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Помбйдкарзка гдлгдолмї оівлмпрі 
є мглієы іж кйыфмвзт у псдоі жатзпру 
ноав йыгзлз, сулкуімлувалля гдкм-
коарії ра урвдогедлля вдотмвдлпрва 
ноава. Забджндфдлля впдбіфлмгм ра 
праймгм пупнійщлмгм омжвзрку лдкме-
йзвд бдж урвдогедлля гдлгдолмї оів-
лмпрі в езррі пмуіуку. 

Коік рмгм, нмкоацдлля якмпрі 
йыгпщкмгм езрря ланояку жайдезрщ 
віг нмгмйалля бугщ-якзт номявів 
гзпкозкілауії ра жабджндфдлля оівлзт 
ноав і кмейзвмпрди гйя еілмк ра 
фмймвіків у псдоі жаилярмпрі, мпвірз, 
дкмлмкікз, у номудпі нозилярря пуп-
нійщлм ваейзвзт оіхдлщ.  

У Сроардгії гдлгдолмї оівлмпрі 
Рагз Євомнз ла 2018-2023 омкз жа-
жлафдлм, цм гдлгдола оівліпрщ ндодг-
бафає оівлі ноава гйя еілмк і фмймві-
ків, гівфар і тймнуів, а ракме їт мгла-
кмву жлафуціпрщ, кмейзвмпрі, 
мбмв’яжкз ра уфапрщ у впіт псдоат 
пупнійщлмгм и мпмбзпрмгм езрря. Так 
пакм вмла мжлафає оівлзи гмпрун еі-
лмк і фмймвіків гм одпуопів ра омжнм-
гій узт одпуопів кіе лзкз. Вномва-
гедлля гдлгдолмї оівлмпрі у впіт нм-
йірзкат і жатмгат карзкд оджуйщрармк 
бійщх мпкзпйдлд нозилярря нмйірзф-

лзт оіхдлщ, коацд омжнмгійдлля од-
пуопів ра коацд воягувалля [1]. 

Оглак гмпяглдлля жажлафдлзт уі-
йди лд кмейзвд бдж впралмвйдлля 
агдкварлмгм ноавмвмгм одгуйывалля 
гдлгдолзт віглмпзл як ла кіелаомг-
лмку, рак і ла лауімлайщлмку оівлі. 
Поавмвд одгуйывалля гдлгдолзт віг-
лмпзл лдмбтіглд гйя їт гаокмліилмгм 
пралмвйдлля ра упулдлля взкозвйдлщ, 
які кмеурщ нозжвдпрз гм кмлкодрлзт 
лдгарзвлзт лапйігків: ноякмї фз лд-
ноякмї гзпкозкілауії, урзпків, прдод-
мрзніжауії омйі рієї фз ілхмї прарі у 
ндвлзт псдоат пупнійщлмгм езрря.  

Помбйдкарзка ноавмвмгм одгуйы-
валля гдлгдолзт віглмпзл гмпйігеу-
вайапщ ракзкз аврмоакз як: І. П. Ал-
гоупяк, Н. В. Аліцук, О. П. Вапзйщ-
фдлкм, К. Б. Лдвфдлкм, Т. М. Мдйщ-
лзк, Н. М. Оліцдлкм, Г. О. Хозпрмва,  
Т. І. Фуйди ра іл. Помрд нзралля ном 
мпмбйзвмпрі ноавмвмгм одгуйывалля 
гдлгдолзт віглмпзл ра имгм кдеі впд 
цд жайзхаєрщпя вігкозрзк у ыозгз-
фліи лаууі ра ноакрзуі.  

Мдрмы уієї праррі є гмпйігедлля 
мпмбйзвмпрди ноавмвмгм одгуйывалля 
гдлгдолзт віглмпзл у рдмодрзкм-
ноавмвмку апндкрі.  
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Пдох жа впд, ваорм жвдолурзпя гм 
омжукілля нмлярря «гдлгдолі віглм-
пзлз». Так, кмлуднуія гдлгдолзт віг-
лмпзл явйяє пмбмы кмлуднуіы пмуіа-
йщлзт віглмпзл абм пмуіайщлм могалі-
жмвалзт віглмпзл кіе прарякз, яка 
вкйыфає ракі таоакрдозпрзкз, як бім-
ймгіфла прарщ, прардвм-омйщмві прдодм-
рзнз ра взжлафдлі пупнійщпрвмк лмо-
кз фмймвіфмї і еілмфмї нмвдгілкз. 
Коік рмгм, гдлгдолі віглмпзлз є пмуі-
айщлмы кардгмоієы, яка мжлафає вжає-
кмгіы еілмк і фмймвіків як пмуіайщ-
лзт пнійщлмр в ілрдодпат пупнійщпрва 
ла мплмві одайіжауії нозлузну оівлзт 
ноав і оівлзт кмейзвмпрди [2,   
c. 97]. 

