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Ні гйя кмгм лд пдкодр, цм кіе 

ноавлзкакз іплує прдодмрзн гоагауії 
пугмвзт  пноав жа оіжлзкз козрдоія-
кз. Ійыпроауієы лавдгдлмгм кмед 
прарз прарщ нмжзвафа у узвійщлзт 
пноава, жа якзк – пурм «еілмфзкз» 
вваеаырщпя: омжйуфдлля, взжлафдлля 
кіпуя номезвалля гірди, нмгій пнійщ-
лмгм каила нмгоуеея, жатзпр ноав 
пнмезвафа, гмжвій ла взвіж гзрзлз жа 
кмогмл рмцм, а «фмймвіфзкз» е – 
жатзпр фдпрі і гіглмпрі, пнмоз ж ноз-
вмгу гмгмвмоів нмжзкз, взжлалля  
лджакмллзкз гзпузнйілаолзт пряг-
лдлщ, нознзлдлля мкодкзт взгів  
жмбмв’яжалщ, вігхкмгувалля кардоіа-
йщлмї ра кмоайщлмї хкмгз. Щмгм 
пнмоів ном взжлалля ноава вйаплмпрі, 
роугмвзт, жатзпру мпмбзпрзт лдкаи-
лмвзт ноав, гмгмвіолзт жмбмв’яжалщ, 
рм мглакмвмы кіомы нмжзваырщпя гм 
пугу як фмймвікз рак і еілкз. З мгйя-
гу ла взцдвзкйагдлд акруайщлзк 
нмпрає нзралля внйзву ґдлгдолмгм 
жабаовйдлля рієї фз ілхмї пугмвмї 
пноавз ла пндузсіку її омжгйягу пу-
гмк, жмкодка еілкмы-пуггды фз фм-
ймвікмк-пуггды.  

Помбйдкарзкз ґдлгдолмгм апндк-
ру пугмвзт пноав ра пндузсікз їт 
омжгйягу у пвмїт ноауят рмокайзпя 
ракі гмпйіглзкз-ноавлзкз як Х. Бдт-

оуж, А. Заєущ, О. Івакіл, С. Ківаймв, 
А. Кмжймвпщкзи, М. Кмжыбоа, О. Км-
нзйдлкм, Л.  Луущ, О.  Муоахзл, 
Ю. Обмомрмв, М. Оожіт, П. Рабілм-
взф, В. Сіодлкм, О. Скакул, О. Тз-
кмцук, Є. Хаозрмлмв,  О. Юцзк ра 
ілхі. Тдмодрзфлмы мплмвмы гмпйі-
гедлля є ракме ноауі вірфзжлялзт ра 
жаоубіелзт вфдлзт-ґдлгдозпрів – 
С. Аиважмвмї, Н. Бмймрілмї, М. Буом-
кдлпщкмгм, О. Вмомлілмї, В. Гйзлялм-
гм, О. Дахкмвпщкмї, Л. Завагпщкмї, 
Л.Кмокзф, Н. Лавоілдлкм, І. Лавоіл-
фук, К.  Лдвфдлкм, Л.  Лдмлрщєвмї, 
О. Марвієлкм, Т.  Мдйщлзк,  Н. Олі-
цдлкм, Л. Пдрозхзлмї, Н. Пухка-
ощмвмї, С. Пмйдлілмї, О. Руглєвмї, 
З. Рмкмвпщкмї, Л. Скмйяо, Г. Тдодцд-
лка, М. Тмкахдвпщкмї ра ілхі. 

Мдрмы галмї праррі є гмпйігедл-
ля мпмбйзвмпрди омжгйягу пугмк ґдл-
гдолм-фурйзвзт пноав, алайіж ноак-
рзфлзт номбйдк, цм взлзкаырщ ніг 
фап ракмгм омжгйягу. 

