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ЗА ГЛОБАЛЬНОГО СТАРІННЯ НАСЕЛЕННЯ

У статті розглянуто необхідність зміни системи управління державними фінансами під впливом 
старіння населення. Вивчено досвід закордонних країн щодо подолання негативних наслідків старіння 
населення. Досліджено прогнози щодо вікової структури та чисельності населення в Україні, визна-
чено майбутні фінансові ризики таких демографічних тенденцій. Проаналізовано коефіцієнт залеж-
ності від віку та рівні зайнятості людей похилого віку в закордонних країнах. Надано пропозиції у 
сфері управління державними фінансами щодо зменшення негативних наслідків від старіння насе-
лення, такі як фінансування державою спільних розробок для продовження активного довголіття; 
ефективний розподіл довгострокових ризиків між державою та населенням; розроблення нових 
фінансових продуктів, які орієнтовані на літніх людей; фінансування розробок новітніх технологій; 
зміни державної регуляторної політики зайнятості та освіти літніх людей.
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Постановка проблеми. Досягнення стійкого роз-
витку вимагає макроекономічної стабільності в дов-
гостроковому періоді. Одним з найбільш об’єктивних 
ризиків, який притаманний більшості економік світу, 
є старіння населення, яке може привести до пору-
шення стійкості державних фінансів, значного збіль-
шення дефіциту бюджету та різкого зростання витрат 
на соціальні заходи та медичну допомогу. Більшість 
міжнародних рейтингових агентств вже складає дов-
гострокові суверенні рейтинги з урахуванням заходів, 
яких уряди вживають для пом’якшення економічних 
наслідків старіння населення [1]. Так, фахівці рей-
тингового агентства “Fitch” визначають, що старіння 
населення в розвинутих країнах ставить під загрозу 
їх фіскальні системи. Основними світовими тенденці-
ями, згідно з прогнозами, в демографічній сфері є те, 
що за 2015–2050 роки відсоток структури населення 
старше 60 років зросте практично вдвічі, а саме з 12% 
до 22%; у 2050 році 80% людей похилого віку будуть 
проживати в низько та середньо розвинених країнах; 
всі країни стикнуться з викликом змін систем охорони 
здоров’я та соціального забезпечення, щоби бути гото-
вими до нових демографічних тенденцій [2]. Через 
вікову структуру населення значних змін вимагатиме 
також ринок праці. Навіть за планового збільшення 

продуктивності праці через впровадження нових тех-
нологій та автоматизації в майбутньому існує загроза 
значного скорочення робочої сили та зростання капіта-
ловкладень в людський капітал. Такі тенденції можуть 
прискорити інфляційні процеси та привести до спаду 
економіки. Все це вимагає збільшення інвестицій в 
цифрову економіку, інфраструктурних змін та вдоско-
налення управління державними фінансами з ураху-
ванням тенденцій старіння населення.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Вплив 
старіння населення на управління державними фінан-
сами та економіку досліджували такі науковці, як 
Д. Блум [3], Д. Канінг [3], А. Дедрі [4], Н. Ондер [5]. 
Також багато досліджень зроблено експертами між-
народних організацій, таких як Міжнародний валют-
ний фонд [6], Європейська комісія [13; 18], Всесвітня 
організація здоров’я [11; 17], Всесвітній економічний 
форум [10; 14], ООН [15], Світовий банк [19], щодо 
розвитку методичних засад оцінювання впливу ста-
ріння населення на економіку та фінансову систему, 
розроблення шляхів пом’якшення негативних наслід-
ків цих процесів.

Формулювання цілей статті. Метою статті є 
обґрунтування змін управління державними фінансами 
під впливом старіння населення та визначення захо-
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дів пом’якшення економічних наслідків від неспри-
ятливих демографічних тенденцій зі впровадженням 
інклюзивного економічного розвитку.