Поавм вігігоає пуррєву омйщ у од-
гуйываллі гдлгдолзт віглмпзл. На 
гукку Н. М Оліцдлкм ра О. В. Мар-
вієлкм, жа укмв іплувалля пуфаплзт 
ноавмвзт кдталіжків ра їт омйі у од-
гуйывалля пупнійщлзт віглмпзл у 
уіймку ра мкодкзт псдоат езрря лд-
гмуійщлм жайзхарз одгуйывалля гдл-
гдолмгм нзралля в аотаїфлмку пралі 
прзтіилмї пакмодгуйяуії [3, c. 71]. 

Ввдгдлі в псдоу ноавмвмгм номп-
рмоу гдлгдолі віглмпзлз праырщ 
мб’єкрмк ноавмвмгм одгуйывалля и 
дйдкдлрмк ноавмвмї пзпрдкз. Такзк 
фзлмк, гдлгдолі віглмпзлз жажлаырщ 
вйаглмгм внйзву ж бмку гдоеавз, 
праырщ одгуйщмвалзкз, лабуваырщ 
мжлак пріикмпрі, унмоягкмвалмпрі ра 
дранлмпрі омжвзрку. 

Поавмвд одгуйывалля кає ндо-
хмфдогмвд жлафдлля гйя смокувалля 
гдлгдолмї оівлмпрі ра гдлгдолмї куйщ-
руоз в укоаїлпщкмку пупнійщпрві. Йм-
гм дсдкрзвліпрщ ноякм жайдезрщ віг 
ыозгзфлмї гоакмрлмпрі, пмуіайщлм-
дкмлмкіфлмї мбґоулрмвалмпрі, акрзв-
лмї нмжзуії гдоеавлзт могалів, лд-
гдоеавлзт ілпрзрурів і гомкагял.  

Ндмбтігліпрщ ноавмвмгм одгуйы-
валля гдлгдолзт віглмпзл жукмвйдла 
їт сулгакдлрайщліпры ра лапкоіжліп-
ры, а ракме рзк, цм гдлгдолзи гзп-
байалп пщмгмглі нозпурліи у оіжлмка-
лірлзт псдоат езрря укоаїлпщкмгм 
пупнійщпрва. Навдгдкм кійщка нозк-
йагів, які лд є взфдонлзкз, а йзхд 
ійыпроуырщ пзруауіы іж жабджндфдл-

ляк оівлзт ноав і кмейзвмпрди еі-
лмк і фмймвіків в Укоаїлі.  

Так, жа галзкз Міенаойакдлрпщ-
кмгм Смыжу, пралмк ла 01 піфля 2017 
омку кійщкіпрщ еілмк у наойакдлрат 
пвіру пкйагає 23,3%. У жагайщлмку 
одирзлгу пдодг 193 коаїл пвіру Укоа-
їла жа оівлдк нодгправлзурва еілмк у 
жакмлмгавфмку могалі (12,3%) нмпігає 
йзхд 146 кіпуд [4]. 

Гдлгдолзи гзпбайалп кмела пнм-
прдоігарз и у пуфаплзт укоаїлпщкзт 
кдгіа: еілкз взпрунаырщ гдомїлякз 
кардоіайів кдгіа врозфі оігхд, ліе 
фмймвікз, — в пдодглщмку йзхд у 
27% взнагків; у омйі дкпндормк еуо-
лайіпрз жайуфаырщ еілмк йзхд у 19% 
взнагків [5]. 

Коік рмгм, жа оджуйщраракз гмпйі-
гедлля гдлгдолмї гзпкозкілауії у 
номсдпіилмку пдодгмвзці агвмкарів 
ра пуггів буйм взявйдлм, цм дсдкрзв-
ліпрщ пугмвмгм жатзпру прмпмвлм гдл-
гдолм фурйзвзт пноав є гмпрарлщм 
пуклівлмы. Наикдлхмы дсдкрзвліпры 
вігжлафаырщпя пноавз ж роугмвзт пнм-
оів жа мжлакмы гзпкозкілауії ра пноа-
вз ном пдкпуайщлі гмкагалля [6, п. 71]. 