Ваорм жажлафзрз, цм фмймвікз і 
еілкз нмвмгярщ пдбд в кмеліи пзруа-
уії вігнмвіглмгм вйаплмї жагайщлм-
йыгпщкмї пурлмпрі ра прардвмї лайде-
лмпрі. Оглак, ущмгм лд кмела пкажарз 
ном номсдпіилу пуггівпщку гіяйщ-
ліпрщ, мпкійщкз вмла є бджвіглмплмы 
гм прарі ра фіркм одгйакдлрмвала жа-
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кмлмк. Ндгаока е Фдкігу жмбоаеа-
ырщ пйінмы. 

Іж пймвлзка ґдлгдолзт рдокілів 
пйігує, цм ґдлгдола фурйзвіпрщ – уд 
омжукілля ра нозилярря гм увагз 
пмуімкуйщруолзт сакрмоів, цм йдеарщ 
в мплмві гзпкозкілауії жа мжлакмы 
прарі [1]. 

Ужагайщлдлля взжлафдлщ ґдлгдо-
лмї фурйзвмпрі гмжвмйяє жомбзрз вз-
плмвмк, цм уд козрдоіи муілкз нйа-
лувалля жкіл, номдкрів, кдрмгів гмп-
йігедлля и алайіжу ж уоатувалляк 
іплуыфмгм пралмвзца еілмк і фмймві-
ків, які пнозяырщ упралмвйдллы ґдл-
гдолмгм байалпу. Ґдлгдола фурйзвіпрщ 
пвігфзрщ ном рд, цм в пуфаплмку пуп-
нійщпрві номбйдкз гзпкозкілауії цд 
лд нмвліпры омжв’яжалі, а взкмгз, км-
роі пмуіук взпуває гм фмймвіків і еі-
лмк вігоіжляырщпя ра лд игурщ ла 
кмозпрщ алі мглзк, алі ілхзк, алі, 
вйаплд, пупнійщпрву. 

Зауваеуєкм, цм ґдлгдолм-
фурйзвзкз вваеаырщпя пугмві пноа-
вз, нмв’яжалі іж гзпкозкілауієы. 

Так, ґдлгдолм-фурйзвзкз є коз-
кілайщлі номвагедлля цмгм: 

- жймфзлів номрз езрря і жгм-
омв’я мпмбз: укзплд вбзвпрвм пр. 115 
КК), укзплд ряекд рійдплд ухкм-
гедлля (пр. 121 КК Укоаїлз), укзплд 
пдодглщмї ряекмпрі рійдплд ухкм-
гедлля (пр. 122 КК Укоаїлз), укзплд 
ряекд рійдплд ухкмгедлля, жанмгіялд 
у пралі пзйщлмгм гухдвлмгм твзйы-
валля (пр. 123 КК Укоаїлз), укзплд 
жанмгіялля ряекзт рійдплзт ухкм-
гедлщ у оажі ндодвзцдлля кде лдмб-
тіглмї мбмомлз абм у оажі ндодвзцдл-
ля жатмгів, лдмбтіглзт гйя жарозкал-
ля жймфзлуя (пр. 124 КК Укоаїлз), 
укзплд йдгкд рійдплд ухкмгедлля 
(пр. 125 КК Укоаїлз), нмбмї і кмогу-
валля (пр. 126 КК Укоаїлз), карувал-
ля (пр. 127 КК Укоаїлз); 

- жймфзлів номрз вмйі, фдпрі ра 
гіглмпрі мпмбз: лджакмллд нмжбав-
йдлля вмйі абм взкоагдлля йыгзлз 
пр. 146 КК Укоаїлз), жатмнйдлля 
жаоуфлзків (пр. 147 КК Укоаїлз), 
рмогівйя йыгщкз абм ілха лджакмлла 
угмга цмгм йыгзлз (пр. 149 КК 
Укоаїлз); 

- жймфзлів номрз прардвмї пвм-
бмгз ра прардвмї лдгмрмокалмпрі йы-
гзлз: жґвайрувалля (пр. 152 КК Укоа-
їлз), нозкухувалля гм впруну у пра-
рдвзи жв’яжмк (пр. 154 КК Укоаїлз); 

