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Переваги залучення до співпраці 
різних поколінь: розширення 
рамок традиційного «робочого 
віку»

Збільшення середнього віку працівни-
ків зі зростанням тривалості життя

Збільшення тривалості життя та старіння 
глобальної робочої сили створюють для орга-
нізацій безпрецедентні виклики та пропонують 
невикористані можливості. Компанії, що плану-
ють, розробляють та експериментують зі стра-
тегіями, політикою і підходами до управління 
людським капіталом для забезпечення більш 
тривалого робочого віку, можуть отримати пе-
реваги від залучення різних поколінь праців-
ників. Компанії, що ігнорують сучасні тенден-
ції, зіштовхнуться із потенційними проблемами 
щодо виконання своїх зобов’язань та дефіцитом 
професійних навичок. Створення шляхів для за-
безпечення працівникам повноцінної, продук-
тивної та багатоетапної кар’єри з можливістю 
розвиватися у різних напрямках, являє собою 
значну можливість для організацій залучати 
працівників різних поколінь. 

Одним із найбільших досягнень науки сьогодні 
є збільшення тривалості життя людини. Середня 
тривалість життя у світі збільшилася з 53 років             

у 1960 році до 72 років у 2015 році, і цей показник 
продовжує зростати.1 Очікується, що тривалість 
життя збільшуватиметься на 1,5 роки кожні де-
сять років.2 Довша тривалість життя у поєднанні                                                                                                                
зі скороченням показників народжуваності істот-
но збільшує частку людей похилого віку серед на-
селення в усьому світі.3 Очікується, що кількість 
пенсіонерів на одного працівника у світовому 
масштабі скоротиться в 2050 році з поточного рів-
ня вісім на одного до чотирьох на одного.4

Такі демографічні факти вказують на існу-
вання суттєвих наслідків для працівників, орга-
нізацій та суспільства. В епоху довголіття трива-
лість професійної діяльності людини може бути 
набагато довшою та охоплювати різні покоління 
технологій і компаній. Організації можуть най-
мати людей віком від 60 до 70 років або навіть 
старше оскільки резерв працівників традицій-
ного «працездатного віку» (від 20 до 54 років) 
зменшується. 

40% респондентів цьогорічного досліджен-
ня зазначили факт зростання тривалості життя 
як «важливий», а 29% – як «дуже важливий». 
Зокрема респонденти з Японії, населення якої 

Тривалість життя збільшується і організації починають змінювати своє ставлення 
до працівників старшого віку. Компанії, які зможуть перетворити похилий вік 
працівників на актив, отримають конкурентну перевагу на ринку. 
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швидко старіє, особливо занепокоєні цією про-
блемою – 41% респондентів відзначили дане пи-
тання як «дуже важливе».  

Загрози наслідків старіння населення 
на світовому масштабі

Старіння населення є викликом, як для кра-
їн, так і для організацій. Очікується, що три-
надцять країн матимуть населення «надмірно 
похилого віку» (вік більше ніж однієї людини 
з п’яти, становитиме 65 років).5 До складу цих 
країн входять: США, Велика Британія, Япо-
нія, Німеччина, Франція та Південна Корея.                     
За прогнозами кількість населення Китаю ві-
ком 65 років і старше зросте більше ніж втри-
чі – зі 100 млн у 2005 році до понад 329 млн                                                                                                     
у 2050 році.6 За оцінкою аналітиків до 2030 
року 60% населення світу старше 65 років про-
живатиме в Азії.7

Ця проблема ускладнюється тим, що сьо-
годні коефіцієнт народжуваності майже в усіх 
розвинених країнах є нижчим за ко-
ефіцієнт заміщення покоління.8                                                        
Це означає, що таким країнам по-
трібно наймати іноземних праців-
ників або працівників похилого віку.                       
Для розуміння майбутніх викликів 
достатньо подивитися на Японію,       
що є «найстарішою» країною в світі.                                                                   
Згідно з оцінками дефіцит працівників 
у країні, що в 2015 та 2016 роках стано-
вив приблизно 1 млн осіб, коштувати-
ме приблизно 90 млрд доларів США.9

