лен ня Украї ни, що на ве дені в таб лиці 4, кож -
но му шос то му пенсіоне рові “здо ров ’я” вис та чає, така ж час тка пенсіонерів
ва га ли ся, “вис та чає їм здо ров ’я чи ні”; вод но час при близ но тре ти на пен -
сіонерів ще мо жуть пра цю ва ти і дещо більше (39,1%) ба жа ють, але не мо -
жуть мати до дат ко вий за робіток.

Особ ли во важ ли во, що, як свідчать досліджен ня цієї соціаль ної гру пи,
ба жан ня пра цю ва ти у по хи ло му віці ко ре лює з рівнем освіти пенсіоне ра.
По над по ло ви ну (52%) пенсіонерів з по вною ви щою освітою пра цю ва ли
після ви хо ду на пенсію або про дов жу ють пра цю ва ти й за раз, тоді як се ред
рес пон дентів із по вною за галь ною се ред ньою освітою і ни жчим освітнім
рівнем ця час тка знач но мен ша (43%) [На се лен ня Украї ни, 2014: с. 112].

Ура хо ву ю чи фе но мен старіння суспільства, коли час тка літніх лю дей
зрос тає швид ки ми тем па ми, а час тка по тенційних мо ло дих працівників ско -
ро чується, ви ни кає пи тан ня: чи змо же суспільство в пер спек тиві за пов ни ти
вивільнені ро бочі місця, а на й го ловніше, чи буде нова ро бо ча сила якісно
рівноцінна тій, що пішла на пенсію. Су час на еко номіка з її роз ви не ною на -
уко во-ви роб ни чою сфе рою ви ма гає від працівни ка ви со ко го рівня освіти,
стійких ро бо чих на ви чок, здат ності підви щу ва ти свій про фесійний рівень.
Фізич на сила, швидкість і тре но ваність організму за ли ша ють ся за пи ту ва -
ни ми вже не та ким ши ро ким ко лом про фесій, як досі. Досвід країн із роз ви не -
ною еко номікою по ка зує, що еко номічно вигідно утри му ва ти ак тив ну і пра -
цез дат ну час ти ну літньо го на се лен ня краї ни в різних сек то рах еко номіки. В
Україні, країні з украй низ ь ким пенсійним за без пе чен ням, та кий підхід може
до по мог ти ще пра цез дат ним пенсіоне рам роз в’я за ти про бле му гідно го рівня
жит тя в літньо му віці.

У си ту ації, коли у пе ре важ ної більшості пенсіонерів пенсії вис та чає
тільки на про жи ток, мож ливість мати до дат ко вий дохід стає дуже важ ли -
вою для них. Так, у міських до мо гос по да рствах, що скла да ють ся тільки з
осіб, стар ших за 60 років, на ступ ною за ва гомістю стат тею до ходів є опла та
їхньої праці: її час тка ста но вить 10%. У сільських меш канців пи то ма вага
опла ти до дат ко вої праці не пе ре ви щує 4%. Це по в’я за не пе ре довсім із тим,
що в сільській місце вості прак тич но немає мож ли вос тей для пра цев лаш ту -
ван ня пенсіонерів, навіть якби вони ба жа ли про дов жи ти тру до ву діяльність
після ви хо ду на пенсію. На томість у сільських до мо гос по да рствах істот но
ви щи ми є до хо ди від осо бис то го се ля нсько го гос по да рства. Так, у 2012 році
в струк турі до ходів пи то ма вага про дукції, от ри ма ної з осо бис то го се ля н -
сько го гос по да рства та від са мо за готівель, ста но ви ла 9,3% у сільській місце -
вості й лише 1,8% — у містах, а до хо ди від про да жу про дукції з осо бис то го
 селянського гос по да рства — 7,5% та 0,5% відповідно.

За інши ми стат тя ми до ходів різни ця між міськи ми та сільськи ми до мо -
гос по да рства ми пенсіонерів є не суттєвою. Так, до хо ди від підприємниць кої
та індивіду аль ної тру до вої діяль ності ста нов лять менш як 1% і в містах, і в
се лах; пільги та суб сидії в до хо дах міських до мо гос по дарств ста нов лять
2,3%, сільських — 1,2%, гро шо ва до по мо га від ро дичів та інших осіб ко ли -
вається у меж ах 2–3% [На се лен ня Украї ни, 2014: с. 75].

