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У жв’яжку ж євомілрдгоауіилзк 
куопмк омжвзрку укоаїлпщкмї ноавм-
вмї пзпрдкз взлзкйа мб’єкрзвла нмр-
одба у гмпйігедллі пуггівпщкмї гіяйщ-
лмпрі фдодж нозжку ґдлгдолмгм взкіоу 
(оівліпрщ  у гмпруні гм номсдпії пуггі, 
пуггівпщкмї взлагмомгз, као’єолмгм 
жомпралля, уфапрі у пуггівпщкмку 
воягуваллі ра пакмвоягуваллі, а ра-
кме жабджндфдллі мтмомлз кардозлп-
рва, у пноавдгйзвмку як гйя фмймві-
ків, рак і гйя еілмк байалпі кіе омбм-
рмы ра пік’єы). Взжлафаыфз жкіпр 
пуггівпщкмї гіяйщлмпрі як ноавмвмї 
кардгмоії коіжщ нозжку ґдлгдолмгм її 
апндкру кмлпрармвалм, цм ніг рзпкмк 
гдкмкоарзфлзт взкмг пупнійщпрвм 
нмгмгзймпя ла оівлмноавліпрщ еілмк 
ра фмймвіків пуггів, айд ндохзк жгмгз 
ла втмгедлля гм «ілпрзруру йігдопр-
ва» рак і лд лагайм. Навдгдлд гдрдо-
кілувайм акруайіжауіы аврмомк нз-
ралля цмгм лдмбтіглмпрі  мбмв’яжкм-
вмгм воатувалля ґдлгдолмгм кмкнм-
лдлру ноз лмокарзвлмку  водгуйы-
валлі нмоягку мбоалля пуггів ла аг-
кіліпроарзвлі нмпагз, нодгправлзурва 
пугмвмї вйагз, а ракме ноз смоку-

валлі пкйагу могалів пуггівпщкмгм 
воягувалля ра пакмвоягувалля хйя-
тмк нозилярря вігнмвіглмгм оіхдлля 
Рагмы пуггів Укоаїлз ра влдпдлля 
жкіл гм жакмлмгавпрва. Дйя ж’япу-
валля вкажалмї номбйдкарзкз лакз 
буйм номвдгдлм дкніозфлд гмпйі-
гедлля ґдлгдолмгм апндкру пуггівпщ-
кмї гіяйщлмпрі жа оджуйщраракз якмгм 
вгаймпя вігмбоажзрз одайщлу каорзлу 
одайіжауії ґдлгдолмгм наозрдру в пу-
гмвіи пзпрдкі в уіймку, ж омжкдеу-
валляк у жайделмпрі віг пугмвмї іл-
пралуії ра псмокуварз омжукілля рзт 
фз ілхзт номбйдк пуггякз-
фмймвікакз ра пуггякз-еілкакз, вз-
жлафзрз пнійщлзи жлакдллзк гйя лзт 
ра псдоз, які лд гмрзкаырщпя в пзйу 
їт оіжлмгм пнозилярря.  

Пмояг ж омжкаїріпры ра фзпйдллі-
пры мнубйікмвалзт ноаущ ж ґдлгдолмї 
номбйдкарзкз пнмпрдоігаєрщпя вігпу-
рліпрщ кмкнйдкплмгм ноавмвмгм ба-
фдлля ущмгм сдлмкдлу, лд взпрафає 
сулгакдлрайщлзт омбір, у якзт був 
бз нодгправйдлзи уійіплзи алайіж 
пуггівпщкмї гіяйщлмпрі, а жагайщлмрдм-
одрзфлі нзралля ґдлгдолмї оівлмпрі 
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пуггів цд лд буйз нодгкдрмк лаукм-
вмгм ілрдодпу вірфзжлялзт лаукмвуів.  

Поавмвзк апндкрак ґдлгдолмї оі-
влмпрі в Укоаїлі нозпвяфдлі ноауі 
вірфзжлялзт ра жаоубіелзт вфдлзт-
ґдлгдозпрів – С. Аиважмвмї, Н. Алі-
цук, Н. Бмймрілмї, М. Буомкдлпщкм-
гм, О. Вмомлілмї, В. Гйзлялмгм, 
О. Дахкмвпщкмї, Л. Завагпщкмї, Л. Кмо- 
кзф, Н. Лавоілдлкм, І. Лавоіл-      
фук, К. Лдвфдлкм, Л. Лдмлрщєвмї, 
Т. Маоудлык, О. Марвієлкм, Т. Мд-
йщлзк,  Н. Оліцдлкм, Л. Пдрозхзлмї, 
Н. Пухкаощмвмї, С. Пмйдлілмї, 
О. Руглєвмї, З. Рмкмвпщкмї, Л. Скм-
йяо, Г. Тдодцдлка, М. Тмкахдвпщкмї 
ра ілхзт. 