- жймфзлів номрз вйаплмпрі: 
коагіека (пр. 185 КК Укоаїлз), гоа-
біе (пр. 186 КК Укоаїлз), омжбіи 
(пр. 187 КК Укоаїлз), взкагалля 
(пр. 189 КК Укоаїлз), хатоаипрвм 
(пр. 190 КК Укоаїлз), нозвйаплдлля, 
омжроара каила абм жавмймгілля лзк 
хйятмк жймвезвалля пйуебмвзк 
пралмвзцдк (пр. 191 КК Укоаїлз), 
жанмгіялля каилмвмї хкмгз хйятмк 
мбкалу абм жймвезвалля гмвіомы 
(пр. 192 КК Укоаїлз); 

- жймфзлів у псдоі пйуебмвмї 
гіяйщлмпрі ра номсдпіилмї гіяйщлмпрі, 
нмв’яжалмї ж лагалляк нубйіфлзт нм-
пйуг: жймвезвалля вйагмы абм пйуе-
бмвзк пралмвзцдк пр. 364 КК Укоаї-
лз, ндодвзцдлля вйагз абм пйуебм-
взт нмвлмваедлщ ноауівлзкмк ноа-
вммтмомллмгм могалу (пр. 365 КК 
Укоаїлз), пйуебмва лдгбайіпрщ 
(пр. 367 КК Укоаїлз), нозилярря 
номнмжзуії, мбіуялкз абм мгдоеалля 
лдноавмкіолмї взгмгз пйуебмвмы 
мпмбмы (пр. 368 КК Укоаїлз), лджа-
кмллд жбагафдлля (пр. 368-2 КК Укоа-
їлз); 

- жймфзлів номрз ноавмпуггя: 
нмпралмвйдлля жавігмкм лдноавмпуг-
лмгм взомку, оіхдлля, утвайз абм 
нмпралмвз пр. 375 КК Укоаїлз. 

Акудлруєкм увагу, цм лд впі ла-
пзйщлзущкі жймфзлз є ґдлгдолм жаба-
овйдлзкз, а йзхд рі, гд лапзйщпрвм 
прайм лапйігкмк оіжлзт вйаглзт віг-
лмпзл кіе фмймвікакз ра еілкакз. 

Коік рмгм, пноавз ном агкіліпр-
оарзвлі ноавмнмоухдлля є ґдлгдолм 
жукмвйдлзкз цмгм: 

- вфзлдлля гмкахлщмгм лапзйщ-
прва, лапзйщпрва жа мжлакмы прарі 
(пр. 173-2 КУнАП); 

- гоіблмгм туйігалпрва (пр. 173 
КУнАП); 

- нмоухдлля Поавзй гмомелщм-
гм оуту: нмоухдлля вмгієк ноавзй 
кдоувалля роалпнморлзк жапмбмк, 
ноавзй кмозпрувалля одкдлякз бдж-
ндкз абм кмрмхмймкакз (пр. 121 
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КУнАП); ндодвзцдлля вмгіякз роа-
лпнморлзт жапмбів впралмвйдлзт мб-
кдедлщ хвзгкмпрі оуту, номїжг ла 
жабмомлдлзи пзглай одгуйывалля 
гмомелщмгм оуту ра нмоухдлля іл-
хзт ноавзй гмомелщмгм оуту (пр. 122 
КУнАП); жайзхдлля кіпуя ДТП 
(пр. 122-4); кдоувалля роалпнморлзкз 
жапмбакз абм пуглакз мпмбакз, які 
ндодбуваырщ у пралі айкмгмйщлмгм, 
лаокмрзфлмгм фз ілхмгм пн’ялілля 
абм ніг внйзвмк йікаопщкзт ноднаоа-
рів, цм жлзеуырщ їт увагу ра хвзг-
кіпрщ одакуії (пр. 130 КУнАП); 

- агкіліпроарзвлзт ноавмнмоу-
хдлщ, нмв’яжалзт іж кмоунуієы (гйава 
13-А КУнАП). 