У гро мадській думці на се лен ня Украї ни існує уяв лен ня, що ба гать ом
пенсіоне рам ма теріаль но до по ма га ють діти. Але на справді, як по ка зу ють
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вибіркові об сте жен ня до мо гос по дарств і соціологічні опи ту ван ня, в тому ви -
пад ку, якщо пенсіоне ри жи вуть окре мо від своїх дітей, до по мо га останніх
вкрай рідкісне яви ще. Якийсь пе ре роз поділ ре сурсів на ко ристь літніх лю дей
відбу вається у разі спільно го про жи ван ня, але тільки у віднос но бла го по луч -
них з огля ду на ма теріаль ний доб ро бут сім’ях. Ці фак ти ще раз ви ма га ють від
дер жа ви підви щен ня пенсій для літніх лю дей. За умов низ ь ких до ходів у
більшості на се лен ня до по мо га з боку до рос лих дітей стає не мож ли вою.

Таб ли ця 5

Са мо виз на чен ня пенсіоне ра ми Украї ни сво го соціаль но го
ста ту су на умовній дра бині соціаль ної дис танції, %

Са мо оцінки ста но ви ща Пенсіоне ри Усе на се лен ня

1 Най ниж че ста но ви ще  9,9  5,8

2 16,6 12,2

3 37,3 32,4

4 25,5 33,4

5  8,1 12,5

6  1,3  2,9

7 Най ви ще ста но ви ще  1,3  0,8

Дже ре ло: Моніто ринг ІС НАНУ, 2014; роз ра хун ки ав то ра.

Для більшості лю дей вихід на пенсію озна чає по ча ток но во го життєвого
ета пу, по в’я за но го з падінням рівня до ходів, а та кож, здебільшо го, зі зміною
соціаль но го ста ту су. І якщо до ви хо ду на пенсію індивід мав до сяг ну тий ста -
тус, який виз на чається з огля ду на на лежність до пев ної про фесії чи по са -
ди, а та кож рівня ма теріаль ної за без пе че ності, то те пер лю ди на стає носієм
при пи са но го ста ту су, тоб то соціаль ної по зиції в суспільстві, про дик то ва ної
йому на підставі до сяг нен ня пев но го віку. За да ни ми опи ту ван ня, пенсіоне -
ри Украї ни оціню ють свою по зицію в суспільстві дуже низ ь ко. На умовній
дра бині соціаль ної дис танції, що на ве де на у таб лиці 5, вони на й частіше
відво дять собі три на й нижчі схо дин ки. У сумі 63,8% пенсіонерів та ким чи -
ном виз на ча ють своє соціаль не ста но ви ще в суспільстві. Лише ко жен де ся -
тий пенсіонер відно сить себе до однієї із трьох ви щих схо ди нок (у сумі —
10,7%). Таке виз на чен ня пенсіоне ра ми сво го соціаль но го ста ту су в со ціаль -
ній струк турі суспільства є за ко номірним наслідком їхньо го низ ь ко го еко -
номічно го ста ту су, існу ван ня на межі фізич но го виживання.

Мож ливі на пря ми под аль шо го ре фор му ван ня
пенсійної сис те ми в Україні

По ряд із ба гать ма інши ми соціаль ни ми про бле ма ми, які до во дить ся
постійно роз в’я зу ва ти українській дер жаві в останні де ся тиліття, удос ко на -
лен ня пенсійної сис те ми, її ре фор му ван ня було і за ли шається ак ту аль ним
до сьо годнішньо го дня. Ре фор ма пенсійної сис те ми, що по ча ла ся у 2004 році 
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й була про дов же на пенсійним за ко ном 2011 року, мала на меті ство рен ня но -
вої, су час ної стра хо вої трирівне вої пенсійної сис те ми, яка б ґаран ту ва ла
пенсіоне рам пенсії, адек ватні їхньо му тру до во му внес ку, істот но підви щи ла
розмір пенсій, по си ли ла сти му ли до праці пра цез дат но го на се лен ня, зба лан -
су ва ла інте ре си пенсіонерів (от ри ман ня ґаран то ва ної й дос тат ньої для нор -
маль но го існу ван ня пенсії) і за й ня то го на се лен ня, яке ро бить пенсійні від -
ра ху ван ня в пенсійний бюджет.

1 січня 2004 року в Україні на брав чин ності За кон “Про  загальнообо -
в’язкове дер жав не пенсійне стра ху ван ня”, яким до пенсійної сис те ми Украї -
ни були за про вад жені при нци пи соціаль но го стра ху ван ня. Вод но час були
за ко но дав чо офор млені та вве дені до дат кові не дер жавні пенсії. У цілому ця
ре фор мо ва на струк ту ра має ста но ви ти трирівне ву пенсійну сис те му: пер -
ший рівень — солідар на сис те ма за галь но о бов ’яз ко во го дер жав но го пен -
сійно го стра ху ван ня; дру гий рівень — до дат кові об ов’яз кові індивіду альні
пенсійні ра хун ки; третій рівень — доб ровільне при ват не пенсійне стра ху -
ван ня. Впро вад жен ня дру го го рівня поки що відкла дається, а третій рi -
вень — доб ровільне при ват не пенсійне стра ху ван ня — діє від 2004 року. Ці
ре фор ми за кла ли осно ви для ство рен ня в Україні зміша ної дер жав но-при -
ват ної, солідар но-на ко пи чу валь ної системи.