Мдрмы праррі є алайіж ґдлгдолмї 
наоагзгкз пуггівпщкмї гіяйщлмпрі у 
омжоіжі оджуйщрарів аврмопщкмгм дкні-
озфлмгм гмпйігедлля. 

Накз буйм номвдгдлм дкніозфлд 
гмпйігедлля оягу ґдлгдолзт апндкрів 
пуггівпщкмї гіяйщлмпрі, у номудпі якм-
гм взкмозпралі мнзрувалля ра жапрм-
пмвалзи прарзпрзфлзи алайіж гйя 
мбомбкз ра ужагайщлдлля имгм од-
жуйщрарів. Взбіока є однодждлрарзв-
лмы храрлмку пкйагу пугів ж уоату-
валляк омжнмгійу жа ілпралуіиліпры 
ра одгімлакз. У гмпйігедллі, якд 
номвмгзймпя у йырмку–фдовлі 2019 
омку вжяйз уфапрщ 200 пуггів ндохмї 
ра андйяуіилмї ілпралуіи Івалм-
Фоалківпщкмї, Кзївпщкмї, Лугалпщкмї, 
Тдолмнійщпщкмї, Чдолівдущкмї мбйап-
рди Укоаїлз ра к. Кзєва. Смуіайщлм-
гдкмгоасіфлі таоакрдозпрзкз гмпйі-
геувалзт: прарщ: 94 еілмк, 106 – фм-
ймвіків. Вік гмпйігеувалзт віг 30 гм 
60 омків.  

Накз ж’япмвалм, цм лдмбтігліпрщ 
воатувалля ґдлгдоу в уодгуйываллі 
пупнійщлзт віглмпзл нмгійяырщ 95 % 
мнзралзт лакз пуггів, цм пвігфзрщ 
ном ваейзвіпрщ ра акруайщліпрщ галм-
гм сдлмкдлу ла пуфаплмку драні омж-
взрку лахмгм пупнійщпрва. 

Як пйігує іж алайіжу ґдлгдолмгм 
пкйагу пугів, жгіиплдлмгм ДСА Укоа-
їлз у 2018 омуі іж  жагайщлмї кійщкмпрі 
пуггів ра ноауівлзків анаоарів – 30 
740 мпіб, які  пралмк ла 1 бдоджля 
2018 омку ноауыырщ  в кіпудвзт і 

андйяуіилзт пугат Укоаїлз – 77 %  
(23 788 мпіб)  еілмк ра 33 % (6 952)  
фмймвіків. За мкодкзкз нмкажлзкакз 
пкйаг кіпудвзт і андйяуіилзт пугів 
Укоаїлз ракзи: ж 5 482 пуггів 50,1 % 
(2 745) еілмк ра 49,9 % (2 737) фмйм-
віків, а мред, кмела гмвмозрз, цм ла 
пуфаплмку драні пуггі-еілкз «вігвм-
ывайз» пвмє кіпуд у пугмвіи пзпрдкі 
Укоаїлз ра їт кійщкіпрщ в Укоаїлі ж 
кмелзк омкмк жомпрає, цм пвігфзрщ 
ном нмпрунмву «сдкіліжауіы Фдкі-
гз». Дмпяглдлля ґдлгдолмгм наозрдру 
в пуггівпщкмку кмонупі є мглієы ж 
мжлак нмгмйалля «оагялпщкмї пнаг-
цзлз» могаліжауіилм-ноавмвзт мплмв 
гіяйщлмпрі пугів. 

На пщмгмглі, пуггя-еілка ндоди-
хйа ж кардгмоії оігкіплмгм сдлмкдлу 
гм бійщх жвзфлмгм сакру. Піг рзпкмк 
гдкмкоарзфлзт взкмг пупнійщпрвм 
нмгмгзймпя ла оівлмноавліпрщ еілмк 
ра фмймвіків пуггів, айд ндохзк жгмгз 
ла втмгедлля їт гм «ілпрзруру йігдо-
прва» рак і лд лагайм. 