Наразі проводиться нове дослі-
дження, щоб допомогти організа-
ціям у формуванні їхніх стратегій у 
сфері управління людськими ресур-
сами та ведення бізнесу в епоху дов-
голіття. Так, наприклад, компанія                            
MIT AgeLab співпрацює із бізнесом, 
урядом та іншими зацікавленими 
сторонами для розробки рішень та політики, 
з метою залучення до роботи людей похило-
го віку. Компанія MIT AgeLab застосовує клі-
єнтоорієнтоване мислення, щоб зрозуміти 
проблеми та можливості довголіття для при-
скорення інновацій на бізнес-ринках.10

Трудовий резерв похилого віку як кон-
курентна перевага

Зі збільшенням конкурентоспроможно-
сті ринків праці, організації часто вважають 
за доцільне утримувати працівників старшого 
віку, ніж замінювати їх на молодших. Наше до-
слідження свідчить, що працівники похилого 
віку є невикористаною можливістю: лише 18% 
учасників цьогорічного опитування зазначили,       
що в їхніх організаціях вік працівника вважа-
ється перевагою. Проте компанії починають 
розглядати такі резерви робочої сили як конку-
рентну перевагу. 

Резерви робочої сили похилого віку являють 
собою групу перевірених і відданих працівників, 
які спеціалізуються у різних сферах. Понад 80% 
американських роботодавців вважають праців-
ників віком 50 років і старше «цінним ресур-
сом для навчання та наставництва», «важли-
вим джерелом інституційних знань» та людьми, 
які можуть запропонувати «більше знань, му-

дрості та життєвого досвіду».11 Британ-
ський уряд стимулює роботодавців до 
утримання, перепідготовки і найму 
працівників похилого віку та реалізує 
політику, що підтримує принцип нав-

Проактивні 
організації 

використовують 
резерв працівників 

старшого віку за 
рахунок розширення 

моделей побудови 
кар’єри, створення 
нових напрямків 

розвитку та нових 
функцій для забезпечення 

роботою працівників у 
віці 50, 60 та 70 років. 
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чання і розвитку протягом усього життя, а також 
допомагає зменшити самотність та соціальну 
ізоляцію.12

Цього року 16% респондентів опитування 
зазначили, що їхні компанії створюють спеці-
альні функції для працівників похилого віку,                         
а 20% повідомили, що вони співпрацюють                              
із такими працівниками для розробки нових 
моделей кар’єрного розвитку. Організації мо-
жуть отримувати велику цінність від можливо-
сті працівників похилого віку виступати в ролі 
наставників, тренерів чи експертів. Виконання 
працівниками таких функцій та ролей дає їм 
можливість передати «естафету» молодшому 
поколінню, і водночас звільнити місце для ам-
біційних молодих працівників. 

Багато компаній також експериментують               
із впровадженням змін на робочих місцях, щоб 
допомогти працівникам похилого віку залиша-
тися у лавах робочої сили. Наприклад, компанія 
BMW збільшила продуктивність на конвеєрній 
лінії, на якій задіяно працівників похилого віку,                          
на 7% лише за три місяці завдяки впровадженню 
таких простих змін, як м’яка підлога та робочі міс-
ця, які можна налаштовувати відповідно до потреб 
працівника.13 Home Depot та інші організації залу-
чають працівників похилого віку на роботу з гнуч-
ким графіком і неповним робочим днем.14 Крім 
того, одна третина пенсіонерів готова працювати 
неповний робочий день, що дає можливість залу-
чати цю групу людей як тимчасових працівників 
або як гіг-працівників.15

Професійна перепідготовка також відіграє 
роль в реалізації успішних стратегій у сфе-
рі залучення працівників похилого віку. Один                   
із глобальних постачальників телекомунікацій-
них послуг заохочує працівників похилого віку 
пробувати себе в інших напрямках та інвестує           
у програми, які дають їм можливість освоїти 
нові технічні навички.16 Розробники програм-
ного забезпечення, які побудували свою кар’єру 
на таких застарілих технологіях, як COBOL                         
або C ++, можуть використовувати цей досвід 
для вивчення технологій мобільних обчислень, 
штучного інтелекту та інших технологій достат-
ньо швидкими темпами. 

