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В роботі розглянуті питання багатоаспектної природи феномену старості, 

вивчити яку можливо тільки на основі різноманітних підходів, які 

застосовуються для цього можливостями багатьох наук, і розглядаючи це 

явище з різноманітних кутів зору: 

з позиції особистості, яка переживає це явище індивідуально, як 

важливий життєвий етап; з позиції суспільства, для якого люди похилого віку 

представляють частину єдиного соціального цілого, і їх роль змінюється 

протягом етапу старості; з позиції держави, для якої люди похилого віку 

представляють інтерес, як важлива частина електорату, а соціальні інститути 

пенсійного і соціального забезпечення потребують значної уваги і значних 

фінансових ресурсів; крім того, старість розглядається в рамках сімейної 

політики, піклування суспільства і культурної різноманітності.  

Вивченням феномену старості з позиції особистості, індивідуальності, 

займається соціальна психологія, яку цікавлять взаємодії різних психологічних 

типів старості із соціально-статутними ролями людей похилого віку, їх 

матеріальне становище, займаність у трудовій діяльності і соціальних 

структурах суспільства, а також образи старості та їх життєдіяльність в різних 

етносах.  

З позиції суспільства рішення великих соціальних задач людьми похилого 

віку потребує великих зусиль і нелегкої, для особистісного сприйняття, 

переоцінки багатьох цінностей, які відбуваються на фоні адаптації вікових змін.      

Якщо розглядати феномен старості з позиції держави, то необхідно розглядати 

можливості особистості в похилому віці. Державним органам необхідно 

визнавати за пенсіонерами творчий потенціал, який вони зберегли, щоб 

використовувати його на благо суспільства і самих пенсіонерів, надаючи їм 

змогу працювати, допомагати на будь-яких засадах: будь-то волонтерські 

можливості, або матеріально зацікавлюючи досвідчених майстрів в своїх 

справах. Питання соціальної підтримки людей похилого віку можна задовільно 

вирішувати тільки сумісними зусиллями сім’ї, суспільства і держави, 

інформуючи їх щодо всіх нововведень і напрацювань і в світі, і в країні. І в 

цьому важливим напрямком державної політики по створенню умов 

життєдіяльності людей похилого віку є розробка і реалізація нової Державної 

програми із здійснення допомоги у питаннях соціальної підтримки людей 

похилого віку.  