Так, пралмк ла 1 бдоджля 2018 
омку у кіпудвзт ра андйяуіилзт пугат 
Укоаїлз іж 591 пуггів, які мбіикаырщ 
нмпагу гмймвз пугу 36 % (210 мпіб) – 
еілкз, 64 % (381) – фмймвікз; іж 210 
пуггів, які мбіикаырщ нмпагу жапрун-
лзка гмймвз пугу 35 % (74 мпмбз) – 
еілкз ра 65 % (136) – фмймвікз. Нд 
кдлх оажыфмы є ґдлгдола лдоівліпрщ 
у кдоівлзурві лмвмпрвмодлмгм Вдотм-
влмгм Сугу, тмфа вндохд жа прмоіфлу 
іпрмоіы лаивзцу пугмву упралмву 
мфмйзйа еілка, її жапрунлзк, пдкодрао 
Пйдлуку ра впі гмймвз капауіилзт 
пугів – фмймвікз ноз фмку, лаибійщ-
ха ґдлгдола лдоівліпрщ пнмпрдоігаєрщ-
пя в Капауіилмку гмпнмгаопщкмку 
пугі: рур еілмк рійщкз 38 %. Нд лаба-
гарм коаца пзруауія и у «козкілайщ-
лзків»: 3 гм 2 – ла кмозпрщ фмймвіків 
[1]. І тмфа в пугмвіи пзпрдкі нодгпра-
влзущ нодкоаплмї нмймвзлз йыгпрва 
бійщхд – коіпйа кдоівлзків впд е гіп-
раырщпя фмймвікак. 

За галзкз лахмгм дкніозфлмгм 
гмпйігедлля у 90 % пугів гмймвмы є 
фмймвік, йзхд у 10 % – еілка. Алайіж 
гмпйігедлщ ґдлгдолзт прдодмрзнів 
гдкмлпроує «ілгзсдодлрліпрщ» укоаї-
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лпщкзт гомкагял гм гмймвз пугу еіл-
кз. Бійщхіпрщ іж лзт уваеає ваейз-
віхзк кмкнйдкп мпмбзпріплзт озп ра 
якмпрди кдоівлзка пугмвмї упралмвз, 
алі е имгм нозлайделіпры гм рієї фз 
ілхмї прарі. 

За галзкз лахмгм мнзрувалля 
пуггі-фмймвікз каырщ лабагарм бійщ-
хд кмейзвмпрди у номсдпіилмку 
жомпраллі, а ліе еілкз, ла цм вкажайз 
75 % мнзралзт одпнмлгдлрів фмймві-
ків, 90 % – еілмк, 20 % фмймвіків ра 7 
% еілмк уди сакр жандодфзйз; вігнм-
віглм 5 % ра 3 % лд жкмгйз вігнмвіп-
рз. Бійщхд рмгм, 64 % мнзралзт пуг-
гів-фмймвіків ра 80 % пуггів-еілмк 
вваеаырщ, цм гмпрун гм пуггівпщкмї 
нмпагз ра мбоалля кдоівлу нмпагу фз 
нмпагу взцмгм оівля лд є мглакмвм 
оівлзк гйя фмймвіків і еілмк; 27 % і 
24 % вігнмвіглм лд нмгмгеуырщпя іж 
узк ра 9 % і 6 % лд жкмгйз вігнмвіп-
рз. Алайіжуыфз взкйагдлд, пйіг жа-
уваезрз, цм взлзкає коаиля лдмб-
тігліпрщ жаномвагедлля ґдлгдолм-
фурйзвмї нмйірзкз в пугмвзт упралм-
ват ж кдрмы жабджндфдлля ноав еілкз 
ла ла као’єолд жомпралля, одайіжауіы 
якмї ваорм нмкйапрз ла Взцу оагу 
ноавмпуггя, Взцу квайісікауіилу 
кмкіпіы пуггів Укоаїлз. 

Рджуйщрармк багарщмт гмпйігедлщ 
прайм мбґоулрувалля взплмвків, цм 
еілкз каырщ вдйщкз пнозярйзві якм-
прі гйя дсдкрзвлмї уноавйілпщкмї 
гіяйщлмпрі, а жа гдякзкз наоакдроакз 
и явлі ндодвагакз гйя упніхлмгм 
жгіиплдлля уноавйілпщкзт сулкуіи, 
цм упніхлм дкпроанмйыєрщпя і ла 
мбіикалля нмпагз гмймвз пугу, ілхмї 
агкіліпроарзвлмї нмпагз фз нмпагз в 
пугі взцмгм оівля. Алайіж уноавйіл-
пщкзт пзруауіи пвігфзрщ, цм еілка 
жгарла ла емопркі уноавйілпщкі рдт-
лмймгії, айд в «к’якіи нйапрзуі». Кд-
оівлзкз-еілкз гмпягаырщ упнітів лд в 
оджуйщрарі кмніывалля фмймвіфмгм 
прзйы уноавйілля, а жа гмнмкмгмы 
рвмофмгм взкмозпралля пвмїт жгіблмп-
рди, одайіжауії влуроіхлщм вйапрзвзт 
рійщкз еілуі озп і якмпрди. Сакд рм-
ку лаикоацзк гйя пугмвмї пзпрдкз 
бугд кдоівлзурвм, жаплмвалд ла наоз-
рдрлмку нодгправлзурві фмймвіків ра 

еілмк іж оуилауієы іплуыфзт пупні-
йщлзт ґдлгдолзт прдодмрзнів, ж нмжз-
рзвлзк правйдлляк гм кдоівлзків-
еілмк ра урвдогедлляк ґдлгдолмї 
гдкмкоарії.  Так, 87 % мнзралзт лакз 
пуггів уваеаырщ, цм прзйщ кдоівлзу-
рва ла агкіліпроарзвліи нмпагі пуггі-
еілкз і пуггі-фмймвіка вігоіжляєрщпя, 
9 % ‒ жандодфзйз вкажалд, 4 % ‒  лд 
жкмгйз вігнмвіпрз ла галд жанзралля. 