Виклад основного матеріалу. Старіння населення 
вже є об’єктивним фактом, і ми не можемо найближ-
чими роками ігнорувати це, оскільки кожен рік від-
кладених реформ зменшує вірогідність їх ефективної 
реалізації та спричиняє майбутню відсталість в еконо-
мічному розвитку й значні фінансові витрати. На від-
мінну від більшості ризиків, які важко передбачити 
(природні, політичні, фінансові), демографічні тенденції 
вже можна передбачити з високою точністю. Для змен-
шення фінансових ризиків від старіння населення та 
отримання вигоди від демографічних тенденцій доціль-
ним є впровадження структурних реформ у державній 
регуляторній політиці, зокрема управлінні державними 
фінансами. Причому ці реформи потрібно проводити 
якнайшвидше, оскільки з кожним роком неадапто-
вана фінансова система буде все більш витратною від 
неефективного механізму, заснованому на солідарності 
поколінь та підтримці здебільшого молоді.

Яскравим прикладом неефективності в майбут-
ньому збереження діючої системи є порівняння пірамід 
вікової структури населення у 1950 році з прогнозними 
розрахунками на 2050 рік. Як бачимо, за 100 років 
структура населення зміниться у прямо протилежному 
напрямку (рис. 1).

Також ситуація може погіршуватись тим, що в 
Україні останніми роками існує загрозлива тенденція 

масового продовження освіти молоді за кордоном та 
значної трудової міграції, адже більшість виїжджаю-
чих має намір потім не повертатись в Україну. Також 
політична нестабільність та військовий конфлікт ще 
більше ускладнюють демографічну ситуацію. Нега-
тивною тенденцією є «втеча мізків», коли талановиті 
наукові та кваліфіковані кадри також здебільшого 
виїжджають за кордон через низький рівень заробітної 
плати в Україні та неможливість реалізації свого твор-
чого потенціалу.

Крім вікової структури населення та міграційних 
тенденцій, ситуація значно ускладняється значною 
депопуляцію населення. Україна є однією з країн з най-
вищим рівнем депопуляції населення. Згідно з прогно-
зами ООН у 2100 році населення України буде стано-
вити менше 30 млн. осіб (рис. 2).

Старіння населення має також багато переваг, які 
необхідно використовувати. Так, більша тривалість 
життя дає більше можливостей не тільки для окре-
мої людини та її сім’ї, але й для суспільства загалом. 
Додаткові роки життя дають змогу займатись новими 
видами діяльності, продовжувати або починати нову 
кар’єру, здійснювати навчання. Однак виконання цього 
потребує лише одного, а саме максимально більшої 
кількості років здорового довголіття протягом життя, 
тому доцільним є реформування системи охорони 
здоров’я та соціальної допомоги під потреби літніх 
людей, що полягає у створенні нових спеціалізацій в 
освітніх медичних закладах, які орієнтовані на якомога 

Рис. 1. Вікова піраміда населення в Україні у 1950 та 2050 роках, млн. осіб (прогноз)
Джерело: [20]
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довшу підтримку здоров’я літніх людей; фінансуванні 
нових розробок, які попереджують захворювання, 
пов’язанні з віком (наприклад, деменцію); розвитку 
та підтримці фармацевтичної сфери; створенні нових 
технологій для самообслуговування та своєчасної діа-
гностики літніх людей вдома.

Також необхідні розбудова та фінансування дер-
жавної системи паліативних установ, оскільки раніше 
це більше переносилось на рівень сімей, а в нових 
умовах буде значно збільшуватись кількість самотніх 
літніх людей, які не зможуть очікувати на підтримку 
сім’ї. Вже зараз необхідні зміни на рівні місцевих орга-
нів влади щодо пристосування до вимог літніх людей 
інфраструктури в містах та селах. Інклюзивний роз-
виток інфраструктури міст зробить їх комфортними 
для життя всіх поколінь та підвищить рівень життя 
населення. Звичайно, для впровадження реформ та 
контролю їх якості доцільним є якнайшвидше впро-
вадження державою системи, яка буде включати ста-
тистичні спостереження, моніторинг та оцінювання 
фінансового стану й стану здоров’я людей літнього віку 
як найбільш уразливої та найменш соціально захище-
ної категорії громадян [2]. За допомогою цієї системи 
буде легко контролювати ефективність впроваджених 
реформ та своєчасно змінювати розподіл довгостроко-
вих ризиків між населенням та державою й фінансове 
навантаження. Старіння населення є глобальною тен-
денцією, і багато країн вже здійснили реформи щодо 
пом’якшення економічних наслідків. Згідно з про-

