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Феміда крізь ґендерну призму: сучасний 
концепт 

 
Пмбугмва укоаїлпщкмгм пупнійщп-

рва ла жапагат оівлмпрі, у рмку фзпйі і 
жа мжлакмы прарі, бажуєрщпя ла кмл-
прзрууіилмку жакоінйдллі ґдлгдолмгм 
наозрдру ра омжукіллі рмгм, цм ла 
пщмгмглі оівліпрщ – уд вед лд омжкіх 
[1]. У кмлрдкпрі пуггівпщкмї гіяйщлмп-
рі ґдлгдола пзкдроія мтмнйыє оів-
ліпрщ 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. Акруайщліпрщ галмгм 
нзралля жукмвйдла лдмбтігліпры лі-
вдйывалля гзпбайалпу кіе лмокарз-
влзк взжлафдлляк ґдлгдолмї оівлмпрі 
і одайщлзкз пуфаплзкз пмуіайщлзкз 
номудпакз, цм таоакрдозжуырщпя 
жбдодедлляк ґдлгдолзт гзпномнмо-
уіи ноакрзфлм у впіт псдоат пупнійщ-
лмгм езрря, лд взлярмк у ущмку ап-
ндкрі і пугмва пзпрдка. Коік рмгм, 
имгм ваейзвіпрщ взкйзкала бджжанд-
одфлмы лдмбтігліпры алайіжу внйзву 
ґдлгдолзт прдодмрзнів, пндузсіфлзт 
омбмфзт номбйдк і лавалраедлщ, а 
ракме взкмлалля барщківпщкзт і пі-
кдилзт сулкуіи ла кмейзвмпрі ном-
сдпіилмгм хйяту в ноавмпуггя, вігн-
оавйдлля пугмфзлпрва і као’єолмгм 

жомпралля пуггів-еілмк ра пуггів-
фмймвіків. Дмвмгзрщпя кмлпраруварз, 
цм ла пщмгмглі лд номпйігкмвуєрщпя 
вжаєкмжайделіпрщ нмлярщ «ґдлгдола 
оівліпрщ» і «пугмва гійка вйагз», ґдл-
гдолзи апндкр у пуггівпщкіи гіяйщлм-
прі є лмвзк ноавмвзк явзцдк, і тмф і 
лабув лдмбтіглмї акруайщлмпрі гйя 
пакмї пуггівпщкмї пнійщлмрз, мглак цд 
лд ніглікавпя ла жагай, а рмку – нмр-
одбує впдбіфлмгм ґоулрмвлмгм лаукм-
вмгм алайіжу. 

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. 
Кмокзф, Н. Лавоілдлкм, І. Лавоілфук, 
К. Лдвфдлкм, Л. Лдмлрщєвмї, Т. Мао-
удлык, О. Марвієлкм, Т. Мдйщлзк, 
Н. Оліцдлкм, Л. Пдрозхзлмї, Н. Пу-
хкаощмвмї, С Пмйдлілмї, О. Руглєвмї, 
З. Рмкмвпщкмї, Л. Скмйяо, Г. Тдодцд-
лка, М. Тмкахдвпщкмї ра ілхзт. 

Мдрмы праррі є алайіж ґдлгдолмгм 
апндкру пуггівпщкмї гіяйщлмпрі. 

Як пйігує іж алайіжу ґдлгдолмгм 
пкйагу пугів, жгіиплдлмгм Ддоеавлмы 
пугмвмы агкіліпроауієы Укоаїлз у 
2018 омуі пкйаг кіпудвзт і андйяуіи-
лзт пугів Укоаїлз ракзи: ж 5 482 пуг-



Феміда крізь ґендерну призму: сучасний концепт 
 

 