Алайіж оджуйщрарів мнзрувалля 
пуггів, мрозкалзт жа кдрмгзкмы «Чз 
жгарлі вз прарз кдоівлзкмк?», аган-
рмвалмї лакз гм пуггівпщкмї гіяйщлм-
прі гмжвмйяє првдогеуварз ном рд, цм 
бійщхіпрщ пуггів вмймгієрд вдйзкмы 
кійщкіпры жагарків прарз гмбозк кд-
оівлзкмк ж пуфаплзк прзйдк нмвдгіл-
кз, у номудлрлмку взоажі уд 41 % 
пуггі-еілкз ра 59 % пуггі-фмймвікз. 

Помгмвеуыфз жажлафзкм, цм ґдл-
гдола номбйдкарзка, яка нозракалла 
псдоі жаилярмпрі жагаймк, таоакрдола 
и гйя пугмвмї пзпрдкз. Цд прмпуєрщпя, 
жмкодка, нодгправлзурва еілмк і фм-
ймвіків у пзпрдкі пугмфзлпрва як у 
гмозжмлрайщлмку, рак і вдорзкайщлмку 
взкіоат (ланозкйаг, ла агкіліпроарз-
влзт нмпагат абм у пугат взцмгм оів-
ля; нмєглалля роугмвзт і пікдилзт 
мбмв’яжків; ґдлгдолзт прдодмрзнів рм-
цм). Вмла жукмвйыє нмродбу у вном-
вагедллі ґдлгдолмгм ілрдгоувалля – 
муілкз внйзвів ла еілмк і фмймвіків 
бугщ-якзт жанйалмвалзт гіи, вкйыфлм 
іж жакмлмгавпрвмк, нмйірзкмы фз ном-
гоакакз в упіт псдоат ла впіт оівлят 
езрря. Цд проардгія, жа якмї ілрдодпз и 
гмпвіг і еілмк, і фмймвіків є ілрдгоайщ-
лзк взкіомк номдкрувалля, вномва-
гедлля, кмлірмозлгу и муілкз нмйі-
рзк і номгоак в упіт нмйірзфлзт, дкм-
лмкіфлзт і пмуіайщлзт псдоат рак, 
цмбз еілкз і фмймвікз ла оівлзт км-
озпрайзпя нймгакз узт нмйірзк і ном-
гоак [2] абм е номпріхд – номудп 
вномвагедлля ґдлгдолмгм кмкнмлдлра 
в упі псдоз езррєгіяйщлмпрі пупнійщп-
рва, цм жабджндфзрщ одайіжауіы ґдлгд-
олмї гдкмкоарії, оівлмпрі ра пноавдг-
йзвмпрі, а ракме нмгмйалля гзпкозкі-
лауії жа мжлакмы прарі [3]. Рджуйщрарз 
лахмгм дкніозфлмгм гмпйігедлля нм-
кажайз, цм 70 % одпнмлгдлрів-пуггів 
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уваеаырщ, цм гмймва пугу еілка – уд 
оагхд взлярмк, фзк жвзфлд явзцд, 24 
% рак лд гукаырщ ра 6 % лд лагаырщ 
прарі кдоівлзка пугмвмї упралмвз емг-
лмгм жлафдлля. 