Нас туп ним кро ком був За кон Украї ни “Про за хо ди щодо за ко но дав чо го
за без пе чен ня ре фор му ван ня пенсійної сис те ми” (від 8 лип ня 2011 року),
який за твер див на й ос танніші на да ний час па ра мет ричні пенсійні ре фор ми.
Сутність цих ре форм мож на стис ло вик лас ти так.

• За ко ном підви щується пенсійний вік для жінок до 60 років (по сту по -
во, по шість місяців що ро ку). Для жінок уста нов ле но трирічний пе -
рехідний період, щоб вони мог ли виб ра ти, за яким пенсійним за ко но -
да вством вони от ри му ва ти муть пенсію за віком — за ста рим чи но -
вим, що, в разі ви бо ру відтерміно ва но го ви хо ду на пенсію, пе ре дба чає 
більший розмір пенсії. Зок ре ма, якщо осо ба відтерміновує вихід на
пенсію, то збільшен ня розміру пенсії ста но ви ти ме 6 відсотків за ко -
жен із пер ших п’я ти років до дат ко вої праці і 9% — за ко жен рік, по чи -
на ю чи з шос то го.

• Тру до вий стаж, потрібний для при зна чен ня пенсії в по вно му розмірі, 
було збільше но до 30 років для жінок і до 35 років для чо ловіків.

• Мінімаль ний стра хо вий стаж, не обхідний для при зна чен ня будь-
 якої пенсії, та кож збільше но (з 5 до 15 років).

• Пенсійний вік для дер жав них служ бовців-чо ловіків підви ще ний до
62 років.

• Мак си маль ну за робітну пла ту для роз ра хун ку внесків уста нов ле но
на рівні 17 про жит ко вих мінімумів.

• Мак си маль ну пенсію за цим за ко ном вста нов ле но на рівні де ся ти
про жит ко вих мінімумів.

• Пенсії дер жав них служ бовців віднині роз ра хо ву ють ся як 80% по са -
до во го окла ду, а не 90%.

• Упро вад же но та кож зміни для військо вос луж бовців: їм не обхідно
ро би ти внес ки впро довж три валішого періоду служ би; цей за кон пе -
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ре дба чає по сту по ве збільшен ня вис лу ги років для військо вос луж -
бовців до 25 років.

• Де пу та ти пар ла мен ту вже не от ри му ва ти муть більшу пенсійну до по -
мо гу порівня но з інши ми гро ма дя на ми.

Ці пенсійні ре фор ми спри я ти муть поліпшен ню фіна нсо вої ста лості 1-го 
рівня пенсійної сис те ми. На жаль, за га лом ре фор му ван ня пенсійної сис те -
ми йде дуже повільно, не зба лан со ва но з особ ли вос тя ми функціону ван ня
еко номіки краї ни; та кож бере гору страх пе ред вчи нен ням не по пу ляр них у
на се лен ня дій.

У под аль шо му значні за ко но давчі зміни в пенсійній сис темі на бра ли
чин ності від 1 січня 2015 року. Остан ня за ко но дав ча ініціати ва у цьо му на -
прямі — За кон Украї ни “Про вне сен ня змін та виз нан ня та ки ми, що втра ти -
ли чинність, де я ких за ко но дав чих актів Украї ни” № 76-VIII змінює розміри
“спеціаль них пенсій”, ліквідовує дос тро ко вий вихід на пенсію за 1,5 року до
до сяг нен ня пенсійно го віку, пе ре дба чає, що окремі види над ба вок та підви -
щень до пенсій вста нов лю ють ся Кабіне том Міністрів Украї ни. У ре зуль таті
цих за ко но дав чих ініціатив з 1 груд ня 2015 року розмір про жит ко во го
мінімуму для осіб, які втра ти ли пра цез датність, а та кож так зва ну соціаль ну
пенсію підви ще но із 976 грн до 1074 грн. Це ни жче за рівень мінімаль ної
 заробітної пла ти, яка на наш час ста но вить 1378 грн. В Україні розмір
мінімаль ної пенсії за віком (“соціаль ної”) дорівнює про жит ко во му мі нi -
муму для не пра цез дат них. Ве ли чи на над ба вок та підви щень до пенсій (на -
прик лад, доп ла ти за по над нор мо вий стаж, підви щен ня пенсії учас ни кові
 бойових дій, який до сяг 85 років, тощо) та кож при в’я за на до цьо го дуже ма -
ло го по каз ни ка.