           189  

гів 50,1 % (2 745) еілмк ра 49,9 % (2 
737) фмймвіків [2]. Сралмк ла 1 йзн-
ля 2019 омку ж 5 122 пуггів 52 % (2 
683) еілмк ра 48 % (2 439) фмймвіків 
[3], а мред, кмела гмвмозрз, цм ла 
пуфаплмку драні пуггі-еілкз «вігвм-
ывайз» пвмє кіпуд у пугмвіи пзпрдкі 
Укоаїлз ра їт кійщкіпрщ ж кмелзк 
омкмк жомпрає, цм пвігфзрщ ном нмп-
рунмву «сдкіліжауіы Фдкігз». Дмпя-
глдлля ґдлгдолмгм наозрдру в пуггів-
пщкмку кмонупі є мглієы ж мжлак нм-
гмйалля «оагялпщкмї пнагцзлз» мо-
галіжауіилм-ноавмвзт мплмв гіяйщлмп-
рі пугів. Айд 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) – фм-
ймвікз; іж 210 пуггів, які мбіикаырщ 
нмпагу жапрунлзка гмймвз пугу 35 % 
(74 мпмбз) – еілкз ра 65 % (136) – 
фмймвікз [2]. Сралмк ла 1 йзнля 2019 
омку у кіпудвзт і андйяуіилзт пугат 
Укоаїлз: іж 608 пуггів, які мбіикаырщ 
нмпагу гмймвз пугу 39 % (235 мпіб) – 
еілкз, 61 % (373 ) – фмймвікз; іж 194 
пуггів, які мбіикаырщ нмпагу жапрун-
лзка гмймвз пугу 38 % (74 мпмбз) – 
еілкз, 62 % (120 ) – фмймвікз. Тмбрм, 
ж 1 йзнля 2018 омку жкілз вігбуйзпщ 
йзхд в мглмку нмкажлзку – гмймва 
пугу, гд еілмк, які ноауыырщ ла аг-
кіліпроарзвлзт нмпагат в кіпудвзт ра 
андйяуіилзт пугат Укоаїлз прайм ла 
3 % бійщхд, а фмймвіків, вігнмвіглм, 
ла 3 % кдлхд [3].  

Рмжнмгій жа прарры жаилярзт ла 
агкіліпроарзвлзт нмпагат в кіпудвзт 
ра андйяуіилзт пугат Укоаїлз жа 
мкодкзкз взгакз кає лапрунлу 
проукруоу. У пугат андйяуіилмї іл-
пралуії ноауыырщ ла агкіліпроарзв-
лзт нмпагат: 

– гмймвакз пугів – 12 % (1) еі-
лмк ра 88 % (7) фмймвіків, жапрунлз-
какз гмймвз – 22 % (2) еілмк ра 
78 % (7) фмймвіків в андйяуіилзт 
агкіліпроарзвлзт пугат; 

– гмймвакз пугів – 17 % (1) еі-
лмк ра 83 % (5) фмймвіків, жапрунлз-
какз гмймвз – 33 % (2) еілмк ра 
67 % (4) фмймвіків в андйяуіилзт 
гмпнмгаопщкзт пугат; 

– гмймвакз пугів – 21 % (4) еі-
лмк ра 79 % (15) фмймвіків, жапрунлз-
какз гмймвз – 29 % (7) еілмк ра 
71 % (17) фмймвіків, в андйяуіилзт 
жагайщлзт пугат. 

В мкоуелзт агкіліпроарзвлзт 
пугат гмймвакз пугів мбоалі 22 % (5) 
еілмк ра 78 % (18) фмймвіків, жапрун-
лзкакз гмймвз – 28 % (7) еілмк ра 
72 % (18) фмймвіків. У кіпудвзт гмп-
нмгаопщкзт пугат гмймвакз пугів 
мбоалі 21 % (5) еілмк ра 79 % (19) 
фмймвіків, жапрунлзкакз гмймвз – 41 
% (11) еілмк ра 59 % (16) фмймвіків. 
У кіпудвзт жагайщлзт пугат гмймвакз 
пугів мбоалі 41 % (219) еілмк ра 
59 % (309) фмймвіків, жапрунлзкакз 
гмймвз – 44% (45) еілмк ра 56 % (58) 
фмймвіків [3]. 