Загйя одайіжауії кмейзвмпрди еі-
лмк ла нмвлмуіллу номсдпіилу жаиля-
ріпрщ у йірдоаруоі жлатмгзкм взкмозп-
ралля нмлярря «гоуелщмгм гм пік’ї 
омбмфмгм пдодгмвзца». Вмлм ндодгба-
фає лагалля жкмгз ноауівлзкак агдк-
варлм нмєглуварз омбмру і омгзллі 
жмбмв’яжалля, кмомрхд каеуфз, кдлхд 
ндодбуварз у продпі, бурз бійщхмы 
кіомы цапйзвзкз. Глуфкзи омбмфзи 
гоасік (ніжліхі взтмгз ла омбмру фз 
фдогувалля ж кмйдгмы), лднмвлзи ом-
бмфзи гдлщ (фапрзлу омбмрз кмела 
взкмлуварз млйаил гмка), мбйаглалля 
гзряфзт кіклар у вдйзкіи кмкналії 
рмцм – нозкйагз омбмфмгм пдодгмвз-
ца, гд пік’я як уілліпрщ, як лдвіг’єкла 
фапрзла ноауівлзка фз ноауівлзуі 
бдодрщпя гм увагз [4]. Оглак, прмпмвлм 
пуггів-еілмк кардоів вкажалзи кдта-
ліжк є лдгієвзк ла ноакрзуі, воатмву-
ыфз рми сакр, цм розвайіпрщ пугмвмгм 
омжгйягу пноав ландодг тмф і нмроіблм 
нйалуварз, мглак взжлафзрз рмфлм 
лдкмейзвм. Бійщхд рмгм, жваеаыфз ла 
карапромсіфлзи кагомвзи гмймг пугм-
вмї пзпрдкз і лагжвзфаилм вдйзкд пу-
гмвд лавалраедлля, у рмку фзпйі ж 
омжгйягу пноаву, цм нмродбуырщ кмйд-
гіайщлмгм пйуталля, пуггі-кардоі віг-
одгуйыварз жакілфдлля омбмфмгм гля 
вфаплм жгіглм омжнмоягку омбмфмгм 
фапу ноакрзфлм лд кмейзвм. Пігпук-
кз лахмгм гмпйігедлля нмкажайз, цм 
у 30 % пугів лдгарзвлм віглмпярщпя гм 
гдкодрлмї вігнупркз пуггі, у 39 % вз-
нагків правйдлля є лдироайщлзк, 28 % 
– жвзфлд, якд і нмвзллд бурз, а 3 % 
одпнмлгдлрів лд жкмгйз вігнмвіпрз ла 
нмправйдлд жанзралля. Зомжукійм, цм 
іж жаномвагедлляк «ноавзйщлмї» ґдл-
гдолмї нмйірзкз у пугі ракі нзралля 
кмеурщ бурз водгуйщмвалі ноз нмродбі 
(жаномвагзрз ноавзйм, цм пноавз, які 
нмродбуырщ кмйдгіайщлмгм омжгйягу 
нозжлафаырщпя гм пйуталля у ндохіи 
нмймвзлі гля; пкйагліха пзруауія іж 
пуггякз андйяуіилзт ра капауіилзт 
ілпралуіи, айд у узт пугмвзт ілпралуі-

ят кдлхд лавалраедлля, ліе у пугат 
ндохмї ілпралуії і рде ноз баеаллі 
жлаигдрщпя кмейзвіпрщ гйя взоіхдлля 
ракмї номбйдкз). 

Пмпріилзи кмлсйікр кіе номсд-
піилзкз ра омгзллзкз, кардозлпщ-
кзкз мбмв’яжкакз роавкує ра взпла-
еує пуггы-еілку, нмомгеує у лдї 
кмкнйдкп взлз. Лзхд в мпраллі омкз 
нмпрунмвм омжвілфуєрщпя кіс ном 
жмбмв’яжалля кардоі бурз лдомжйуф-
лмы ж гзрзлмы ндохі омкз її езрря. 
Ндлайдела жбайалпмваліпрщ взкагає 
віг лдї првмоыварз вйаплу проардгіы 
омжукілля ж бмку омгзлз, вмглмфап 
нмомгеуыфз ндвлі продпз; боак лауі-
йдлмпрі ла ноауы ра ілхі лдгарзвлі 
лапйігкз лавдгдлмї пзруауії. 50 % 
мнзралзт лакз пуггів-фмймвіків вка-
жайз, цм взроафаырщ ла нмродбз ом-
гзлз увдпщ війщлзи віг омбмрз фап; 14 
% – нмймвзлу, цд 7 % – родрзлу, а 
29 % – вжагайі лд кає ракмгм фапу. 
Поз фмку нмвліпры пдбд нозпвяфуырщ 
омгзлі 99 % пуггів-еілмк, йзхд 1 % 
вкажайз ла вігпурліпрщ фапу ла пік’ы, 
айд як взявзймпя у лзт лдкає кайм-
йірліт фз лднмвлмйірліт гірди. 

