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В статье акцентировано, что старение
населения обусловлено социальными и демографическими проблемами, и, как это ни
странно, развитием науки, техники, медицины и биологии, поскольку увеличивается срок
жизни людей. Указанные вызовы влияют на
все аспекты жизнедеятельности и создают
ряд нерешенных проблем в сфере правового регулирования.
Анализ современных иностранных исследований доказывают, что основным фактором старения населения является показатель
рождаемости. Это может быть следствием государственной политики относительно
требования одного ребенка в семье (КНР),
необходимостью равновесия в социальном и
экономическом развитии. Также причиной
может быть гендерная мировая политика и
рост уровня образованности населения.
Такая общественная проблема имеет
большое политическое и правовое значение.
Правовая национальная и международная
политика должна ориентироваться на указанные аспекты и корректировать правовые
нормы, с одной стороны, для стимулирования рождаемости, а с другой - действовать
эффективно для обеспечения социального и
экономического развития и преодоления проблем дискриминации лиц старшей возрастной
группы. Такая проблема приводит к серьезным проблемам фискального характера, социальных программ для пожилого возраста,
особенно в сфере пенсионного обеспечения.
Цели устойчивого развития - это план
достижения лучшего и более устойчивого буПраво.ua № 1, 2021

дущего для всех. Они решают глобальные вызовы, с которыми мы сталкиваемся, включая
бедность, неравенство, изменение климата,
деградацию окружающей среды, мир и справедливость. В контексте этого важным вопросом является продолжение продвижения
Целей, особенно актуальны Цели № 1, 3, 5,
10.
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Постановка проблеми
Глобалізація породжує зміни сучасної
суспільної реальності. Подекуди виклики
мають унікальний характер, оскільки людство не має досвіду боротьби з проблемами, зумовленіими глобалізаційними чинниками. Однією серед таких є глобальне
старіння населення Землі. Станом на 2019
рік у світі налічується 703 мільйони людей
похилого віку (осіб, що досягли віку понад
65 років). У Східній та Південно-Східній Азі
мешкає найбільша кількості людей похилого віку у світі (260 млн), а також в Європі та
Північній Америці (понад 200 млн) [1,c.5].
Старіння населення зумовлено соціальними
та демографічними проблемами, та, й як це
не дивно розвитком науки, техніки, медицини та біології, оскільки збільшується термін
життя людей. Вказані виклики впливають
на всі аспекти життєдіяльності та створюють
низку невирішених проблем у сфері правового регулювання. Тому вагомо з погляду
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науки і практики дослідити світову політику
у сфері старіння населення.

однієї людини. Така політика була започаткована ще у сімдесятих роках минулого століття. Вказане було мотивовано необхідністю рівноваги в соціальному та економічному
розвитку. Також причиною може бути гендерна світова політика та зростання рівня
освіченості населення. Останнє в середньому спричиняє зменшення народжуваність
на 0,3 пункти на жінку [3, c.6].
Така суспільна проблема має вагоме політичне і правове значення. Правова національна та міжнародна політика повинна
орієнтуватися на вказані аспекти та корегувати правові норми, з одного боку, для стимулювання народжуваності, а з іншого - діяти ефективно для забезпечення соціального та економічного розвитку та подолання
проблем дискримінації осіб старшої вікової
групи. Така проблема призводить до серйозних фіскальних проблем на поточний
момент, соціальних програм для літнього
віку, особливо у сфері пенсійного забезпечення.
Також принципом правової політики
має бути індивідуалізація у підходах щодо
віку. Зосередження уваги на певному віці,
наприклад 65, - це помилка. Здоров’я, інтелект та життєвий тонус важливіші за вік, і
завдяки підвищенню рівня освіти та покращення умов життя стрімко зростає і працездатність людей. Пенсійний вік у багатьох
країнах є піднятим. Пенсійний вік, податки
та виплати можуть бути на національному
рівні пов’язані із тривалістю життя для європейських країн.