гнозами в країнах ЄС тенденція старіння населення є 
загрозливою, особливо в таких країнах, як Греція, Іта-
лія, Португалія, Польща, де відсоток населення старше 
65 років зросте більш ніж вдвічі до 2080 року (рис. 3). 
Такі тенденції погіршуються тим, що найбільше ста-
ріння населення спостерігається в країнах, які не є 
лідерами в економічному розвитку в ЄС. Таким чином, 
ті країни, які зараз відчувають економічну кризу, 
тільки з часом зможуть поглибити свої проблеми, якщо 
не будуть вживати структурних реформ.

Фінансові наслідки старіння населення дуже 
великі. Старіння населення значно впливає на еконо-
мічне зростання, знижуючи продуктивність праці та 
зменшуючи зростання робочої сили. Вважається, що 
збільшення частки населення старше 60 років на 10% 
приведе до зниження темпів зростання ВВП на душу 
населення на 5,5%. Існують також багато інших про-
блем, пов’язаних зі старінням, якими є нейродегене-
ративні розлади (так, хвороба Альцгеймера у США 
поширена серед 6% населення віком від 65 років, хво-
роба Паркінсона – 6% населення старше 80 років) та 
поширеність серцево-судинних хворіб. Вже багато роз-
винених країн розрахували майбутні очікувані витрати 
на боротьбу з цими хворобами, тому вкладання коштів 
у попередження цих хворіб, розроблення та впровад-
ження нових методів їх лікування дасть змогу зеко-
номити багато грошей у майбутньому [7–9]. Також, 
на нашу думку, вже зараз держава повинна вкладати 
кошти у фармацевтичну сферу та медичну освіту з ура-

Рис. 2. Прогнози чисельності населення України загалом та за віковими групами, млн. осіб
Джерело: [20]
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хуванням майбутніх потреб, оскільки розроблення та 
впровадження реформ у цих сферах та отримання від 
них ефекту можуть зайняти десятки років.

Сучасна боргова економіка вже зараз генерує 
великі ризики, а тільки оперативні рішення, які зараз 
приймаються українським урядом (збільшення пен-
сійного віку, підвищення пенсій, неадекватне інфляції 
та гідному рівню життя, оподаткування пенсій пра-
цюючих пенсіонерів), лише погіршують рівень життя 
літніх людей та зовсім не спрямовані на досягнення 
довгострокових цілей. Доцільними є зміна фінансо-
вих ринків під процеси старіння населення та при-

вертання уваги до розподілу ризиків між приватним 
та державним сектором у урахуванням державою мак-
симального ризику, який може бути перенесений на 
рівень окремої людини.

Впровадження структурних реформ на ринку зайня-
тості є необхідною вимогою. Рівень зайнятості серед 
працівників віком від 55 до 59 років у країнах ОЕСР 
в середньому складає 69,6%, але вже в групі від 65 до 
69 років рівень зайнятості падає більше ніж втричі, 
складаючи 20,9%. Однак у країнах, що мають високий 
рівень життя, безкоштовну або доступну якісну меди-
цину, практично половина людей віком 65–69 років 
продовжує працювати (Ісландія, Індонезія, Корея, Япо-
нія, Ізраїль). В таких країнах, як Словенія, Угорщина, 
Іспанія, Греція, дуже низький рівень зайнятості насе-
лення у старших вікових групах, але ці країни харак-
теризуються високим рівнем безробіття та порівняно 
меншим рівнем економічного розвитку (табл. 1).