Чмймвікз і еілкз ракме каырщ ві-
гкіллмпрі у пнозиляррі їтліт омбмфзт 
омйди. Так, еілкз пнозикаырщ пвмї 
омбмфі омйі як ракі, цм каырщ бао’єоз 
ла хйяту гм као’єолзт гмпяглдлщ, 
кмкндлпауії ра могаліжауіилзт кмейз-
вмпрди. Жілмфі  и фмймвіфі пікдилі 
омйі ракме жлатмгярщпя ніг внйзвмк 
оіжлзт мфікувалщ жайделм віг прарі 
лмпія омйі. Жілкз бійщх мфікувалм 
мрмрмелыырщпя іж пікдилзкз омйякз, 
а фмймвікз – ж номсдпіилзкз. Жілкз 
віггаырщ пікдилзк омйяк ра 
мбмв’яжкак лабагарм бійщхд фапу, ліе 
фмймвікз (жа галзкз оіжлзт гмпйі-
гедлщ ноауыыфа еілка взроафає віг 
7-кз гм 19-рз гмгзл ла рзегдлщ бійщ-
хд ла пікдилі омйі, ліе фмймвік) [5]. 
Як пвігфарщ галі лахмгм мнзрувалля, 
34 % пуггів-рарів, а 74 % пуггів-
кардоів ндодезваырщ ндвлзи гзпкмк-
смор, нмв’яжалзи іж пномбмы нмєгларз 
омбмру ра пік’ы, цм пвігфзрщ ном 
пкйагліпрщ «впралмвйдлля байалпу 
кіе мбмв’яжкакз ла омбмрі ра в омгз-
лі». Тмку байалп у ущмку нзраллі – уд 
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омжкіх, а гмрозкалля оівлмп-
рі/оівлмвагз – лдмбтігліпрщ. 78 % 
мнзралзт у тмгі дкніозфлмгм гмпйі-
гедлля одпнмлгдлрів пуггів-фмймвіків 
вкажайз ла лдмбтігліпрщ лагалля пуг-
гяк-еілкак, у якзт кайдлщкі гірз 
глуфкзт омбмфзт гоасіків жагйя улз-
клдлля кмлсйікру кіе номсдпіилзкз 
ра омгзллзкз, кардозлпщкзкз 
мбмв’яжкакз, у одпнмлгдлрів еілмк 
нмкажлзк каиед мглмгмймплм – 99 %. 

Накз номнмлуваймпя лагарз пуг-
гяк-еілкак кмейзвіпрщ ндохмфдогм-
вмгм взбмоу пндуіайіжауії омжгйягу 
пугмвзт пноав, жайзхзвхз жа лзкз 
ноавм ла мбоалля номпріхзт їт кард-
гмоіи, взжлафзвхз пуггяк-фмймвікак 
омжгйяг пкйаглзт козкілайщлзт ном-
вагедлщ хйятмк гмнмвлдлля вкажа-
лмы лмокмы Тзнмвмгм Пмймедлля 
ном жбмоз пуггів пугів жагайщлмї 
ыозпгзкуії, жарвдогедлмгм оіхдлляк 
Рагз пуггів Укоаїлз № 45 віг 4 фдо-
вля 2015 омку, цм нігрозкайз 75 % 
мнзралзт лакз пуггів. Вігпмрмк, цм 
лд нігрозкуырщ вкажалд пралмвзрщ – 
12, лд жкмгйз вігнмвіпрз ла уд жанз-
ралля – 13 % мнзралзт. Такі оджуйщ-
рарз нігрвдогеуырщ аврмопщку нмжз-
уіы ж нозвмгу гмуійщлмпрі роалпсмо-
кауії упрайдлмгм бафдлля кдталіжку 
вігноавйдлля пугмфзлпрва ж уоату-
валляк ґдлгдолмгм кмкнмлдлру, цм в 
кілудвмку оджуйщрарі нозжвдгд, ла 
лахд гйзбмкд ндодкмлалля, рійщкз гм 
нмжзрзвлзт лапйігків ра нігвзцзрщ 
якіпрщ ноавмпуггя. Такме уоатувалля 
нпзтм-сіжімймгіфлзт вігкіллмпрди 
пуггів фмймвіків і пуггів-еілмк ніг 
фап омжнмгійу лавалраедлля в пугі 
вваеаырщ гмодфлзк 80 % мнзралзт 
лакз пуггів. Вігпмрмк, цм лд нігроз-
куырщ вкажалд пралмвзрщ – 12, лд 
жкмгйз вігнмвіпрз ла уд жанзралля – 
8 % мнзралзт. 

Рджуйщрарз номвдгдлмгм лакз 
дкніозфлмгм гмпйігедлля пвігфарщ, 
цм пдодг номсдпіилм-ноавмвзт ном-
бйдк пуггів гйя пуггів-еілмк (59 %) 
лаибійщх гмпрозк є нзралля лагкіо-
лмгм, лдномнмоуіилмгм пугмвмгм ла-
валраедлля ра нмв’яжалмгм іж лзк 
боаку фапу гйя лайделмгм взвфдлля 
пноав, цм лагіихйз ла омжгйяг ра 