На нмпагз гмйів кіпудвзт ра анд-
йяуіилзт пугів, в ндодваеліи бійщхм-
прі, мбоалі фмймвікз. Наибійщхзи 
гзпбайалп кіе еілкакз ра фмймвіка-
кз, мбоалзкз ла нмпагу гмймвз пугу, 
пнмпрдоігаєрщпя: в андйяуіилзт агкі-
ліпроарзвлзт – фмймвіків ла 76 % 
бійщхд, в андйяуіилзт гмпнмгаопщкзт 
пугат – ла 66 %, в андйяуіилзт жага-
йщлзт ра кіпудвзт гмпнмгаопщкзт – 
ла 58 %, в мкоуелзт агкіліпроарзв-
лзт пугат – фмймвіків ла 56 % бійщ-
хд. 

Загайщлзи нмкажлзк фмймвіків ра 
еілмк, які ноауыырщ ла нмпагі гмймвз 
пугу в кіпудвзт ра андйяуіилзт пугат 
Укоаїлз, нмоівлыыфз ж галзкз ла 1 
йзнля 2018 омку, жажлав лджлафлзт 
жкіл: йзхд ла 3 % жбійщхзйапщ кійщ-
кіпрщ еілмк, мбоалзт ла нмпагу гмйм-
вз пугу. У рми ед фап, жкілзйзпщ нм-
кажлзкз жа мкодкзкз взгакз кіпуд-
взт ра андйяуіилзт пугів. Снмпрдоі-
гаєрщпя жбійщхдлля кійщкмпрі еілмк, 
які мбоалі ла нмпагу гмймвз пугу: в 
андйяуіилзт гмпнмгаопщкзт ла 11 %. 
На 8 % жкдлхзйапщ кійщкіпрщ еілмк, 
які мбоалі ла нмпагу гмймвз пугу в 
кіпудвзт гмпнмгаопщкзт пугат, ла 5 % 
– в андйяуіилзт жагайщлзт пугат, ла 
2 % – в кіпудвзт жагайщлзт пугат, ла 
1 % – в  мкоуелзт агкіліпроарзвлзт 
пугат. Лзхд в андйяуіилзт агкіліпр-
оарзвлзт пугат галзи нмкажлзк є 
лджкіллзк [3]. 
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Навдгдлі узсоз пвігфарщ ном рд, 
цм в кіпудвзт пугат Укоаїлз пакд 
пуггі-еілуі вігвдгдлм гмймвлд кіпуд, 
рмгі як в андйяуіиліи ілпралуії ґдлгд-
ола пзкдроія кає бурз нмкоацдла абз 
лайделм жабджндфзрз ноавм еілкз ла 
као’єолд жомпралля. Рджуйщрармк ба-
гарщмт гмпйігедлщ прайм мбґоулру-
валля взплмвків, цм еілкз каырщ 
вдйщкз пнозярйзві якмпрі гйя дсдк-
рзвлмї уноавйілпщкмї гіяйщлмпрі, а жа 
гдякзкз наоакдроакз и явлі ндодва-
гакз гйя упніхлмгм жгіиплдлля 
уноавйілпщкзт сулкуіи, цм вгайм 
дкпроанмйыєрщпя і ла мбіикалля нм-
пагз гмймвз пугу, ілхмї агкіліпроа-
рзвлмї нмпагз фз нмпагз в пугі взцм-
гм оівля. 

Звіплм е, гмпяглдлля ґдлгдолмгм 
наозрдру в Укоаїлі лд кмейзвд бдж 
взкмозпралля нмжзрзвлзт рдлгдлуіи, 
кмлуднуіи, кмгдйди имгм жакоінйдлля, 
ноавмвмгм водгуйывалля в ілхзт 
гдоеават, кмкнйдкплмгм їт алайіжу. 
Так, пакд в Євомні ґдлгдоліи оівлмпрі 
нозгійяєрщпя лдабзяка увагу, агед 
фйдлз ЄС жомбзйз жлафлзи комк 
ундодг у омжомбуі єгзлмї, ґдлгдолмї 
жа пурры, ноавмвмї нмйірзкз. Коік 
ущмгм, Євомндипщка Кмлпрзрууія 
номлзжала гутмк ґдлгдолмї оівлмпрі. 
Паойакдлрпщка Апакбйдя Рагз Євом-
нз вваеає пвмїк гмвгмпромкмвзк жа-
вгалляк гмпяглдлля ґдлгдолм жбайа-
лпмвалмгм нодгправлзурва в гдйдга-
уіят наойакдлрів коаїл-фйдлів, ніг-
взцдлля нодгправлзурва еілмк у 
лауімлайщлзт наойакдлрат. 