Доцільні зміни на ринку праці, який зараз більш 
орієнтований на молоде покоління. Потрібні державна 
підтримка зайнятості літніх людей, максимізація 
заощаджень у середньому віці, оскільки в розвине-
них країнах зростання кількості літніх людей приво-
дить до зростання інвестицій, тому що здебільшого в 
середньому віці люди накопичують гроші на старість, 
які потім починають активно витрачати. На противагу 
цьому, в Україні більшість людей не має збережень 
та отримує низьку заробітну плату, якої не вистачає 
навіть на найнеобхідніше, тому більшість населення не 
має змоги зробити заощадження або придбати якісні 
страхові поліси довгострокового страхування.

Більш тривале життя населення необхідно вико-
ристовувати ефективно також на державному рівні, що 
може стати цінним ресурсом для економіки та країни. 
Талановиті артисти, винахідники, науковці, дослід-
ники, освітяни зазвичай тільки стають кращими в 
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Джерело: [21]

Таблиця 1
Рівень зайнятості працівників віком від 55 до 59 років, 

від 60 до 64 років, від 65 до 69 років у 2016 році

Країна 55–59 
років

60–64 
років

65–69 
років

Ісландія 85,7 82,9 56,3
Індонезія 70,3 61,9 50,6
Корея 70,9 59,6 45,0
Японія 79,9 63,6 42,8
Ізраїль 71,7 61,1 39,3
Мексика 60,6 48,0 38,6
Китай 66,2 49,1 36,0
Індія 58,8 45,7 35,8
Естонія 74,6 55,0 31,8
Сполучені Штати 68,9 53,8 31,0
Італія 62,2 36,9 9,1
Греція 46,8 25,3 8,7
Словацька Республіка 70,5 27,0 5,6
Іспанія 59,3 36,8 5,3
Угорщина 70,0 32,2 5,3
Словенія 57,6 18,1 5,2
OEСР в середньому 69,6 46,3 20,9

Джерело: [22]
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професії з часом. Активна участь у суспільному житті 
літніх людей не тільки є економічно вигідною, але й 
продовжує фазу активного та здорового довголіття 
самих людей, тому інвестиції у здоровий спосіб життя 
та попередження хворіб, які пов’язані з віком, мають 
завжди найбільшу віддачу.

Цифрова економіка може значно підвищити рівень 
та якість життя літніх людей, а також змінити струк-
туру ринку праці. Так, в найближчому майбутньому 
будуть цінуватись не фізичні можливості працівника, а 
його досвід, здатність логічно мислити, приймати пра-
вильні рішення. Технологічні пристрої можуть слід-
кувати за показниками здоров’я літніх людей, допо-
магати їм соціалізуватись, підтримувати емоціональне 
здоров’я та когнітивні здатності. Також у державних 
банківських установах доцільне впровадження фінан-
сових продуктів саме для літніх людей з урахуванням 
їх фізичного здоров’я та потреб. Також важливим є 
навчання персоналу щодо того, як ефективно працю-
вати з людьми похилого віку. Фахівцями вже розро-
блено 5 принципів банкінгу для людей похилого віку:

1) захист літніх людей від фінансового шахрайства 
та зловживань;

2) налаштування фінансових продуктів та послуг 
під потреби літніх людей;

3) прийнятний фінансовий менеджмент;
4) гарантування доступу до банківських послуг 

незалежно від доходів;
5) поліпшення доступу та створення культури 

обслуговування літніх людей [10; 14].
На державному рівні доцільним є фінансування 

запровадження електронної системи моніторингу за 
розподілом довгострокових ризиків (пенсійних та 
медичних) між державою та населенням. Налагоджу-
вання партнерства між державою, недержавними орга-
нізаціями, науковими, освітніми установами, банками, 
страховими компаніями дасть змогу виявити нові 
шляхи підтримки літніх людей [11].