У 2016 році мінімальні пенсійні вип ла ти зрос та ти муть із 1074 грн (ста -
ном на січень) у два ета пи: з 1 трав ня — до 1130 грн та з 1 груд ня — до
1208 грн. Та ким чи ном, упро довж по точ но го року мінімальні пенсії бу дуть
збіль шені на 134 грн, або на 12,5%.

На 01.10.2015 року Пенсійний фонд Украї ни об слу го ву вав 12 275 138
пенсіонерів, що вий шли на пенсію за віком (див.: [Пенсійний фонд Украї -
ни. Офіційний веб-сайт]). Се редній розмір їхньої щомісяч ної пенсії ста но -
вив 1691,55 грн, що дуже не суттєво пе ре ви щує про жит ко вий мінімум,
який на цей час дорівнює 1330 грн. Але й ці дуже не ве ликі гроші Пенсійний 
фонд не може за без пе чи ти без до дат ко во го фіна нсу ван ня з Дер жав но го
бюд же ту. На разі на й серй ознішою про бле мою є над зви чай но ве ликі дер -
жавні вит ра ти на пенсійне за без пе чен ня; у 2015 році Пенсійний фонд от ри -
мав із бюд же ту 90,6 млрд грн, що вдвічі більше за се редній об сяг дер жав -
них ви датків на пенсійне за без пе чен ня у краї нах Євро пе йсько го Со ю зу.
Крім того, більша час тка цих коштів вит ра чається на віднос но мо ло дих і
здо ро вих лю дей, які в інших євро пе йських краї нах не мали б пра ва на
пенсію (див. табл. 6).

Ре фор ми 2011 року щодо підви щен ня пенсійно го віку для жінок (до 60
років) і збільшен ня стра хо во го ста жу (до 35 років для чо ловіків і 30 років
для жінок) є до волі вда лим соціаль но-політич ним кро ком укр аїнсько го
уря ду, але за над то за сте реж ним з огля ду на євро пе йську прак ти ку ви хо ду
працівни ка на пенсію (див. табл. 6).
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Таб ли ця 6

Пенсійний вік та се ред ня три валість жит тя на пенсії у краї нах Євро пи

Краї на
Пенсійний вік

Се ред ня три валість жит тя
на пенсії

Жінки Чо ловіки Жінки Чо ловіки

Бельгія 65 65 19,1 14,2
Ве ли ка Бри танія 65 65 23,1 15,7
Ірландія 65 65 22,9 14,7
Ісландія 67 67 14,5 10,8
Іспанія 65 65 18,5 14,3
Італія 65 65 24,9 24,9
Нідер лан ди 65 65 16,7 12,4
Німеч чи на 65 65 20,8 16,8
Пор ту галія 65 65 17,0 13,0
Франція 62 62 24,9 19,8
Украї на 60 60 13,1  2,9

Дже ре ло: Міжна род ний пенсійний вісник. — 2009. — № 2. — С. 6. — (Ре жим дос ту пу:
http://www.pension.kiev.ua).

У ба гать ох євро пе йських краї нах, як і в Україні, спос терігається про цес
“старіння на се лен ня”, зрос тає час тка осіб пенсійно го віку, що при зво дить до
збільшен ня на ван та жен ня на пра цез дат не на се лен ня і до знач них відра ху -
вань з дер жав но го бюд же ту в до по мо гу пенсійно му фон ду. Тому основ ним
ре зуль та том пенсійних ре форм, про ве де них в краї нах Західної Євро пи, ста -
ло за ко но дав че підви щен ня пенсійно го віку в більшості із цих країн до 65
років як для чо ловіків, так і для жінок, а та кож про порційний роз поділ
пенсійних внесків між ро бо то дав ця ми й працівни ка ми.

Вихід на пенсію для жінок і чо ловіків у 65 років прак тич но став нор мою
для країн Західної Євро пи. Ви нят ком була Франція, яка дов гий час збе -
рігала рубіж ви хо ду на пенсію у 60 років. Але й вона в 2010 році збільши ла
цей по каз ник до 62 років, як для жінок, так і для чо ловіків. З ура ху ван ням
неґатив них де мог рафічних тен денцій, що є ти по ви ми для цих країн (зни -
жен ня на род жу ва ності, змен шен ня чи сель ності пра цез дат но го на се лен ня і
збільшен ня чи сель ності на се лен ня стар ших віко вих груп), уря ди більшості
країн Західної Євро пи пла ну ють у май бут ньо му підви щу ва ти пенсійний вік
май же до 67 років. Нап рик лад, Ісландія вже збільши ла пенсійний вік для
своїх гро ма дян до цієї віко вої межі.