Ще одним цікавим і маловідомим фактом            
є те, що літні люди є одними з найбільш підпри-

ємливих серед працівників інших вікових груп. 
У період з 1996 по 2014 рік частка працівників 
похилого віку (55-64 роки), які починали но-
вий бізнес, зросла до 68%, перевищивши рівень 
підприємництва серед покоління мілленіалів             
(20-34 роки), який фактично зменшився за ана-
логічний період.17

Нові виклики, пов’язані зі старінням 
робочої сили

Залучення працівників старшого віку може 
створювати певні виклики. Наприклад потреба 
у спеціально облаштованих робочих місцях. Ча-
сто працівники старшого віку отримують вищу 
зарплату через більший стаж роботи, що може 
викликати неприязнь з боку молодших пра-
цівників. Організації, які прагнуть асимілюва-
ти працівників старшого віку, можуть зіштовх-
нутися з необхідністю розробки нової політики 
оплати праці, створення більш гнучких програм 
винагороди та підготовки молодих керівників 
для управління працівниками різних вікових 
груп (зокрема членами команди, які можуть 
бути ровесниками їхніх батьків).

Пенсійне забезпечення є ще одним аспектом, 
де довша тривалість життя матиме вплив на ор-
ганізації. За оцінками Всесвітнього економічно-
го форуму на сьогодні дефіцит пенсійних нако-
пичень у світовому масштабі становить 70 трлн 
доларів США, що свідчить про суттєву різни-
цю між необхідною сумою пенсійного забезпе-
чення та фактичним пенсійним доходом. Крім 
того очікується, що до 2050 року розмір дефіци-
ту збільшиться до 400 трлн доларів США.18 До-
помога людям старшого віку працювати довше         
та управляти їхніми пенсійними накопичення-
ми буде надзвичайно важливою для компаній, 
щоб уникнути негативного впливу фінансового 
стресу на показники продуктивності. 

Цьогорічне дослідження вказує на те,                   
що багато організацій виявилися неготовими 
до подолання викликів, пов’язаних зі старін-
ням глобальної робочої сили. Майже половина 
опитаних респондентів (49%) повідомила, що 
їхні компанії не докладають жодних зусиль для 
допомоги працівникам похилого віку знаходи-
ти нові можливості для продовження професій-
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ної діяльності, коли ті досягають певного віку. 
Замість того, щоб розглядати таку тенденцію                                                                                                                                       
як можливість, 20% респондентів вважають 
працівників похилого віку конкурентним не-
доліком, а в таких країнах, як Сінгапур, Нідер-
ланди та Росія, цей показник є набагато вищим. 
Крім того, 15% респондентів впевнені, що пра-
цівники похилого віку є «перешкодою для роз-
витку молодих фахівців», яка «заважає» моло-
дим талантам будувати кар’єру.

Спираючись на такі висновки та власні спо-
стереження, вважаємо, що існує прихована 
проблема дискримінації працівників за віком                      
і це може зашкодити бренду компанії.

Вікова дискримінація набуває ознак акту-
альної проблеми, пов’язаної із забезпеченням 
різноманітності робочої сили та відповідально-
сті. У 2016 році до Комісії з рівних можливостей                                                                                                        

у сфері зайнятості США було подано понад                  
21 000 скарг щодо дискримінації за віком.19 
Особливо гострою є проблема в технологіч-
них компаніях Кремнієвої долини, де розроб-
ники програмного забезпечення старшого віку 
часто вимушені виконувати менш оплачувану 
роботу або ж шукати роботу в інших місцях че-
рез підтримку такими компаніями «молодіж-
ної культури».20

Демографічні показники є беззаперечни-
ми: зі старінням населення виклики залучен-
ня та управління працівниками старшого віку, 
тільки зростатимуть. Компанії, що ігнорують 
чи опираються таким викликам, можуть зазна-
ти не лише репутаційних втрат, а й залишити-
ся позаду тих організацій, які досягли успіху                          
у перетворенні проблем довголіття на конку-
рентну перевагу.

Висновки
Необхідність залишатися конкурентоспроможним у світі безпрецедентного довголіття вимагає 
від організацій прийняття нових стратегій для залучення працівників старшого віку. Традиційно 
поширені припущення, що навчання завершується у 20 років, кар’єрний розвиток – у 40 років, а 
професійна діяльність – у 60 років, більше не відповідають дійсності. Переосмислення стратегій у 
сфері управління людським капіталом у межах різних поколінь, для врахування довшої тривалості 
життя, потребуватиме неупередженості та нових підходів. 
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