«У коаїлат, в фзїт уоягат еілкз 
нозпурлі в оівлзт номнмоуіят ж фмйм-
вікакз, дкмлмкіка бійщх дсдкрзвла і 
пріика, а пупнійщпрвм бійщхд ноаглд 
гм кзоу і прабійщлмпрі», – жаявзв в 
мглмку ж кмкдлраоів Пал Гі Мул, 
Гдлдоайщлзи пдкодрао ООН [4]. 

Ужагайщлдлля прарзпрзфлзт га-
лзт жа 2019 оік пвігфзрщ, цм у Фоал-
уії пуггі-еілкз пралмвйярщ 54 % віг 
жагайщлмї кійщкмпрі пуггі, у Філйялгії 
– 46 %, в Ірайії – 48 %, в Нігдойал-
гат – 75 %, в Пмйщці – 63 %, у Рмпії 
– 66 % [5, п. 582]. Далі нмкажлзкз 
тмф і гдкмлпроуырщ жбійщхдлля кійщ-
кмпрі еілмк у пугмвіи пзпрдкі, мглак, 

лд жавегз є нігрвдогедлляк бджнд-
одхкмглмгм їт гмпруну гм лдї ра оів-
лзт кмейзвмпрди у номсдпіилмку 
жомпраллі, номпуваллі рмцм. Як лд 
нозком, айд лак гмвмгзрщпя кмлпра-
руварз, цм у коаїлат омкалм-
гдокалпщкмї ноавмвмї пік’ї у пуггівпщ-
кіи номсдпії гмпі жбдоігаєрщпя «пкйя-
ла прдйя», яка лд гмжвмйяє нодгправ-
лзуяк нодкоаплмї прарі жаикарз нод-
прзелі агкіліпроарзвлі нмпагз у пу-
гмвіи пзпрдкі ра гмозжмлрайщла пдгод-
гауія, ноз якіи бійщхіпрщ еілмк в 
пзйу упрайдлзт прардвзт прдодмрзнів 
у взнагку лаявлмпрі пндуіайіжауії в 
пугі омжгйягаырщ узвійщлі пноавз.  

Дмвмгзрщпя кмлпраруварз, цм нз-
ралля «еілкз ла кдоівлзт нмпагат» 
лд взоіхдлм у Нікдффзлі лавірщ ніпйя 
впралмвйдлля прарурлзт квмр лагйя-
гмвзт оаг, жаномвагедлзт у 2015 
омуі. Так жвалі «роугмві квмрз гйя 
еілмк», нмкйзкалі нмндодгзрз кме-
йзву гзпкозкілауіы еілкз, яка ноаг-
лд мбіилярз кдоівлу нмпагу. На еайщ, 
нігнозєкпрва ра могаліжауії лд гм-
розкуырщпя нозлузну квмрлмгм омж-
нмгійу нмпаг кіе еілкакз ра фмймві-
какз, мпкійщкз ліякмї вігнмвігайщлмп-
рі у взгйягі нмкаоалля жа уд лд лд-
пурщ [6]. Алаймгіфла пзруауія пнмпрд-
оігаєрщпя і в пугат Нікдффзлз. Так, у 
2010 омуі лікдущка пугмва пзпрдка 
взгйягайа лапрунлзк фзлмк: 20 400 
пуггів (ж лзт ¾ в пугат «жагайщлмї 
ыозпгзкуії», ж лзт 39 % – еілкз). Дм 
2017 омку кагомвд ланмвлдлля пугів 
пкйайм 20 300 пуггів (42,15 % еілкз) 
[7, п. 10].  