Цілі сталого розвитку - це план досягнення кращого та більш стійкого майбутнього для всіх. Вони вирішують глобальні
виклики, з якими ми стикаємось, включаючи бідність, нерівність, зміну клімату, деградацію навколишнього середовища, мир
та справедливість. Старіння населення було
визнано одним із чотирьох глобальних демографічних «мегатрендів» - зростання населення, старіння населення, міжнародна
міграція і урбанізація.
Розглянемо співвідношення цілей з висвітлюваною проблемою. Безперечно, найбільшою проблемою у сфері старіння є бідність, тому ціль №1 «Покласти край бідності
скрізь у всіх її формах» особливо актуальна

Стан дослідження
Представники сучасної юридичної науки неодноразово зверталися до питання
захисту прав та свобод людей осіб літнього
віку, зокрема такі науковці як Д. Бєлов,Ю. Бисага, Н. Дрьоміна-Волок, І. Жаровська, Г. Журавльова, М. Скорик та інші.
Проте на сьогодні проблема старіння є проблемою, що отримує нові аспекти у зв’язку
з розвитком суспільного та державно-правового життя. Тому вагомою проблемою є
висвітлення питання старіння та правового
становища осіб за віком в окремому контексті.
Метою статті є аналіз світової правової
політики у сфері старіння населення.
Виклад основних положень
Старіння населення донедавна приймалося виключно як демографічна ситуація у
світі, що вказує на збільшення тривалості
життя. Однак сучасні наукові дослідження
вказують, що загалом проблема не в цьому,
а першочергово зумовлена відсутністю пропорційного розподілу між дітьми, середнім
віком та людьми старшої вікової групи.Р. Лі та Ю. Жоу вказують на таку аргументацію. У 19-му столітті в Європій тривалість
життя жінки у середньому становила 35 років, однак при цьому середній коефіцієнт
народжуваності був 5 дітей [2, c.289]. Вони
доводять, що основним фактором старіння
населення є показник народжуваності. Історично людська популяція мала високу народжуваність, високу смертність та стабільний
віковий розподіл. Раптово народжуваність
падає з 5-6 пологів на жінку до 1,5 пологів
на жінку, в той час як тривалість життя при
народженні збільшується з 40 до 70 років.
Населення відразу починає старішати.У майбутньому цей прогрес тільки зростатиме саме тому, що народжуваність не має
тенденцій до збільшення.
Чим зумовлена така ситуація. Це може
бути наслідком державної політики. КНР
донедавна мала політику стримування народжуваності та дозволу на народження тільки
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для виконання по всьому світу проте статистика сьогодення не вказує на позитивні
тенденції. Нове дослідження, опубліковане
Світовим інститутом досліджень економіки
розвитку ООН, попереджає, що економічні
наслідки глобальної пандемії можуть збільшити глобальну бідність на півтори мільярди людей , або на 8% від загальної кількості
людського населення. Це було б уперше,
коли бідність зросла у всьому світі за тридцять років, починаючи з 1990 року. Науковцями зроблено висновок, що, «ґрунтуючись
на доказах попередніх світових криз, такі
немонетарні показники, як народжуваність
та материнська смертність, недоїдання, а також досягнення в освіті зазнали серйозного
удару. Ступінь тяжкості наслідків буде залежати від того, як довго триватиме пандемія і
як реагують національні уряди та міжнародне співтовариство. Політична реакція, яку
почали проявляти деякі національні уряди,
є надзвичайно важливою для допомоги тим,
хто не має страхування на роботі, доступу до
медичних послуг та систем догляду, наприклад, тих, хто виконує роботу в нестабільному, неформальному секторі економіки країн, що розвиваються» [4].