У си ту ації, коли Украї на має об маль ре зервів для по пов нен ня Пенсійно -
го бюд же ту за од но час но го існу ван ня тен денції до змен шен ня чи сель ності
пра цез дат но го на се лен ня, яке “годує” су час них пенсіонерів, уряд буде зму -
ше ний при ско ри ти рух пенсійних ре форм у бік збільшен ня віку ви хо ду на
пенсію. Імовірно, дії уря ду в цьо му на прямі бу дуть не по пу ляр ни ми се ред
на се лен ня Украї ни, але, як свідчить досвід інших країн, вони справді не -
обхідні. У зв’яз ку з цим по стає пи тан ня: що саме на се лен ня Украї ни думає з
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при во ду опти маль но го, ба жа но го віку для за вер шен ня тру до вої кар’єри та
ви хо ду на пенсію? Дру га кон че важ ли ва об ста ви на, яку потрібно з’я су ва ти,
щоб про во ди ти соціаль ну політику у цьо му на прямі, — чи відрізня ють ся
уяв лен ня українців від уяв лень і по глядів на се лен ня інших країн Євро пи,
які у своєму пенсійно му за ко но давстві вже ухва ли ли не по пу лярні за ко ни
щодо підви щен ня пенсійно го віку як для жінок, так і для чо ловіків.

Дані Євро пе йсько го соціаль но го досліджен ня 2007 року да ють нам під -
ста ви зро би ти вис но вок: на строї українців щодо ба жа но го (іде аль но го) віку
ви хо ду на пенсію й, та ким чи ном, віку, коли лю ди на закінчує пра цю ва ти,
дуже подібні, по при те, що українці за раз ма ють на й мен ший в Європі вік ви -
хо ду на пенсію (див. табл. 7).

Таб ли ця 7

Уяв лен ня на се лен ня країн Євро пи щодо іде аль но го віку
ви хо ду на пенсію для жінки та чо ловіка

Краї на Євро пи Жінки Чо ловіки

Австрія 42,9 48,8
Бельгія 54,7 58,1
Бол гарія 58,1 59,3
Ве ли ка Бри танія 52,0 56,3
Данія 50,9 52,7
Естонія 50,5 54,7
Ірландія 41,8 50,7
Іспанія 54,3 56,8
Кіпр 57,0 60,5
Латвія 52,8 50,9
Нідер лан ди 56,9 58,1
Німеч чи на 47,2 53,1
Нор вегія 61,4 62,7
Поль ща 51,1 54,8
Пор ту галія 54,8 54.7
Росія 52,2 53.5
Ру мунія 52,4 57,0
Сло вач чи на 51,3 54,0
Сло венія 51,3 54,1
Угор щи на 56,2 57,7
Украї на 53,3 56,4
Фінляндія 56,3 57,7
Франція 54,3 58,6
Швей царія 44,1 48,1
Швеція 53,6 56,3

Дже ре ло: Євро пе йське соціаль не досліджен ня, 2007.
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Ба жа ний для укр аїнсько го на се лен ня вік ви хо ду на пенсію — для жінок
53,3 років, для чо ловіків — 56,4. Прак тич но гро ма дя ни всіх євро пе йських
країн, що бра ли участь в опи ту ванні, ба жа ли б закінчи ти свою тру до ву
кар’єру знач но раніше, ніж це пе ре дба чає їхнє пенсійне за ко но да вство.
Особ ли во рано мріють закінчи ти пра цю ва ти меш канці Австрії, Ірландії та
Швей царії; для них іде аль ним віком ви хо ду на пенсію є: для жінок — 41–44
роки, для чо ловіків — 48–50 років. Тре ба ро зуміти, що це яви ще по в’я за не
не з ліно ща ми у рес пон дентів із цих країн, а з та ки ми ціннос тя ми по стмо дер -
но го суспільства, як ба жан ня і в по хи ло му віці мати цікаве й по вноцінне
жит тя з ак цен том на осо бистісно му роз вит ку та за до во ле ності жит тям (див.
табл. 8).