Зодхрмы, ґдлгдолі нзралля воа-
тмвуырщпя у уіи коаїлі і в номудпі 
вігбмоу ра нозжлафдлля пуггів. Пом-
удгуоа ніггмрмвкз, гмбмоу ра нозжла-
фдлля пуггів у Нікдффзлі одгйакдл-
рмвала Рмжгіймк 2 «Поавм ла жалярря 
пуггівпщкзт нмпаг» Нікдущкмгм За-
кмлу «Пом пуггів» [8, п. 17]. Поавзйа 
цмгм оівлзт кмейзвмпрди гйя жаяв-
лзків-еілмк (ноавзйа ж мнрзкіжауії 
ґдлгдолмгм байалпу) взкагаырщ, цмб 
у ндвлзт дранат номудгуоз боайа 
уфапрщ мпмба, яка нмвзлла пнмпрдоіга-
рз ра кмлромйыварз жапрмпувалля узт 
ноавзй (Gleichstellungsbeauftragte, 
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ракі віггійз є ноз впіт агкіліпроауі-
ят) [9]. 

У пуфапліи Нікдффзлі кійщкмк 
еілкак вгаймпя жіирз ла нік пугмвмї 
вйагз. Так, ыозпр Юрра Лікбат в 
1994 прайа ндохмы еілкмы, яка мфм-
йзйа взцу ыозгзфлу ілпралуіы Ні-
кдффзлз – Фдгдоайщлзи кмлпрзру-
уіилзи пуг (ж 2002 омку у вігправуі). 
У 2011 омуі в Кмлпрзрууіилзи Суг 
нозихйа Сыжалла Бдо і прайа єгз-
лмы еілкмы в мгліи ж гвмт найар КС, 
цм пкйагаырщпя ж вмпщкз мпіб кмела 
[10]. «Ґдлгдолзи гмпвіг» ФРН є уі-
кавзк гйя пуфаплмї Укоаїлз, ж мгйягу 
ла рд, цм уіи коаїлі впд е вгаймпя 
ндвлмы кіомы гмпяглурз ґдлгдолмгм 
наозрдру у ваейзвзт псдоат езрря 
пмуіуку і жайуфзрз еілмк гм нозил-
ярря пупнійщлм ваейзвзт оіхдлщ, 
гмкажмк фмгм пйуезрщ жаилярря лзкз 
лаивзцзт гдоеавлзт нмпрів. Такзк 
фзлмк, лд гзвйяфзпщ ла рд, цм ла 
пуфаплмку драні взоіхдлля «ґдлгдо-
лмгм нзралля» і акруайіжмвалм в Ні-
кдффзлі, сдлмкдл «пкйялмї пкдйі» лд 
вроарзв пвмы жлафзкіпрщ, прардві прд-
одмрзнз и лагайі номгмвеуырщ внйз-
варз ла жабджндфдлля ра одайіжауіы 
номсдпіилм-као’єолзт кмейзвмпрди 
еілмк. 

У пугмвіи пзпрдкі Авпроії ла пщм-
гмглі взкмлуырщ пвмї сулкуії бйзжщ-
км 2 рзпяф номсдпіилзт пуггів, пдодг 
лзт бйзжщкм 50 % – еілкз [11]. За 
ілхзкз галзкз 51,2 % фмймвікз ра 
48,8 % еілкз. Бійщхд рмгм, агкілнм-
пагз у пугат жаикаырщ 61,3 % фмймві-
ків ра 38,7 % еілмк. У пугат ндохмї 
ілпралуії гмймвакз є 60,3 % фмймвіків 
ра 39,7 % еілмк; андйяуіила ілпралуія 
нодгправйдла 62,1 % гмйів фмймвіків 
ра 37,9 % еілмк; капауіила – 100 % 
фмймвікз [12]. Далі узсоз гмвмоярщ 
пакі жа пдбд – у нодгправлзурві еілмк 
ла нмпагат пуггів гмпяглурм ґдлгдо-
лмї оівлмпрі. Такзи нмжзрзвлзи од-
жуйщрар гдрдокілмвалзи номжмоіпры 
номудгуоз вігбмоу ра пномцдлзкз 
взкмгакз гм калгзгарів: ыозгзфла 
мпвіра, гомкагялпрвм Авпроії, гмбози 
прал жгмомв’я, номсдпіила нозгар-
ліпрщ ра кілікук н’ярщ кіпяуів ноак-
рзкз в пугі.  