Через загальну тенденцію старіння населення та 
прогнози значного зростання вартості робочої сили 
як на державному рівні, так і на рівні підприємства 
повинні бути впроваджені механізми зацікавлення 
збільшення тривалості років роботи. Це може значно 
підвищити рівень ВВП у країні, покращити споживчі 
настрої та збільшити податкові платежі до бюджету. 
Активна діяльність збільшує довголіття, покращує 
розумову та фізичну активність людей похилого віку. 
Спеціалістами міжнародної компанії “PwC”, яка спеці-
алізується у сфері консалтингу та аудиту, щороку скла-
дається «Індекс золотого віку». Індекс був розробле-
ний для кількісного визначення того, наскільки країни 
використовують потенціал літніх людей. Індекс врахо-
вує велику кількість показників, які стосуються участі 
літніх людей у працевлаштуванні та навчанні. Найвищі 
позиції в цьому рейтингу мають Ісландія, Нова Зелан-
дія, Ізраїль, Естонія та Швеція, які вже зараз мають 
великі економічні вигоди від активної участі літніх 
людей в економічній діяльності (табл. 2) [12].

Таблиця 2
«Індекс золотого віку», складений міжнародною 

компанією “PwC” за 2013–2016 роки
Місце в рейтингу Країна2003 рік 2007 рік 2015 рік 2016 рік

1 1 1 1 Ісландія
9 3 2 2 Нова Зеландія
13 11 3 3 Ізраїль
8 2 5 4 Естонія
3 4 4 5 Швеція
5 7 8 6 Японія
7 6 7 7 Корея
4 8 6 8 Норвегія

Джерело: [12]

Найбільший потенціал в реалізації потенціалу літ-
ніх людей з країн ОЕСР має Швеція. Фахівцями “PwC” 
по всьому ОЕСР розраховано, що потенційний довго-
строковий прибуток від підвищення рівня зайнятості 
для осіб віком від 55 років до рівня показників Нової 
Зеландії може становити близько 3,5 трлн. дол. США. 
За впровадження реформи для літніх людей потенційні 
вигоди можуть становити 23% для Греції, 20% для 
Бельгії від ВВП [12]. Діджиталізація та штучний інте-
лект можуть значно підвищити економічне зростання 
та збільшити термін роботи працівників. Вже зараз є 
тенденція до гнучких робочих графіків, скороченого 
робочого тижня та відсутності прив’язаності до місця 
роботи. Все це дає змогу довше й ефективніше літнім 
людям працювати [1; 10].

Найбільше зростання «Індексу золотого віку» за 
абсолютними показниками відбулося в Німеччині. 
В цій країні було здійснено низку реформ, пов’язаних 
з покращенням зайнятості літніх осіб, зміною пенсій-
ного забезпечення та ринку праці, що дало змогу збіль-
шити його гнучкість. Також практично в усіх країнах 
відбувається впровадження «культури включення» 
літніх людей з відсутністю дискримінації за віком на 
робочому місці. З досвіду Нової Зеландії можна від-
значити значне пропонування роботи літнім людям на 
умовах неповного робочого дня та гнучкими годинами 
роботи [12].

Витрати, пов’язані з фінансуванням здоров’я, зна-
чно зростуть в найближчі декади, якщо вірити прогно-
зам. Так, якщо витрати на здоров’я та довгострокову 
допомогу в ЄС у 2015 році складали 8,7%, то вже у 
2060 році прогнозується зростання до 12,6% від ВВП 
[13]. В деяких країнах витрати на довгострокову допо-
могу можуть зрости більше ніж вдвічі. Найбільші 
витрати будуть спостерігатися в Норвегії, Швеції, 
Нідерландах, Фінляндії, Данії (табл. 3).

Висновки. Для зменшення негативних наслідків 
старіння населення доцільним є вжиття таких заходів:

1) фінансування державою спільних розробок 
науковими установами для ефективного продовження 
активного довголіття;

2) розподіл ризиків між державою та населенням, 
залучення фінансових інституцій до розробок нових 
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продуктів, які орієнтовані на літніх людей, перене-
сення лише тієї частини ризиків, які населення може 
утримати з урахуванням своєї платоспроможності;

3) розвиток новітніх технологій (нові технології 
можуть покращити рівень життя літніх людей, продо-
вжити його, а штучний інтелект дасть змогу виявляти 
загрозливі обставини для життя, надавати своєчасну 
медичну допомогу, викликати швидку, допомагати 
виконувати повсякденні справи вдома) [10; 14];

4) розроблення політики зайнятості та навчання, 
яка сприяє розвитку та залученню літніх людей до 
праці та активної діяльності.

