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КОМПЛЕКСНЕ КАРТОГРАФУВАННЯ СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ 
Проблема суспільно-географічного загалом і картографічного зокрема вивчення 

наявного стану та процесів у соціальному захисті населення є надзвичайно актуальною для 
нашої країни. Україне ще не повністю вийшла із дуже глибокої соціально-економічної кризи 
90-х років ХХ століття і значна частина населення, замість того, щоб нормально заробляти 
собі на життя, перебуває "в зоні" соціального захисту. Справа ще більше погіршується 
несприятливою демографічною ситуацією, бо в 90-х років ХХ століття значно зменшилась 
народжуваність і зросла смертність. У наш час пенсіонери становлять приблизно 30% 
населення, а допомогу отримують ще 5,5% населення. Враховуючи рівень безробіття і рівень 
навантаження непрацюючих на працюючих робимо висновок, що, соціальний захист 
населення є серйозною соціально-економічною проблемою в країні, яка до того ж має 
помітну територіальну диференціацію за регіонами. Поки-що питання соціального захисту 
висвітлюються переважно в юридичних джерелах [3,4,5,6] та інших, але на жаль обходяться 
в суспільно-географічній літературі, а також сучасних атласах України, влючаючи 
Національний. 

Результати дослідження. На нашу думку головними принципами картографічного 
відображення соціального захисту населення повинні бути: 

• Науковість, тобто відповідність деякій прийнятій науковій концепції побудови 
картографічних творів [1,2]. 

• Географічність, що означає територіальну диференційованість дослідження і 
виявлення територіальних структур. 

• Антропоцентризм,  який вимагає ставити людину та її по тр еби і про блеми в центр 
уваги будь-якого дослідження. 

• Системність, яка полягає у врахуванні існуючих об'єктивних зв'язків між 
компонентами досліджуваного явища та їх відображенні в структурі комплексного 
картографічного твору. 

• Відповідність чинному законодавству, тобто суворе дотримання положень, 
викладених у Конституції України та відповідних законах [3,4,5,6]. 

• Відповідність існуючій практиці статистичних спостережень та звітності. 
Суспільно-географічне вивчення соціального захисту населення виявляє також деякі 

проблеми: 
♦ Відсутність однозначної відповідності та різнобій між класифікаціями, що 

пропонуються в законодавчій базі, Класифікаторі видів економічної діяльності (КВЕД) і 
статистичних довідниках. 

♦ Конфіденційність значного масиву інформації, особливо в частині територіально-
компонентних обсягів такого захисту у вартісному вираженні, що не дозволяє зробити 
"тонкий" економіко-географічний аналіз існуючих процесів. 

Вивчення названих вище  законодавчих та інших літературних джерел дає змогу 
побудувати струнку систему картографічних сюжетів, які відображають різні суттєві аспекти 
соціального захисту. Далі розглянемо один з можливих наборів таких сюжетів, що міг би 
лягти в основу атласного синтезу досліджуваного явища. Спочатку врахуємо, що соціальний 
захист поділяється на пасивний і активний. Пасивний захист полягає в соціальному 
забезпеченні населення, яке в свою чергу має певні підрозділи. Активний захист – це 
соціальне страхування. Відповідно цьому виділяємо два розділи комплексного 
картографічного вивчення, перший з яких присвячений пасивній формі соціального захисту. 

Перший картографічний сюжет "Соціальне забезпечення населення" є поєднанням 
картограми та картодіаграми. На картограмі у розрізі регіонів фоном показується частка 



населення, яка підлягає соціальному забезпеченню. Картодіаграма виконується у вигляді 
кругових діаграм, розмір яких представляє кількість осіб, що підлягають соціальному 
забезпеченню в регіонах, а три сектори показують частку людей, яким: а) виплачується 
пенсія, б) виплачується допомога, в) надаються соціальні послуги. На першій врізці 
представлений графік динаміки за роками кількості людей, охоплених соціальним 
забезпеченням. Друга врізка круговою діаграмою показує структуру населення, що 
підлягають соціальному забезпеченню за названими (а,б,в) пунктами для всієї територіальної 
системи (держави). 

Другий картографічний сюжет "Виплата пенсій населенню" поєднує картограму та 
картодіаграму. Він враховує, що на сьогоднішній час домінуючою формою пенсійного 
забезпечення є солідарна. Картограма в розрізі регіонів представляє частку осіб, яким 
виплачується пенсія серед усіх кому надається соціальне забезпечення. Картодіаграма є 
сукупністю кругових діаграм за регіонами. Розмір круга показує загальну кількість 
виплачених пенсій, а його сектори – їх розподіл на пенсії: а) за віком, б) за інвалідністю, в) у 
разі втрати годувальника, г) за вислугу років, д) соціальні пенсії. Перша врізка графічно 
представляє динаміку за роками кількості виплачених пенсій, а на другій врізці кругова 
діаграма показує загальну структуру виплачених пенсій за пунктами (а,б,в,г,д). 