А ґдлгдолм жабаовйдлзкз є ла-
прунлі узвійщлі пноавз, цм взлзка-
ырщ іж: 

- пікдилзт ноавмвіглмпзл: ном 
омжіовалля хйыбу, пряглдлля айікдл-
рів, нмгійу каила нмгоуеея, взжла-
фдлля кіпуя номезвалля гзрзлз, 
впралмвйдлля барщківпрва, нмжбав-
йдлля барщківпщкзт ноав, впралмв-
йдлля одезку мкодкмгм номезвалля 
жа жаявмы нмгоуеея рмцм; 

- роугмвзт ноавмвіглмпзл: жвійщ-
лдлля ж омбмрз, ндодвдгдлля ла ілху 
омбмру, нмлмвйдлля ла омбмрі, взнйа-
рз жаомбірлмї нйарз, лагалля вігнуп-
рмк у жв’яжку ж вагірліпры, нмймгакз 
ра гмгйягу жа гзрзлмы, фз гмгаркм-
взк вігнупрмк ноауівлзкак, які ка-
ырщ гірди; 

- езрймвзт пнмоів: взпдйдлля, 
взжлалля мпмбз ракмы, цм вроарзйа 
ноавм кмозпрувалля езйзк нозкі-
цдлляк. 

Агкіліпроарзвлі пноавз цмгм 
пнмоів іж нозилярря ла нубйіфлу 
пйуебу, її номтмгедлля, жвійщлдлля ж 
лдї ра взбмофзт пнмоів (цмгм нмоу-
хдлля рак жвалмї «ґдлгдолмї квмрз») 
каырщ ґдлгдолу пндузсіку. 

Навдгдлзи взцд ндодйік пугмвзт 
пноав лд є взфдонлзк ра гдцм укмв-
лзк; лаявліпрщ абм вігпурліпрщ ґдлгд-
олмгм жабаовйдлля у ріи фз ілхіи 
пзруауії муілыєрщпя ж уоатувалляк 
впіт мбправзл пноавз. Сндузсіка е 
омжгйягу вкажалмї кардгмоії пноав 
жвмгзрщпя гм алайіжу ра впралмвйдлля 

сакру гзпкозкілауії жа мжлакмы прарі 
ра нозилярря ж ракзк уоатувалля 
жакмллмгм ра мб’єкрзвлмгм пугмвмгм 
оіхдлля. Айд уд йзхд мгзл апндкр 
гмпйігеувалмї номбйдкарзкз. 

Коік ущмгм, тмфдрщпя жауваезрз, 
цм лзжщка уфапрщ еілмк у віглмвйдл-
лі пвмїт ноав нмв’яжала іж пнозикал-
ляк  нмоухдлля мпралліт як лмока-
йщлмї бугдллмї пзруауії ра жлдвіомы в 
дсдкрзвлмпрі ыозгзфлмгм їт жатзпру, 
а рмку вмлз оагхд жкзоярщпя іж гзп-
козкілауіилзкз пзруауіякз, ліе віг-
прмыварзкурщ їт у пугі. 

Ілхмы прмомлмы галмгм гмпйі-
гедлля є омйщ прарі пуггі у нозиляр-
рі пугмвмгм оіхдлля. 