Регуляторна політика повинна сприяти продо-
вженню роботи після досягнення пенсійного віку, 
отриманню нових знань, перенавчанню літніх людей. 
Поступово відбудеться зміна ставлення до літніх 
людей від сучасної дискримінації на ринку праці до 
прийняття рекрутерами літніх людей як людей з вели-
ким потенціалом та досвідом роботи [15; 16].

З боку держави в реформах необхідно дотриму-
ватись вимог рівності (недискримінації за віком) та 
інклюзивного економічного розвитку. Звичайно, під-
вищення тривалості життя пов’язане зі збільшенням 
певних видів хворіб, які притаманні літнім людям, 
та зростанням витрат на догляд за літніми людьми. 
Обов’язкове державне страхування довгострокового 
догляду діє в Німеччині, Японії, Республіці Корея, 
Люксембурзі та Нідерландах. Однак для більшості 
людей похилого віку довгостроковий догляд фінансу-
ється зі власних заощаджень, які практично відсутні 
у більшої частини населення в країнах, які розви-

ваються. Все це може спричинити значну соціальну 
кризу, якщо не починати змінювати фінансову, соці-
альну та медичну систему. Також в більшості країн 
існують різні державні механізми фінансування та 
кваліфікаційні правила для соціальних і медичних 
послуг вдома з перенесенням адекватного фінан-
сового навантаженням на особу. Страхові компанії 
тільки впроваджують поліси з довгострокової допо-
моги в майбутньому, але попит на ці страхові про-
дукти залишається низьким практично в усіх країнах 
[15; 19]. Також доцільним є створення національної 
системи статистичних даних саме для літніх людей 
для подальшого формування політики ефективного 
розподілу державних фінансів та покращення рівня 
життям населення.

Включення людей похилого віку в активну еко-
номічну діяльність та забезпечення здорового довго-
ліття є однією з головних цілей сучасного століття. 
Вирішення цього питання вимагає багатосекторі-
ального підходу від держави та взаємодії з бізнесом 
і наукою [17; 18]. Вже зараз на рівні територіальних 
громад можна покращувати життя літніх людей, змі-
нювати інфраструктуру під їх потреби. Навчальні 
заклади повинні як забезпечити підготовку кадрів для 
роботи з людьми похилого віку, так і пристосувати 
свої програми та методики під навчання літніх людей. 
Україна повинна розробити систему з урахуванням 
соціального, економічного й історичного підґрунтя 
та зміною сучасної медичної та соціальної системи 
для найбільш ефективного перерозподілу ризиків між 
поколіннями.

Таблиця 3
Витрати на довгострокову допомогу, % від ВВП

Країна 2016 рік 2020 рік 2030 рік 2040 рік 2050 рік 2055 рік 2060 рік 2065 рік
Бельгія 2,3 2,4 2,6 3,2 3,6 3,7 3,8 3,9
Чеська Республіка 1,3 1,4 1,8 2,1 2,4 2,6 2,8 2,9
Данія 2,5 2,6 3,3 3,8 4,1 4,3 4,4 4,6
Німеччина 1,3 1,5 1,7 1,8 2,0 2,0 2,0 1,9
Естонія 0,9 0,9 1,0 1,1 1,2 1,3 1,3 1,3
Ірландія 1,3 1,4 1,7 2,1 2,7 2,9 3,1 3,2
Іспанія 0,9 1,0 1,2 1,5 1,9 2,1 2,2 2,3
Франція 1,7 1,8 1,9 2,3 2,4 2,4 2,4 2,4
Хорватія 0,9 0,9 1,0 1,1 1,1 1,1 1,2 1,2
Італія 1,7 1,8 2,0 2,3 2,8 3,0 3,1 3,0
Литва 1,0 1,0 1,3 1,7 2,0 2,1 2,2 2,1
Люксембург 1,3 1,4 1,6 2,0 2,8 3,2 3,5 3,8
Нідерланди 3,5 3,7 4,4 5,3 5,8 6,0 6,0 5,9
Австрія 1,9 2,0 2,3 2,6 3,2 3,5 3,6 3,6
Польща 0,5 0,5 0,7 0,9 1,0 1,1 1,2 1,3
Португалія 0,5 0,6 0,7 0,9 1,2 1,3 1,4 1,4
Фінляндія 2,2 2,3 3,0 3,6 3,8 3,8 3,9 4,0
Швеція 3,2 3,3 3,8 4,1 4,3 4,5 4,7 4,8
Великобританія 1,5 1,6 1,8 2,1 2,4 2,5 2,6 2,6
Норвегія 3,7 3,8 4,4 5,3 5,9 6,3 6,6 6,9
ЄС (28 країн) 1,6 1,7 1,9 2,2 2,5 2,6 2,7 2,7
Єврозона 1,6 1,7 1,9 2,2 2,6 2,7 2,7 2,7