Ціль №3 «Здоров’я і добробут» передбачає потребу забезпечити здорове життя
та сприяти добробуту для всіх у будь-якому
віці. До пандемії було досягнуто значного
прогресу в покращенні здоров’я мільйонів
людей . Досягнуто значних успіхів у збільшенні тривалості життя та зменшенні деяких поширених проблем, пов’язаних із дитячою та материнською смертністю. Незважаючи на значний прогрес у здоров’ї матері,
у 2017 році (допандемічний період) майже
300 000 жінок померли від ускладнень,
пов’язаних з вагітністю та пологами [5].
Необхідно докласти більше зусиль для
повного викорінення широкого кола захворювань та вирішення багатьох різних постійних та нових проблем охорони
здоров’я. Зосередившись на забезпеченні
більш ефективного фінансування систем
охорони здоров’я, поліпшенні санітарії та
гігієни та розширенні доступу до лікарів,
можна досягти значного прогресу у допомозі врятувати життя мільйонів людей.
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Проте пандемічні загрози є особливо
болючі в цій сфері. Можна констатувати
глобальну кризу і нерівність між країнами.
Наприклад, найрозвинутіші країни - країни
з дуже високою категорією людського розвитку - мають у середньому 55 лікарняних
ліжок, понад 30 лікарів та 81 медсестру на
10 000 осіб, порівняно з 7 лікарняними ліжками, 2,5 лікарями та 6 медсестрами – щонайменше розвинена країна [6].
Старіння населення і гендерна рівність –
це два пов’язаних питання, тому розглядати
проблему, що склалася, необхідно також через ціль № 5 «Гендерна рівність», основною
метою якої є досягнення гендерної рівності та розширити можливості всіх жінок та
дівчат. Протягом останніх десятиліть було
досягнуто прогресу : більше дівчат ходять
до школи, менше дівчат примушують до
ранніх шлюбів, більше жінок перебувають
на керівних та обраних посадах, а закони
реформуються для досягнення гендерної
рівності. Під час пандемії знову є загроза
належного обслуговування закладами охорони здоров’я реалізації репродуктивного
права жінками та збереження репродуктивного та психологічного здоров’я. Останнє
особливо актуальне з погляду того, що насильство від партнерів та домашнє насильство значно зросло. Вагітні жінки з респіраторними захворюваннями повинні лікуватися максимально пріоритетно через підвищений ризик несприятливих наслідків,
а також дородові, новонароджені повинні
бути відокремлені від виявлених випадків
COVID-19.
Зростання кількості осіб похилого віку,
так як зменшення народжуваності, потребує подолання проблеми бідності через забезпечення можливості економічного добробуту людей. Тому ціль №8 «Повна та
продуктивна зайнятість та гідна робота»
також стосується досліджуваної проблематики. COVID-19 порушив мільярди життів і
поставив під загрозу світову економіку. Міжнародний валютний фонд (МВФ) очікує, що
глобальна рецесія буде такою ж сильною, як
і гіршою, ніж у 2009 році. У міру наростання
втрат робочих місць Міжнародна організація праці підрахує, що майже половина сві22
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тової робочої сили ризикує втратити засоби
до існування [7].
І наостанок. Ціль №10 «Скорочення нерівності». Зростання світового населення
призводить до дискримінації за віковою
ознакою, тому рівність у всіх сферах, у тому
числі вказаній, є актуальним питанням розвитку держави і особисто блага людини. Нерівність у країнах та між ними є постійним
приводом для занепокоєння. Незважаючи
на деякі позитивні ознаки щодо зменшення нерівності в деяких вимірах, таких як
зменшення відносної нерівності доходів у
деяких країнах та надання преференційного торгового статусу, що приносить користь
країнам з нижчими доходами, нерівність усе
ще зберігається .
COVID-19 поглибив сучасну нерівність,
вразивши найбідніші та найуразливіші громади. Це поставило в центрі уваги економічну нерівність та неміцні мережі соціального
захисту, через які вразливі громади несуть
тягар кризи. У той же час соціальна, політична та економічна нерівність посилили
наслідки пандемії [8].

вим питанням є продовження просування
Цілей, особливо актуальними є Цілі № 1, 3,
5, 10.