ніггмрмвкз гм їт пйуталля; кмейзвм-
прі пакмвгмпкмлайдлля ра нігвзцдл-
ля квайісікауії. Найделзи оівдлщ 
кардоіайщлм-рдтліфлмгм, могаліжауіи-
лмгм жабджндфдлля в омбмрі гйя пуг-
гів-фмймвіків є нзралляк лмкдо мгзл 
(ла уд вкажайз 47 % мнзралзт пуггів-
фмймвіків), мпкійщкз гйя лзт їт упні-
хліпрщ, гмпяглдлля ра праруп взкіоы-
єрщпя омжкіомк вйаплмгм жаомбірку ра 
упнітакз в номсдпіиліи гіяйщлмпрі, 
вдйзфзлмы ра одкмлрмк пйуебмвмгм 
кабілдру, лаилмвіхмы кмгдййы 
кмкн’ырдоа і рак гайі. Сдодг лаи-
бійщх акруайщлзт номсдпіилм-
ноавмвзт номбйдк впралмвйдлм вігпу-
рліпрщ єгзлмї пугмвмї ноакрзкз, ла 
цм вкажайм 23 % мнзралзт лакз пуг-
гів, пдодг якзт 26 % – пуггі-фмймвікз 
ра 74 % – пуггі-еілкз. 

Взжлафаыфз продпмоз у пуггівпщ-
кіи гіяйщлмпрі лак вгаймпя ж’япуварз, 
цм лаибійщхзи вігпмрмк одпнмлгдлрів 
вкажайз ла вдйзкд пугмвд лавалра-
едлля – 59 %; ла гоугмку кіпуі – 
нмпріилзи гдсіузр фапу 41 %, гайі – 
рзпк прмоіл 37 % ра пкаогз – 31 %; 
ноакрзфлм мглакмва кійщкіпрщ мнзра-
лзт вкажайа ла взпмку вігнмвігайщ-
ліпрщ жа нозилярд оіхдлля – 26 %, 
ланоуедліпрщ фдодж взбіо ноавзйщлмгм 
оіхдлля пдодг айщрдоларзвлзт – 21 
%; лдмбтігліпрщ мндоуварз вдйзкзк 
мбпягмк ілсмокауії – 19 % ра нігроз-
куварз взпмкзи оівдлщ ніггмрмвкз – 
17 %. У ґдлгдолмку омжоіжі: фмймвіфі 
продпмоз: лагкіолд пугмвд лавалра-
едлля, взбіо, вігнмвігайщліпрщ, рзпк 
прмоіл; еілмфі продпмоз: вдйзкд пугмвд 
лавалраедлля, рзпк прмоіл, нмпріилзи 
гдсіузр фапу, пкаогз. 

Пігпукмвуыфз жажлафзкм, цм 
номвдгдлд дкніозфлд гмпйігедлля 
ґдлгдолмгм апндкру пуггівпщкмї гія-
йщлмпрі гайм жкмгу впдбіфлм мбґоул-
рувалля лдмбтігліпрщ воатувалля 
ґдлгдоу у пугмвіи гіяйщлмпрі в пуфап-
ліи Укоаїлі. У оджуйщрарі псмокуйщм-
валм вігнмвіглі рдмодрзфлі нмймедл-
ля, а ракме омжомбйдлм лзжку акруа-
йщлзт ноакрзфлзт номнмжзуіи цмгм 
угмпкмлайдлля лауімлайщлмгм жакм-
лмгавпрва. 
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Бмбомва Ю. Ю. Ґдлгдола наоагзгка пуггівпщкмї гіяйщлмпрі у омжоіжі оджуйщра-
рів дкніозфлмгм гмпйігедлля 

На нігправі номвдгдлмгм дкніозфлмгм гмпйігедлля у праррі ніглікаєрщпя нзралля 
ґдлгдолмгм взкіоу пуггівпщкмї гіяйщлмпрі. За имгм оджуйщраракз вгаймпя вігмбоажзрз 
одайщлу каорзлу одайіжауії ґдлгдолмгм наозрдру в пугмвіи пзпрдкі ра псмокуварз 
омжукілля рзт фз ілхзт номбйдк пуггякз-фмймвікакз ра пуггякз-еілкакз, взжлафз-
рз пнійщлзи жлакдллзк гйя лзт ра псдоз, які лд гмрзкаырщпя в пзйу їт оіжлмгм 
пнозилярря. Взоіхдлля номбйдкз  взкмоілдлля ґдлгдолмї апзкдроії укоаїлпщкмгм 
пугмфзлпрва жлафлмы кіомы жайдезрщ віг кмкнйдкплмгм взкмозпралля оіжлзт кдрм-
гмймгіфлзт нігтмгів, нозлузнів ра кдрмгів лаукмвмгм ніжлалля ноз гмпйігедллі кмл-
кодрлзт апндкрів, агед рійщкз у їт могаліфліи єглмпрі кмела дсдкрзвлм нмбугуварз 
кмгдйщ жабджндфдлля оівлзт ноав ра кмейзвмпрди еілмк і фмймвіків пуггів. Взоіхдл-
ля вкажалмгм нзралля нмродбує омжомбйдлля лагіилзт жапмбів взкіоывалля ґдлгдолмї 
пндузсікз пуггівпщкмї гіяйщлмпрі жагаймк ра мкодкзт її апндкрів жмкодка. 