Такзи мбпяг номбйдкарзкз нмр-
одбує її удлроайіжмвалмгм взоіхдлля, 
жагайщлмгдоеавлмї кммогзлауії, жа-
коінйдлля жа гмнмкмгмы прайзт єгз-
лзт нігтмгів. Вкажалі номбйдклі нз-
ралля кмейзвм водгуйыварз жа гм-
нмкмгмы ноава, якд кає нмруелзи 
внйзв ла віглмпзлз у пупнійщпрві. 

Взтмгяфз ж лавдгдлмгм, кмела 
гіирз взплмвку, цм лдгмпкмлайіпрщ 
кдталіжку ноавмвмгм одгуйывалля в 
мкодкзт взнагкат кмед нозжвмгзрз 
гм пмуіайщлзт взкйыфдлщ, які вігбу-
ваырщпя, кмйз гдоеава лайделзк 
фзлмк лд жабджндфує ноав гомкагял. 
Взкмлалля еілкмы пндузсіфлзт бім-
ймгіфлзт сулкуіи ра мпмбйзвзт пмуі-
айщлзт омйди првмоыє ндодгукмвз 
гйя її взкйыфдлля ж дкмлмкіфлмгм и 
пмуіайщлмгм езрря, нмжбавйдлля її 
кмейзвмпрі боарз одайщлу уфапрщ у 
омжнмгійі пмуіайщлзт бйаг. Такзк 
фзлмк, якцм гдоеава лд лагає гієвзт 
ыозгзфлзт гаоалріи, рм нмгій гомка-
гял ла рзт, трм вкйыфдлзи у пупнійщ-
лд езрря, і рзт, трм взкйыфдлзи ж 
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лщмгм, кмед вігбуварзпя жа прардвмы 
мжлакмы.  

Як жажлафає О. П. Вапзйщфдлкм, 
нозфзлакз лдгмрозкалля нозлузну 
оівлзт ноав ра пвмбмг еілмк і фмймві-
ків в Укоаїлі взжлафдлм лдгмпрарлы 
дсдкрзвліпрщ іплуыфмгм кдталіжку 
жабджндфдлля гдлгдолмї оівлмпрі, а 
ракме ндвлу гдкйаоарзвліпрщ і лдгм-
розкалля номгмймхдлзт вірфзжлялзк 
жакмлмгавпрвмк нмймедлщ у уіи псд-
оі. Йгдрщпя лапакндодг ном гдлгдолу 
лдоівліпрщ, йардлрлу и вігкозру гзп-
козкілауіы еілмк у псдоі нмйірзкз, 
пікдилзт віглмпзл, а ракме роугмвзт 
віглмпзл, у жабджндфдллі жаилярмпрі и 
оівлмї мнйарз ноауі гйя еілмк і фмйм-
віків [7, п. 21].  

На лаху гукку, у ноаві нзралля 
гдлгдолмї оівлмпрі кмед омжгйягарзпя 
у гвмт апндкрат: 

- нм-ндохд, як смокайщлд жакоін-
йдлля оівлмпрі фмймвіків і еілмк 
хйятмк впралмвйдлля оівлзт ноав ра 
кмейзвмпрди у лмокат ноава; 

- нм-гоугд, як ноакрзфлд врійдлля 
оівлзт укмв одайіжауії лагалзт жакм-
лмк кмейзвмпрди, врійдлля ноавмвзт 
нозлузнів і лмок. 

Сакд ла прзку узт гвмт апндкрів, 
ла лахд ндодкмлалля, і номявйяєрщпя 
одайщлзи оівдлщ жабджндфдлля оівлзт 
ноав ра кмейзвмпрди еілмк і фмймві-
ків, якзи багарм у фмку жайдезрщ віг 
дсдкрзвлмпрі ноавмвмгм одгуйывалля.  

Есдкрзвліпрщ ноавмвмгм одгуйы-
валля взжлафаєрщпя гвмка нмкажлз-
какз. З мглмгм бмку, дсдкрзвліпрщ 
взоатмвуєрщпя як пніввіглмхдлля 
кіе одайщлзкз оджуйщраракз ноавм-
вмгм одгуйывалля ра имгм уійякз, а ж 
ілхмгм – як віглмхдлля пмуіайщлмгм 
оджуйщрару одгуйывалля (оівля внм-
оягкмвалмпрі вігнмвіглзт пупнійщлзт 
віглмпзл) гм взроар і жупзйщ, пноя-
кмвалзт ла имгм гмпяглдлля [8, 
c. 96]. 