Як вбафаєрщпя іж алмліклмгм 
мнзрувалля пуггів, номвдгдлмгм 
Цдлромк пуггівпщкзт пругіи жа нігр-
озккз Рагз пуггів Укоаїлз у вдодп-
лі 2014 омку цмгм пралу лджайделм-
прі пуггів в Укоаїлі, ла жанзралля: 
«Чз іплує оіжлзуя у нмпралмвйдлзт 
оіхдллят (ланозкйаг, цм прмпуєрщпя 
промків нмкаоалля) в козкілайщлзт 
пноават, кмйз пноаву омжгйягає фм-
ймвік фз еілка?» 15,5 % пуггів віг-
нмвійз првдоглм (фмймвікз – 18,4 %, 
еілкз – 11,8 %). На нмгіблд жанз-
ралля ном оіжлзуы у нмпралмвйдлзт 
оіхдллят жайделм віг прарі пуггі – у 
пноават ном омжіовалля хйыбу ра 
взжлафдлля кіпуя номезвалля гзрз-
лз првдоглм вігнмвійз 19,9 % пуггі 
(15,1  % еілмк і 24,1 % фмймвіків). 
Оред, рд, цм прарщ пуггі кає жлафдл-
ля гйя омжгйягу ндвлмї кардгмоії 
пноав вваеаырщ 32 % пуггів [2, 
п. 39], а мред нмкажлзк є фзкайзк – 
родрзла. На гйзбмкд ндодкмлалля 
аврмоа праррі, уфаплзкз пугмвмгм 
омжгйягу у бійщхмку вігпмркмвмку 
жлафдллі вваеаырщ, цм прарщ пуггі 
внйзварзкд ра внйзває ла нозилярд 
у пноаві оіхдлля. Цд нмв’яжалд іж 
рзк, цм кмелмку ыозпру бмгаи оаж 
гмвмгзймпя прзкарзпя іж ундодгед-
лзк правйдлляк ж мгйягу ла нозла-
йделіпрщ гм прарі (еаорз, алдкгмрз, 
жауваедлля, ущкувалляк, фінйялляк, 
жагоавалляк) ніг фап пугмвмгм омжг-
йягу ж бмку уфаплзків пугмвмгм жапі-
галля фз пугу, цм пвігфзрщ ном іплу-
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валля ґдлгдолзт прдодмрзнів в укоа-
їлпщкмку пупнійщпрві жагаймк ра в 
пугмвіи пзпрдкі жмкодка. Ндоігкзкз 
є взнагкз апмуіывалля нмвдгілкз 
ндвлмгм уфаплзка номудпу іж рзк    як 
нмвзлдл нмвмгзрзпя пноавеліи фмйм-
вік фз лд нмвмгзрзпя ндвла еілка.  

Зафапру прарщ пуггі нмв’яжуырщ іж 
пзкнарієы еілмк-пуггів уфаплзкак 
пугмвзт пнмоів – еілкак, фапрзк нм-
галзк лапромєк; у ґдлгдолм-фурйзвзт 
пноават вмлз лд оігкм праырщ ла бік 
нмрдонійзт еілмк, у пнмоат цмгм 
гірди нігрозкуырщ нмжзуіы кардоі ра 
ундодгедлм кмеурщ правзрзпя гм 
фмймвіків, рмбрм є пмйігаолзкз ж іл-
хзкз еілкакз; буваырщ к’якіхі ноз 
нозжлафдллі кіоз нмкаоалля у коз-
кілайщлзт номвагедллят, мглак, км-
йз пнівфуваырщ едорві еілуі – каоа-
ырщ жймфзлуів емопрмкіхд, ліе пуггі-
фмймвікз, жавегз «коацд омжукіырщ» 
еілку, фапріхд жаикаырщ її нмжзуіы, 
мкоік рмгм, еілкз-пуггі одрдйщліхд 
взвфаырщ пноавз, гмруырщпя гм пугм-
вмгм омжгйягу. 

Нзлі лднммгзлмкзкз ла агодпу 
пуггів-еілмк є нодрдлжії, нмомгедлі 
пупнійщлзкз ундодгедллякз ра прд-
одмрзнакз: рвдогіпрщ, яку номявйяє 
еілка, кмеурщ лажварз гоубіпры; 
лднозкзодлліпрщ – лдглуфкіпры; 
дкмуіиліпрщ – іпрдозфліпры; птзйщ-
ліпрщ гм нмхуку кмкномкіпів – пйа-
бкіпры; пкоунуйщмжліпрщ – лдоіхуфі-
пры; нозлузнмвіпрщ – прдовмжліпры; 
воажйзвіпрщ – к’якмрійіпры рмцм. 
Срмпмвлм фмймвіків ракзт пупнійщлзт 
жакзгів ра кйіхд іплує лабагарм кд-
лхд. «Зі пвмгм гмпвігу як еілка-
пуггя кмеу пкажарз, цм багарщмк 
еілкак-пуггяк жаваеає лагкіола 
дкмуіиліпрщ. Жілка нмоівлялм ж фм-
ймвікмк жавегз бійщх дкмуіила. Чм-
ймвікз прозкаліхі, коацд пдбд кмлр-
омйыырщ. Жілкз фапріхд игурщ ла 
взнйдпкз дкмуіи, які каырщ вігбзрмк 
ла вігвігувафат пугу, ла прмомлат. 
Жілка кмед лагозкарз і бурз дкм-
уіилмы лавірщ ніг фап пугмвзт жапі-
галщ – і уд лаибійщх лдгіглзи ваоі-
алр нмвдгілкз. Айд ракд буває… Чм-
ку? Чз рм фдодж боак пакмкмлромйы 
(а у пуггі нмвзлдл бурз жайіжлзи 