Кйыфмві пймва: пуг, пуггя, ґдлгдо, пуггівпщка гіяйщліпрщ, дкніозфлд гмпйігедлля, 
оджуйщрарз. 

 
 
Бмбомва Ю. Ю. Гдлгдолая наоагзгка пугдипкми гдярдйщлмпрз в оажоджд од-

жуйщрармв ъкнзозфдпкмгм зппйдгмвалзя 
На мплмвалзз номвдгдллмгм ъкнзозфдпкмгм зппйдгмвалзя в прарщд нмглзкадрпя 

вмномп гдлгдолмгм зжкдодлзя пугдипкми гдярдйщлмпрз. Пм дгм оджуйщрарак угаймпщ 
мроажзрщ одайщлуы каорзлу одайзжаузз гдлгдолмгм наозрдра в пугдблми пзпрдкд з 
псмокзомварщ нмлзкалзд рдт зйз злшт номбйдк пугщякз-куефзлакз з пугщякз-
едлцзлакз, мнодгдйзрщ мбцзи жлакдлардйщ гйя лзт з псдош, лд капаырпя в пзйу зт 
оажйзфлмгм вмпнозярзя. Рдхдлзд номбйдкш зпкмодлдлзя гдлгдолми апзккдрозз 
укоазлпкмгм пугмномзжвмгпрва вм клмгмк жавзпзр мр кмкнйдкплмгм зпнмйщжмвалзя 
оажйзфлшт кдрмгмймгзфдпкзт нмгтмгмв, нозлузнмв з кдрмгмв лауфлмгм нмжлалзя 
ноз зппйдгмвалзз кмлкодрлшт апндкрмв, вдгщ рмйщкм в зт могалзфдпкмк дгзлпрвд 
кмелм ъссдкрзвлм нмпромзрщ кмгдйщ мбдпндфдлзя оавлшт ноав з вмжкмелмпрди 
едлцзл з куефзл пугди. Рдхдлзд укажаллмгм вмномпа родбудр оажоабмркз лагделшт 
подгпрв зжкдодлзя гдлгдолми пндузсзкз пугдипкми гдярдйщлмпрз в удймк з мргдйщ-
лшт дд апндкрмв в фапрлмпрз. 

Кйыфдвшд пймва: пуг, пугщя, гдлгдо, пугдипкая гдярдйщлмпрщ, ъкнзозфдпкмд зпп-
йдгмвалзд, оджуйщрарш. 

http://ngu.gov.ua/sites/default/files/
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Bobrova Yu. Gender paradigm of judicial activity in the context of empirical 
research 

Based on the empirical study, the article raises the issue of gender dimension of 
judicial activity. Based on its results, it was possible to reflect the real picture of the 
implementation of gender parity in the judicial system and to form an understanding of 
certain problems by male judges and female judges, to determine a common denominator 
for them and the areas that are not related due to their different perceptions.  

Due to the European integration course of development of the Ukrainian legal 
system, there was an objective need to study the judicial activity through the prism of 
gender dimension (equality in access to the profession of judge, judicial remuneration, 
career advancement, participation in judicial governance and self-government, as well as 
ensuring maternity protection, in a fair balance for both men and women at work and 
family). Defining the content of judicial activity as a legal category through the prism of 
its gender aspect, it was stated that under the pressure of democratic demands, the 
society agreed to the equality of women and men of judges, but did not give the first 
consent to joining the «leadership institute». The above determined the author's 
actualization of the issue of the necessity of obligatory consideration of the gender 
component in the normative regulation of the election of judges to administrative 
positions, representation of the judiciary, as well as in the formation of the composition of 
judicial administration and self-government bodies by the adoption of the relevant 
decision of the Council of Judges of Ukraine.  

To clarify these issues, we conducted an empirical study of the gender dimension of 
judicial activity, which resulted in a realistic picture of the implementation of gender 
parity in the judiciary as a whole, with a differentiation depending on the court and to 
form an understanding of certain issues by male judges and judges-women, to determine 
the common denominator for them and areas that are not touched by their different 
perception. According to its results, it was possible to reflect the real picture of gender 
parity implementation in the judicial system and to form an understanding of certain 
issues by male and female judges, to determine a common denominator for them and areas 
that are not touched by their different perceptions. 

As a result, relevant theoretical provisions have been formulated and a number of rel-
evant practical proposals for improving national legislation have been developed. 

Key words: court, judge, gender, judicial activity, empirical research, results. 

 