Таб ли ця 8

Уяв лен ня на се лен ня країн Євро пи про вік,
з яко го по чи нається старість жінки/чо ловіка 

Краї на Євро пи Жінки Чо ловіки

Австрія 60,9 43,0
Бельгія 64,9 38,7
Бол гарія 59,4 44,1
Ве ли ка Бри танія 64,7 66,3
Данія 60,8 42,7
Естонія 56,0 36,1
Ірландія 66,0 66,0
Іспанія 64,4 42,3
Кіпр 52,8 47,1
Латвія 50,6 51,8
Нідер лан ди 68,3 67,6
Німеч чи на 57,6 39,1
Нор вегія 68,3 69,3
Поль ща 60,7 62.6
Пор ту галія 63,7 63,2
Росія 57,2 59,7
Ру мунія 56,7 59,6
Сло вач чи на 58,8 60,1
Сло венія 57,9 57,0
Угор щи на 58,3 61,3
Украї на 57,3 60,3
Фінляндія 64,7 36,2
Франція 68,9 69,5
Швей царія 57,7 45,4
Швеція 62,8 62,9

Дже ре ло: Євро пе йське соціаль не досліджен ня, 2007.
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Але для нас прак тич ну цінність має вис но вок, що укр аїнсько му уря дові не
вар то по бо ю ва ти ся ухва лен ня не по пу ляр них рішень у ца рині збільшен ня
пенсійно го віку. Це за галь носвітова тен денція, вона не збігається із мріями
та на стро я ми на се лен ня як у краї нах Євро пи, так і в Україні, але є не обхідною 
з еко номічних мірку вань.

Річ у тому, що укр аїнський уряд про во дить пенсійну ре фор му дуже
повільно, політичні амбіції, по пулістські гас ла керівників дер жа ви та по бо -
ю ван ня пе ред не по пу ляр ни ми за хо да ми бе руть гору над еко номічною не -
обхідністю. Ще на по чат ку 1990-х років аналітики Світо во го бан ку про по -
ну ва ли укр аїнсько му уря ду рішучіше про во ди ти пенсійні ре фор ми, зок ре ма 
збільшу ва ти вік ви хо ду на пенсію для українців. Вони та кож звер та ли ува гу
на той факт, що дуже ранній вихід на пенсію — суто ав то ма тич но за пен -
сійним віком — є при чи ною того, що май же чверть з-поміж 11 млн пен -
сіонерів за віком про дов жу ють пра цю ва ти, ма ю чи і пенсію, і за робітну пла -
ту. Тому про по ну ва ло ся підви щи ти вік ви хо ду на пенсію чо ловікам до 65
років і жінкам до 62 років. Але укр аїнський уряд не зва жив ся на ці ре фор ми і
час було втра че но.

У си ту ації ухва лен ня управлінських рішень щодо віку ви хо ду на пенсію
гро ма дян будь-якої краї ни по каз ни ки, на ве дені у таб лиці 9, — сто сов но того,
що думає на се лен ня про вік, коли по чи нається старість для чо ловіка та
жінки, щодо їхніх уяв лень про цей рубіж, — є більш по ка зо ви ми та надійни -
ми, ніж уяв лен ня щодо іде аль но го (ба жа но го) віку ви хо ду на пенсію (див.
табл. 7–9).

Таб ли ця 9

Дум ка на се лен ня країн Євро пи щодо си ту ації,
коли жінка/чо ловік про дов жує пра цю ва ти після 70 років

Краї на Євро пи

Жінкиa Чо ловікиa

Більшість
не схва ли -
ли б цьо -

гоb

Більшість
не за пе ре -
чу ва ли б

Більшість
схва ли ли

б це

Більшість
не схва ли -
ли б цьо -

гоb

Більшість
не за пе ре -
чу ва ли б

Більшість
схва ли ли

б це

Австрія 53,9 33,9  6,2 43,4 40,3 10,2
Бельгія 70,7 24,1  4,9 55,8 35,8  7,9
Бол гарія 59,0 25,9  3,8 51,3 32,3  6,8
Ве ли ка Бри танія 33,9 56,5  8,0 23,9 64,5 11,1
Данія 23,4 33,9 39,4 15,2 39,2 42,8
Естонія 36,5 51,0  9,0 27,4 55,8 13,5
Ірландія 40,2 51,4  4,9 28,9 57,1  9,5
Іспанія 66,2 28,2  2,4 57,8 37,0  2,9
Кіпр 66,0 28,3  1,1 51.2 40,9  2,3
Латвія 53,2 34,0  4,9 46,2 38,0  6,0
Нідер лан ди 56,3 31,7 10,0 44,6 39,2 14,5
Німеч чи на 54,8 37,8  3,4 47,0 43,6  6,4
Нор вегія 17,5 40,8 41,1 14,8 39,5 45,1
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Краї на Євро пи