пакмкмлромйщ жа пймвакз і нмвдгіл-
кмы), фз рм як лапйігмк ндодвалра-
едлщ…» [3, п. 94]. Жілкак-пуггяк 
гмпзрщ фапрм «правзрщпя в взлу» 
лдмб’єкрзвліпрщ ра жаалгаемваліпрщ 
ноз взоіхдллі пнмоів ном нмгій 
каила нмгоуеея, взжлафдлля рмгм ж 
барщків, ж кзк жайзхарзкурщпя ном-
езварз гірз ніпйя омжйуфдлля. Воа-
тмвуыфз лавдгдлд, вігоажу ланомху-
єрщпя гукка, цм еілуі в пугмвіи пзп-
рдкі лзлі нозтмгзрщпя лд жмвпік 
йдгкм, воатмвуыфз іплуыфі прдодмрз-
нз цмгм лзт гмвдпрз, цм вмла гмп-
рмила нмпагз пуггі, вігнмвігає взкм-
гак пуггівпщкмї номсдпії, вгайм ра 
упніхлм пноавйяєрщпя іж нмкйагдлз-
кз ла лдї пйуебмвзкз мбмв’яжкакз. 

Пігпукмвуыфз таоакрдозпрзку 
еілкз-пуггі аврмока праррі, яка ноз-
лайдела рде гм еілмфмї праррі ра ноа-
уыє пуггды вваеаы жа лдмбтіглд вка-
жарз, цм пакд еілка-пуггя ла вігкілу 
віг фмймвіка-пуггі бійщхд ндодикаєрщ-
пя пноавакз, номнупкає їт фдодж пдбд, 
взоіхує їт пнмфарку пдоудк, а вед 
нмрік – омжукмк, пніввіглмпзрщ іж 
вйаплзк мрмфдлляк, лакагаєрщпя влз-
клурз в іплуыфзи пніо, ноз нозиляррі 
оіхдлля взкмозпрмвує кмейзвмпрі 
еілмфмї ілруїуії, яка вігігоає ваейзву 
омйщ у нозиляррі ноавзйщлзт оіхдлщ 
ра нмпралмвуі віолзт жавгалщ. 

Ілмгі буває, цм и фмймвікз-пуггі 
в жайі пугмвмгм жапігалля взявйяырщ 
лднмроіблі дкмуії, а уд нмомгеує жаи-
ві омжкмвз ном ундодгедліпрщ пугу, 
нпує правйдлля йыгди гм пуггів. 
Екмуії кмеурщ бурз в омбмфмку кабі-
лдрі, кмйз мбгмвмоыєрщпя ноавмва 
нмжзуія, а в жайі – пуггя муілыє гм-
кажз і впралмвйыє іпрзлу. 

 Та впд е ракз, номсдпія пуггі є 
бджвіглмплмы гм прарі ра нмвзлла 
нмєглуварз нмжзрзвлі як фмймвіфі рак 
і еілмфі таоакрдозпрзкз. Суггя – 
гмпвігфдлзи, вігнмвігайщлзи номсд-
пімлай, кмкулікабдйщлзи ра уійдпн-
оякмвалзи аврмозрдр гйя пмуіайщлмгм 
мрмфдлля, ілрдйдкруай, якзи нозпвя-
рзв пдбд одайіжауії жавгалщ, мбоалмї 
номсдпії. 