Поавмвд одгуйывалля кмед карз 
и ндвлі лдгмйікз, цм внйзваырщ ла 
имгм дсдкрзвліпрщ, а пакд: лд вігнмві-
гарз одайщлм іплуыфзк пупнійщлзк 
нмродбак і віглмпзлак, цм роалпсм-
окуырщпя абм е вкіцуварз ыозгзфлі 
кмйіжії ра номгайзлз. Коік рмгм, дсд-

крзвліпрщ ракмгм одгуйывалля жайд-
езрщ і віг оівля омжвзрку пупнійщпр-
ва, лаявлзт дкмлмкіфлзт одпуопів, 
пралу ноавмпвігмкмпрі гомкагял ра 
нмпагмвзт мпіб могалів нубйіфлмї 
вйагз.  

Есдкрзвліпрщ ноавмвмгм одгуйы-
валля гдлгдолзт віглмпзл жайдезрщ 
віг оягу пуб’єкрзвлзт і мб’єкрзвлзт 
фзллзків.  

Об’єкрзвлі укмвз ноавмвмгм од-
гуйывалля гдлгдолзт віглмпзл вкйы-
фаырщ пмуіайщлм-нмйірзфлд пралмвз-
цд еілмк і фмймвіків, оівдлщ їт нодг-
правйдлля в могалат гдоеавлмї вйагз 
і кіпудвмгм пакмвоягувалля, втм-
гедлля гм нмйірзфлмї ра номсдпіилмї 
дйірз, одайщлзи внйзв ла нмйірзфлі 
номудпз, омжнмгій дкмлмкіфлзт одпу-
опів кіе нодгправлзкакз мбмт прарди 
рмцм. 

Суб’єкрзвлі укмвз взжлафаырщ 
влуроіхлі таоакрдозпрзкз ноавмвмгм 
одгуйывалля гдлгдолзт віглмпзл.  
Сдодг лзт кмела взгійзрз лапрунлі: 
прал гдлгдолзт віглмпзл ра ндопндк-
рзвз їт омжвзрку; кдру одгуйывалля; 
мнрзкайщлзи ваоіалр одгуйывалля; 
смокз жакоінйдлля гдлгдолмї оівлмп-
рі; пвмєфапліпрщ ноавмрвмофмпрі; прал 
ноавмвмї бажз; ноавмжапрмпмвфу ноак-
рзку;  ноавмпвігмкіпрщ ра ноавмву 
куйщруоу гомкагял. 

Зайделм віг таоакрдоу ноавмвд 
одгуйывалля гдлгдолзт віглмпзл 
кмед бурз гзпкозкілауіилзк, нардо-
лайіпрпщкзк абм дгайіраолзк.  

Дзпкозкілауіилзи рзн одгуйы-
валля ндодгбафає мбкдедлля ноав і 
кмейзвмпрди мглієї прарі нмоівлялм 
іж ілхмы. Такзи рзн ноавмвмгм одгу-
йывалля пнозяє нмгйзбйдллы гдлгд-
олмгм омжозву у пупнійщпрві ра жакоі-
нйыє прдодмрзнз цмгм вйагз ра ноа-
ва як арозбуру йзхд мглієї іж прарди. 

Пардолайіпрпщкзи рзн ноавмвмгм 
одгуйывалля ндодгбафає жатзпр ноав 
і пвмбмг еілкз, жакоінйдлля гмгаркм-
взт гаоалріи, нмйінхдлля пралмвзца 
еілмк у псдоі взомблзурва і ноауі, 
мтмомлз кардозлпрва і гзрзлпрва 
рмцм.  

Егайіраолзи рзн ноавмвмгм одгу-
йывалля ндодгбафає пзпрдку ноавм-
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взт лмок ра одайщлзт кдталіжків од-
айіжауії ноав, які првмоыырщ оівлі 
кмейзвмпрі гйя мбмт прарди у впіт 
псдоат, жабджндфуырщ наозрдр їт уфа-
прі у смокуваллі ілпрзрурів вйагз і 
пупнійщпрва, оівлмкіолзи омжнмгій 
вйаплмпрі, пвмбмгу номсдпіилмгм ра 
мпмбзпріплмгм взбмоу.  

Іплувалля рмгм фз ілхмгм рзну 
ноавмгм одгуйывалля віглмпзл у 
псдоі гдлгдолмї оівлмпрі жайдезрщ віг 
врійдлля у жкіпрі ноавмвзт лмок 
нозлузну оівлмпрі, лаявлмпрі гаоал-
ріи ра гієвзт кдталіжків имгм одайі-
жауії, а ракме пзпрдкз вігнмвіглзт 
гдоеавлзт могалів, які кмлромйыырщ 
гмрозкалля гдлгдолмї оівлмпрі, жа-
коінйыырщ її в номудпі ноавмрвмодл-
ля фз упуваырщ її нмоухдлля ніг фап 
ноавмжапрмпувалля. 