Жінкиa Чо ловікиa

Більшість
не схва ли -
ли б цьо -

гоb

Більшість
не за пе ре -
чу ва ли б

Більшість
схва ли ли

б це

Більшість
не схва ли -
ли б цьо -

гоb

Більшість
не за пе ре -
чу ва ли б

Більшість
схва ли ли

б це

Поль ща 53,6 37,9  5,1 43,6 43,2  9,6
Пор ту галія 44,8 38,6 11,4 41,5 40,6 12,3
Росія 52,1 34,5  7,0 38,9 36,3 17,3
Ру мунія 53,8 32,5  7,5 42,3 38,1 11,4
Сло вач чи на 67,3 28,1  2,3 56,7 36,8  3,8
Сло венія 68,6 25,5  3,1 63,4 32,7  2,8
Угор щи на 57,5 36,1  2,5 55,7 37,9  3,8
Украї на 61,4 21,8  8,2 52,8 26,8 13,2
Фінляндія 44,9 32,6 20,6 38,3 37,2 23,0
Франція 72,1 24,3  2,7 66,7 28,4  4,9
Швей царія 54,1 37,1  5,3 48,1 42,8  6,7
Швеція 43,6 39,2 14,4 39,0 44,2 14,4

a Відхи лен ня суми від 100% за ра ху нок тих, хто не дав відповіді на за пи тан ня.

b Об’єднані дані відповідей: “відкри то не схва ли ли б” і “не схва ли ли б, але й не де мо -
нстру ва ли б це”.

Дже ре ло: Євро пе йське соціаль не досліджен ня, 2007.

Дум ки на се лен ня Украї ни щодо віку, коли по чи нається старість, збіга -
ють ся з чин ним пенсійнім за ко но да вством і, зок ре ма, з прак ти кою ви хо ду на 
пенсію, яку ми за раз маємо. Згідно з Пенсійним За ко ном 2011 року на
пенсію за раз ви хо дять жінки при близ но та ко го ж віку (57,5 року), який опи -
тані виз на чи ли як гра ни цю, коли на стає старість лю ди ни (57,3 року). Для
чо ловіків, на дум ку опи та них, це 60,3 року.

Цікаво, що на се лен ня Західної Євро пи має тен денцію виз на ча ти для
жінок більш ви со кий вік на стан ня ста рості, ніж для чо ловіків (українці —
на впа ки). Відомо, що жінки жи вуть у се ред ньо му на 7–11 років дов ше, ніж
чо ловіки (цей по каз ник ко ли вається за леж но від краї ни про жи ван ня). Тому 
дум ка західноєвро пейців є більш реалістич ною, і саме вона є ба зо вою для
ухва лен ня рішен ня щодо одна ко во го віку ви хо ду на пенсію для жінок і чо -
ловіків, що є прак ти кою для більшості євро пе йських країн. З цієї точки зору
роз тя гу ван ня на 10 років пе рехідно го періоду щодо ви хо ду на пенсію для
жінок (по півро ку за рік) є над то об е реж ним, а та кож та ким, що не відповідає 
складній еко номічній си ту ації в дер жаві.

Звісно, кож не суспільство ви роб ляє певні нор ми сто сов но того, що має
ро би ти лю ди на в ко жен віко вий період сво го жит тя, які соціальні ролі ма -
ють бути го лов ни ми для неї у цей відрізок жит тя. Але за су час них умов уже
нема і не може бути жо рстких віко вих об ме жень для кож ної соціаль ної ролі,
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в тому числі й для ролі працівни ка. Пенсіоне ри як гру па є не однорідни ми як
за фізич ним ста ном, так і за рівнем освіти та кваліфікації. За си ту ації
стрімко го старіння суспільства, ско ро чен ня ко гор ти за й ня то го на се лен ня
суспільство може роз гля да ти пенсіонерів як “зо ло тий за пас” для еко номіки
краї ни. Чи го то ве на се лен ня Украї ни до та кої дум ки сто сов но пенсіонерів?
За да ни ми, на ве де ни ми в таб лиці 9, уяв лен ня на се лен ня Украї ни щодо си ту -
ації, коли лю ди на пра цює й тоді, коли їй по над 70 років, є до волі жо рстко
сте ре о типізо ва ни ми й неґатив ни ми. Та кої дум ки дот ри мується більшість
опи та них (61,4% не схва лю ють, коли жінка пра цює у цьо му віці, 54,1% не
схва лю ють пра цю чо ловіка після 70 років). Уза галі цей сте ре о тип дуже по -
ши ре ний і в інших євро пе йських краї нах (Франція, Сло венія, Угор щи на,
Бельгія), але для та ких соціаль но орієнто ва них країн, як Данія і Нор вегія,
при сутність цьо го сте ре о типу в уяв лен нях лю дей сто сов но віко вих об ме -
жень праці вже не є ти по вою. Ли шень ко жен шос тий меш ка нець цих країн
не схва лює, коли чо ловік пра цює після 70 років, і щоп ’я тий — сто сов но
жінки цьо го віку. У та ко му на прямі потрібно транс фор му ва ти й уяв лен ня
на се лен ня Украї ни сто сов но праці лю дей похилого віку.