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Висновки
Старіння населення зумовлено соціальними та демографічними проблемами, та, й
як це не дивно, розвитком науки, техніки,
медицини та біології, оскільки збільшується термін життя людей. Вказані виклики
впливають на всі аспекти життєдіяльності
та створюють низку невирішених проблем у
сфері правового регулювання.
Аналіз сучасних іноземних досліджень
доводять, що основним фактором старіння
населення є показник народжуваності. Це
може бути наслідком державної політики
щодо вимоги однієї дитини в сім’ї (КНР), необхідністю рівноваги в соціальному та економічному розвитку. Також причиною може
бути гендерна світова політика та зростання
рівня освіченості населення.
Цілі сталого розвитку - це план досягнення кращого та більш стійкого майбутнього для всіх. Вони вирішують глобальні
виклики, з якими ми стикаємось, включаючи бідність, нерівність, зміну клімату, деградацію навколишнього середовища, мир
та справедливість. У контексті цього важли23
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АНОТАЦІЯ
У статті акцентовано, що старіння населення зумовлено соціальними та демографічними проблемами, та, й як це не дивно,
розвитком науки, техніки, медицини та біології, оскільки збільшується термін життя
людей. Вказані виклики впливають на всі
аспекти життєдіяльності та створюють
низку невирішених проблем у сфері правового
регулювання.
Аналіз сучасних іноземних досліджень доводить, що основним фактором старіння населення є показник народжуваності. Це може
бути наслідком державної політики щодо вимоги однієї дитини в сімї (КНР), необхідністю рівноваги в соціальному та економічному
розвитку. Також причиною може бути гендерна світова політика та зростання рівня
освіченості населення.
Така суспільна проблема має вагоме політичне і правове значення. Правова національна та міжнародна політика повинна
орієнтуватися на вказані аспекти та корегувати правові норми, з одного боку, для стимулювання народжуваності, а з іншого - діяти
ефективно для забезпечення соціального та
економічного розвитку та подолання проблем дискримінації осіб старшої вікової групи. Така проблема призводить до серйозних
фіскальних проблем на поточний момент,
соціальних програм для літнього віку, особливо у сфері пенсійного забезпечення.
Цілі сталого розвитку - це план досягнення кращого та більш стійкого майбутнього
для всіх. Вони вирішують глобальні виклики, з якими ми стикаємось, включаючи бідність, нерівність, зміну клімату, деградацію
навколишнього середовища, мир та справедливість. У контексті цього важливим питанням є продовження просування Цілей,
особливо актуальними є Цілі № 1, 3, 5, 10.
Ключові слова: рівність, дискримінація,
старіння, народжуваність, Цілі сталого розвитку.
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SUMMARY
Global legal policy on population aging: global
challenges in the context of the Sustainable Development Goals
The article emphasizes that the aging population is due to social and demographic problems,
and how it is not surprising development of science,
technology, medicine and biology, as it increases the
life expectancy. These challenges affect all aspects
of life and create a number of unresolved issues in
the field of legal regulation.
Analysis of modern foreign research shows that
the main factor in population aging is the birth
rate. This may be a consequence of the state policy on the requirement of one child in the family
(PRC), the need for balance in social and economic
development. Gender world politics and rising public education may also be the cause.
Such a social problem has significant political
and legal significance. National and international
legal policies should focus on these aspects and adjust legal norms on the one hand to stimulate the
birth rate, and on the other hand to act effectively
to ensure social and economic development and
overcome discrimination against older people. This
problem leads to serious fiscal problems at the moment, social programs for the elderly, especially in
the field of pensions.
Sustainable development goals are a plan to
achieve a better and more sustainable future for
all. They address the global challenges we face, including poverty, inequality, climate change, environmental degradation, peace and justice. In this
context, it is important to continue to promote the
Goals, especially Goals № 1, 3, 5, 10.
Key words: equality, discrimination, aging,
fertility, Sustainable Development Goals.
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