Воатмвуыфз взцдвзкйагдлд, кз 
кмедкм жомбзрз лапрунлі взплмвкз.  

Іплує гдкійщка рзнів ноавмвмгм 
одгуйывалля гдлгдолзт віглмпзл, 
вмлз омжоіжляырщпя ланоавйдліпры 
внйзву ра пукунліпры пвмїт ноавмвзт 
жапмбів. Тми фз ілхзи рзн ноавмвмгм 
одгуйывалля гдлгдолзт віглмпзл 
жакоінйыє ра нігпзйыє іплуыфзи у 
пупнійщпрві праруп еілкз і фмймвіка. 
Вігнмвіглм кмлкодрлзи рзн ноавмвм-

гм одгуйывалля кмед пнозярз пралм-
вйдллы гдлгдолмї оівлмпрі абм е, ла-
внакз, нмгйзбйыварз гдлгдолзи омж-
озв ра лаявлу гзпкозкілауіы.  

Дмпяглдлля одайщлмї оівлмпрі 
ноав ра кмейзвмпрди мбмт прарди 
багарм у фмку жайдезрщ віг дсдкрзв-
лмпрі ноавмвмгм одгуйывалля. Есдк-
рзвліпрщ ноавмвмгм одгуйывалля гдл-
гдолзт віглмпзл жайдезрщ віг оягу 
пуб’єкрзвлзт і мб’єкрзвлзт фзллзків.  

Опкійщкз гдлгдола номбйдкарзка 
кає лапкоіжлзи таоакрдо, ноз жакоін-
йдллі кмлкодрлмгм рзну ноавмгм од-
гуйывалля лдмбтіглм воатмвуварз, 
якзи внйзв мбоалзи рзн ноавмвмгм 
одгуйывалля пнозфзлярзкд ла пра-
лмвзцд еілмк і фмймвіків.  

Поавмвд одгуйывалля гдлгдолзт 
віглмпзл кає бурз пндуіайіжмвалд жа 
псдоакз пупнійщлзт віглмпзл, ла які 
жгіиплыєрщпя внйзв. На оівлі лауім-
лайщлмї ноавмвмї пзпрдкз уд, лапак-
ндодг, вігмбоаеаєрщпя у тмгі пзпрд-
карзжауії ра пндуіайіжауії жакмлмгав-
прва. Коік рмгм, ла лаху гукку, у 
лауімлайщліи ноавмвіи пзпрдкі кає 
бурз воатмвалзи кіелаомглзи гмпвіг 
цмгм пдкрмоайщлмгм вномвагедлля 
гдлгдолзт нігтмгів. 
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Гмйуб О. А. Опмбйзвмпрі ноавмвмгм одгуйывалля гдлгдолзт віглмпзл 

У праррі гмпйігеуєрщпя нзралля внйзву ноава ла жабджндфдлля оівлзт ноав і км-
ейзвмпрди еілмк і фмймвіків ра ноавмвмгм одгуйывалля гдлгдолзт віглмпзл. Аврмока 
акудлрує увагу ла рзнат ракмгм одгуйывалля, а ракме номбйдкарзуі дсдкрзвлмпрі 
ноавмвмгм одгуйывалля.  

Кйыфмві пймва: гдлгдола оівліпрщ, гдлгдолі віглмпзлз, ноавмвд одгуйывалля, 
дсдкрзвліпрщ ноавмвмгм одгуйывалля. 

 

 

Гмйуб А. А. Опмбдллмпрз ноавмвмгм одгуйзомвалзя гдлгдолшт мрлмхдлзи 

В прарщд зппйдгудрпя вмномп вйзялзя ноава ла мбдпндфдлзд оавлшт ноав з вмж-
кмелмпрди едлцзл з куефзл, а ракед ноавмвмгм одгуйзомвалзя гдлгдолшт мрлмхд-
лзи. Аврмо акудлрзоудр влзкалзд ла рзнат ракмгм одгуйзомвалзя з номбйдкарзкд 
ъссдкрзвлмпрз ноавмвмгм одгуйзомвалзя. 

Кйыфдвшд пймва: гдлгдолмд оавдлпрвм, гдлгдолшд мрлмхдлзя, ноавмвмд одгуйз-
омвалзд, ъссдкрзвлмпрщ ноавмвмгм одгуйзомвалзя. 

 

 

Golub O. Features of legal regulation of gender relations 

The article examines impact of law on the equal rights and opportunities of women 
and men and the legal regulation of gender relations. The author focuses on the types of 
such regulation, as well as the problems of the effectiveness of legal regulation. 

Key words: gender equality, gender relations, legal regulation, effectiveness of legal 
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