Вис нов ки

На наш час пенсіоне ри — це ве ли ка соціаль на гру па у складі на се лен ня
Украї ни, яка по тре бує про ве ден ня спеціаль ної, на уко во обґрун то ва ної
соціаль ної політики щодо організації їхньої життєдіяль ності з ура ху ван ням
но вих реалій: збільшен ня три ва лості жит тя, до сяг нень ме дич ної на уки у
ліку ванні за хво рю вань, які є ти по ви ми для лю дей по хи ло го віку, досвіду та
до сяг нень соціаль но зорієнто ва них країн у ца рині організації соціаль ної до -
по мо ги лю дям “треть о го віку”. За раз ко жен п’я тий го ро дя нин та ко жен чет -
вер тий меш ка нець сільської місце вості ма ють ста тус пенсіоне ра. Але ма -
теріальні умо ви жит тя цієї соціаль ної гру пи дуже важкі. За індек сом рівня
жит тя лю дей по хи ло го віку у 96 краї нах (Global Age Watch Index 2014)
Украї на посідає 82 місце.

Більшість пенсіонерів Украї ни жи вуть у складі роз ши ре ної ро ди ни, що
є сімей ним укла дом тра диційних суспільств. Цей фе но мен укр аїнсько го
жит тя в умо вах зу божіння знач ної час тки на се лен ня тільки погіршує еко -
номічний ста тус пенсіонерів. По ло ви на пенсіонерів, які жи вуть у ро ди нах із
на й ниж чим до хо дом на од но го чле на сім’ї (до 1000 грн), пе ре роз поділя ють
якусь час тку своєї пенсії на ко ристь ро ди ни. Тому про бле ма підви щен ня
якості жит тя пенсіонерів — це ком плек сна про бле ма, тісно по в’я за на із не -
обхідністю поліпшен ня рівня жит тя всьо го на се лен ня Украї ни, що пе ре дусім
по тре бує підви щен ня вар тості ро бо чої сили.

За умов не стачі ма теріаль них ре сурсів для нор маль но го жит тя знач на
час ти на пенсіонерів хотіла б мати до дат ко вий за робіток. Цієї мож ли вості
бра кує більш ніж тре тині пенсіонерів. Досвід країн із роз ви не ною еко -
номікою де мо нструє, що еко номічно вигідно утри му ва ти ак тив ну та  праце -
здатну час ти ну літньо го на се лен ня краї ни в різних сек то рах еко номіки. В
Україні, дер жаві з украй низ ь ким пенсійним за без пе чен ням, та кий підхід
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може до по мог ти ще пра цез дат ним пенсіоне рам роз в’я за ти про бле му гідно го
рівня жит тя в літньо му віці.

У суспільній свідо мості в Україні досі по бу тує уяв лен ня, ніби ба гать ом
пенсіоне рам ма теріаль но до по ма га ють діти, що не відповідає дійсності.
Коли пенсіоне ри жи вуть окре мо від своїх дітей, до по мо га з боку останніх —
вкрай рідкісне яви ще (2–3%). Навіть коли якийсь пе ре роз поділ ре сурсів на
ко ристь літніх лю дей відбу вається у разі спільно го про жи ван ня, це сто -
сується тільки віднос но бла го по луч них у плані ма теріаль но го доб ро бу ту
сімей. Ці фак ти ви ма га ють від дер жа ви при наймні підви щен ня пенсій літніх 
лю дей, адже в умо вах низ ь ких до ходів у більшості на се лен ня до по мо га з
боку до рос лих дітей вне мож лив люється.

На се лен ня прак тич но всіх євро пе йських країн, що бра ли участь в опи -
ту ван нях (на се лен ня Украї ни в тому числі), бажає роз по ча ти свою пенсійну 
кар’єру знач но раніше, ніж пе ре дба че но їхнім пенсійним за ко но да вством.
Це яви ще по в’я за не з та ки ми ціннос тя ми по стмо дер но го суспільства, як ба -
жан ня і в по хи ло му віці мати цікаве, по вноцінне жит тя й роз ви ва ти ся осо -
бистісно, радіючи жит тю. Тому укр аїнсько му уря дові на ле жить зреш тою
вда ва ти ся до не по пу ляр них дій сто сов но підви щен ня пенсійно го віку. Це за -
галь носвітова тен денція; в цій ца рині еко номічні ви мо ги зазвичай не збіга -
ють ся із мріями та настроями населення будь-якої країни.
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