На лаху гукку, фмймвікз-пуггі 
кмеурщ ндодилярз віг кмйдг еілмк 
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птзйщліпрщ гм кмкномкіпів, кмкнйдк-
плмгм бафдлля номбйдкз, воатувалля 
каибурліт ндопндкрзв ніг фап нозил-
ярря ндвлмгм оіхдлля, уійдпноякмва-
ліпрщ ра ланмйдгйзвіпрщ. 

Такзк фзлмк, пакд прдодмрзнз 
рієї фз ілхмї нмвдгілкз фмймвіка ра 

еілкз є лаибійщхзк бао’єомк у впра-
лмвйдллі ґдлгдолмї оівлмпрі, вмлз 
лагжвзфаилм гйзбмкм номлзкаырщ у 
пвігмкіпрщ йыгди, цм їт лд рак номпрм 
нмгмйарз. Пдодг лакз прмїрщ жагафа 
жкілзрз пвіи пвірмгйяг, нмгмйарз іп-
луыфі прдодмрзнз. 
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Цзкбай Ю. Ю. Ґдлгдолм-фурйзві пугмві пноавз: пндузсіка омжгйягу пугмк 
Срарры нозпвяфдлм алайіжу пндузсікз омжгйягу пугмк ґдлгдолм-фурйзвзт пугм-

взт пноав. Оплмвла увага жвдолдла ла нзралля внйзву ґдлгдолмгм жабаовйдлля рієї 
фз ілхмї пугмвмї пноавз ла пндузсіку її омжгйягу пугмк, жмкодка еілкмы-пуггды фз 
фмймвікмк-пуггды. Акудлр жомбйдлм ла лаявлмпрі  в пуфаплмку пупнійщпрві ндвлзт 
прдодмрзнів нмвдгілкз пуггів ніг фап пугмвмгм омжгйягу ж уоатувалляк ґдлгдолмї 
нозлайделмпрі, мглак їт іплувалля лмпзрщ гдцм укмвлзи таоакрдо ра лд жавегз нігр-
вдогеуєрщпя ла ноакрзуі. 

Кйюфмві пймва: прарщ, ґдлгдо, ґдлгдолм-фурйзві пугмві пноавз, пуг, пуггя. 
 

 

Цзкбай Ю. Ю. Гдлгдолм-фувпрвзрдйщлшд пугдблшд гдйа: пндузсзка оаппкмр-
одлзя пугмк  

Срарщя нмпвяцдла алайзжу пндузсзкз оаппкмродлзя пугмк гдлгдолм-
фувпрвзрдйщлшт пугдблшт гдй. Оплмвлмд влзкалзд мбоацдлм ла вмномпш вйзялзя 
гдлгдолмгм мкоапку рми зйз злми пугдблмгм гдйа ла пндузсзку дд оаппкмродлзя пу-
гмк, в фапрлмпрз едлцзлми-пугщди зйз куефзлми-пугщди. Акудлр пгдйал ла лайзфкз в 
пмводкдллмк мбцдпрвд мнодгдйдллшт прдодмрзнмв нмвдгдлзя пугди вм водкя пугдблмгм 
оажбзоардйщпрва п уфдрмк гдлгдолми зт нозлагйделмпрз, мглакм зт пуцдпрвмвалзд 
лмпзр лдпкмйщкм упймвлши таоакрдо з лд впдгга нмгрвдоегадрпя ла ноакрзкд.  

Кйюфдвшд пймва: нмй, гдлгдо, гдлгдолм-фувпрвзрдйщлшд пугдблшд гдйа, пуг, пугщя. 
 

 

Tsymbal Yu. Gender-sensitive court cases: the specifics of court consideration 
The article is devoted to the analysis of the specifics of the court's consideration of 

the category of gender-sensitive court cases. The main attention is drawn to the questions 
of the influence of the gender color of a particular case on the specifics of its 
consideration by the court, in particular by a woman judge or a man-judge. The emphasis 
is on the availability in the modern society of certain stereotypes of the behavior of 
judges during the trial, taking into account their gender identity, but their existence is 
somewhat arbitrary and is not always confirmed by practis. 

Key words: gender, gender, gender-sensitive court cases, court, judge. 
 