Джерело: [23]
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УПРАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ ФИНАНСАМИ  
ПРИ ГЛОБАЛЬНОМ СТАРЕНИИ НАСЕЛЕНИЯ

В статье рассмотрена необходимость изменения системы управления государственными финансами под 
влиянием старения населения. Изучен опыт зарубежных стран по преодолению негативных последствий ста-
рения населения. Исследованы прогнозы касательно возрастной структуры и численности населения в Украине, 
определены будущие финансовые риски таких демографических тенденций. Проанализированы коэффициент 
зависимости от возраста и уровни занятости пожилых людей в зарубежных странах. Предоставлены предло-
жения в сфере управления государственными финансами касательно уменьшения негативных последствий от 
старения населения, такие как финансирование государством совместных разработок для продления активного 
долголетия; эффективное распределение долгосрочных рисков между государством и населением; разработка 
новых финансовых продуктов, ориентированных на пожилых людей; финансирования разработок новейших 
технологий; изменения государственной регуляторной политики занятости и образования пожилых людей.

Ключевые слова: расходы на долгосрочную помощь, старение населения, возрастная структура населения, 
финансирование инклюзивного развития, управление государственными финансами, социальная защита пожи-
лых людей.

PUBLIC FINANCE MANAGEMENT IN THE PROCESS OF GLOBAL AGING OF POPULATION

The article discusses the need to change the public financial management system under the influence of an aging 
population. Studied the experience of foreign countries in overcoming the negative effects of population aging. Inves-
tigated forecasts regarding the age structure and population of Ukraine, determined the future financial risks of such 
demographic trends. The projected old-age dependency ratio and the employment rate of older people in foreign coun-
tries are analyzed. Due to the general tendency of aging of the population and forecasts of a significant increase in the 
cost of labor, both at the state and at the enterprise level, mechanisms of interest in increasing the length of years of work 
should be introduced. This can significantly increase GDP in the country, improve consumer confidence and increase 
tax payments to the budget. Active activity increases longevity, improves mental and physical activity of the elderly.  
The necessity of changes at the level of local authorities in adapting to the requirements of elderly people in the infra-
structure of cities and villages is proved. The inclusive development of city infrastructure will make them comfortable for 
all generations and increase the standard of living of the population. It is substantiated that it is expedient for the state to 
implement the electronic statistical system as soon as possible to implement reforms and control their quality, which will 
include statistical observations, monitoring and evaluation of the financial ability and health of the elderly as the most 
vulnerable and the least socially protected category of citizens. This system will easily monitor the effectiveness of the 
implemented reforms and timely change the distribution of long-term risks between the population and the state. It was 
proposed to improve the management of public finances in order to reduce the negative effects of population aging, such 
as: public funding of development to prolong active longevity; effective distribution of long-term risks between the state 
and the population; development of new financial products for the elderly; financing the development of new technolo-
gies; change of state regulatory policy in the field of employment and education of the elderly.

Key words: expenditures on long-term care, population aging, age structure of the population, financing of inclusive 
development, public finance management, social protection of the elderly.