Третій картографічний сюжет "Виплата допомог населенню" також є поєднанням 
картограми та картодіаграми. На картограмі в розрізі регіонів фоном показуємо частку 
людей, яким виплачується допомога серед усіх кому надається соціальне забезпечення. На 
картодіаграмі за допомогою кругових діаграм представляємо кількість людей, яким 
виплачується допомога (розмір круга) та їх структуру за такими підгрупами виплат: а) у разі 
тимчасової непрацездатності, б) при народженні дитини, в) по догляду за дитиною. На 
першій врізці показана динаміка кількості виплачених допомог. Друга врізка демонструє 
загальнодержавну структуру виплачених допомог за пунктами (а,б,в). 

Четвертий картографічний сюжет "Надання соціальних послуг" аналогічно поєднує 
картограму та картодіаграму. Картограма в розрізі регіонів представляє частку осіб, яким 
надаються соціальні послуги серед усіх кому надається соціальне забезпечення. 
Картодіаграма виконується у вигляді кругових діаграм, розмір яких показує кількість осіб, 
що отримують соціальні послуги, а сектори відповідають переліку цих послуг (соціально-
побутові, психологічні, соціально-педагогічні, соціально-медичні, юридичні, інформаційні та 
інші). Перша врізка демонструє графік часової динаміки загальної кількості осіб, яким 
надаються соціальні послуги, а на другій врізці кругова діаграма представляє їх структуру за 
вищенаведеним переліком. 

П'ятий картографічний сюжет "Районування за соціальним забезпеченням". У ньому 
способом картограми подається інтегральна характеристика соціального забезпечення, а 
способом ареалів показуються райони, виділені на підставі багатовимірної таксономізації. 

Другий розділ комплексного картографічного вивчення соціального захисту 
присвячений активним його формам, а саме соціальному страхуванню. Він будується 
аналогічно до першого розділу, тому нема потреби розписувати його в деталях. Потрібно 
лише зазначити, що українське законодавство визначає такі види загальнообов'язкового 
державного соціального страхування: пенсійне страхування, страхування у зв'язку з 
тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими народженням та 
похованням, медичне страхування, страхування від нещасного випадку на виробництві та 
професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності, страхування на випадок 
безробіття, інші. 

У свою чергу пенсійне страхування включає пенсії за віком, у зв’язку з інвалідністю 
внаслідок загального захворювання (у тому числі каліцтва, не пов’язаного з роботою, 
інвалідності з дитинства), пенсії у зв’язку з втратою годувальника, медичні профілактично-
реабілітаційні заходи, допомогу на поховання пенсіонерів. 

Страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, 
зумовленими народженням та похованням включає допомогу в разі тимчасової 



непрацездатності (включаючи догляд за хворою дитиною), допомогу у зв’язку з вагітністю та 
пологами, допомогу в разі народження дитини та в зв’язку з доглядом за нею, допомогу на 
поховання (крім поховання пенсіонерів, безробітних та осіб, які померли від нещасного випадку 
на виробництві), забезпечення оздоровчих заходів. 

Страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання 
охоплює: профілактичні заходи зі запобігання нещасним випадкам на виробництві та 
професійним захворюванням, відновлення здоров’я та працездатності потерпілого, допомогу 
з тимчасової непрацездатності внаслідок нещасного випадку на виробництві або професій-
ного захворювання, відшкодування збитків, заподіяних працівникові каліцтвом чи іншим 
ушкодженням здоров’я, пов’язаним із виконанням ним своїх трудових обов’язків, пенсію у 
зв’язку з інвалідністю внаслідок нещасного випадку на виробництві або професійного 
захворювання, пенсію у зв’язку із втратою годувальника, який помер внаслідок нещасного 
випадку на виробництві або професійного захворювання, допомогу на поховання осіб, які 
померли внаслідок нещасного випадку на виробництві або професійного захворювання;  

Страхування від безробіття включає: допомогу в зв’язку з безробіттям, відшкодування 
витрат, пов’язаних із професійною підготовкою або перепідготовкою та профорієнтацією, 
матеріальну допомога безробітному та членам його сім’ї, дотацію роботодавцю для 
створення робочих місць, допомогу на поховання безробітного 

Висновки. Проблеми соціального захисту населення набули в наш час особливої 
актуальності. На часі їх комплексне суспільно-географічне та картографічне дослідження. 
Наявні засоби картографічного вивчення дають змогу зробити це на будь-якому рівні, 
включаючи атласний. 

У контексті ідей, викладених у [1,2], можливий атлас соціального захисту населення 
може бути представлений формулою: ),( 321

accc DDDD , де 321 ,, ccc DDD  - три рівні компонентної 
декомпозиції досліджуваного явища, а aD  - його територіальна декомпозиція. 
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В.С.Грицевич, О.М.Грицевич 
КОМПЛЕКСНОЕ КАРТОГРАФИРОВАНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ 

Определены главные принципы и проблемы атласного картографирования социальной защиты 
населения. Изучена структура социальной защиты как объекта общественно-географического и 
картографического исследования. Предложен один из возможных вариантов комплексного 
картографического представления исследуемого явления. 
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COMPLEX MAPPING OF SOCIAL PROTECTION OF POPULATION 
Main principles and problems of mapping of social protection of population are certain. The structure 

of social protection is studied as an object of human-geographical and cartographic research. One of possible 
variants of complex cartographic presentation of the probed phenomenon is offered. 