Помудгуоа вігбмоу ла нмпагу пу-
ггі рде воатмвує ґдлгдолзи кмкнм-
лдлр. Так, ніпйя омжгйягу жаявз жаяв-
лзка гмймва взцмгм одгімлайщлмгм 
пугу жвдораєрщпя ж нмгалляк гм кілі-
проа ыпрзуії, якзи уед нозжлафає 
мпмбу ла нмжзуіы калгзгара в пуггі. 
Піпйя ущмгм нмфзлаєрщпя фмрзощмтоі-
флзи рдокіл, ніг фап якмгм калгзгар у 
пуггі гмнупкаырщпя гм ніггмрмвфмї 
пйуебз гйя рмгм, абз прарз номсд-
піилзкз пуггякз. Піггмрмвфа пйуеба 
калгзгара в пуггі номтмгзрщ у оа-
имллмку ра одгімлайщлмку пугат, 
номкуоаруоі, жакйагат нмжбавйдлля 
вмйі, в якмпрі лмраоіупа фз агвмкара, а 
ракме жакйагат одабійірауії 
ув’яжлдлзт фз жакйагі одабійірауії 
едорв жймфзлів. Нанозкілуі ущмгм 
промку вігбуваырщпя нзпщкмві ра уплі 
дкжакдлз калгзгара ндодг взцзк 
одгімлайщлзк пугмк. Пмврмолм пкйа-
гарз іпнзр кмела йзхд цд мгзл оаж. 
Піпйя упніхлзт взномбувалщ калгз-
гар кмед нмгарз жаявку ра жанмвлзрз 
вакалрлд кіпуд в рмку фз ілхмку пугі 
вед в якмпрі номсдпіилмгм пуггі ла 
бджпромкмвзи рдокіл. Кмкіпії ндопм-
лайу ноз взцзт, одгімлайщлзт ра 
Вдотмвлмку Сугі нмгаырщ пнзпкз ж 
калгзгаракз ла нозжлафдлля. Пмвлм-
ваедлля ла нозжлафдлля номсдпіилм-
гм пуггі смокайщлм лайдеарщ Фдгд-
оайщлмку Поджзгдлру, айд віл гдйд-
гує уд нмвлмваедлля, в бійщхмпрі 
взнагків, кіліпроу ыпрзуії. Взбіо ла 
кмозпрщ рмгм фз ілхмгм калгзгара 
кає вігбуварзпя ла мплмві квайісіка-
уії калгзгарів, у взнагку оівлмпрі 
жакмл лагає ндодвагу еілкак, а в іл-
хзт взнагкат праохзк калгзгарак 
[11]. 

Щм прмпуєрщпя нодгправлзурва 
еілмк у пугмвіи пзпрдкі Швдиуаоії, 
рм воатмвуыфз псмокмвалд кйапзфлд 
пупнійщлд їт пнозилярря жвіплм кійщ-
кіпрщ пуггів-фмймвіків ндодвзцує 
пуггів-еілмк ж нмкажлзкмк 64,7 % ра 
вігнмвіглм 36,3 %. Сдодг гмйів пугів 
ндохмї ілпралуії 66,4 % – фмймвікз і 
33,6 % еілкз. Сніввіглмхдлля гмйів 
пугу фмймвіфмї/еілмфмї прарі в пугат 
гоугмї ілпралуії: 69,2 % – 30,8 %. У 
пугі капауіилмї ілпралуії 100 % нодг-
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правйдлі фмймвікз [12]. Такзк фзлмк, 
номгйягаєрщпя «пкйяла прдйя» в мб-
йапрі пугмфзлпрва, яка ндодхкмгеає 
еілкак у номсдпіилмку жомпраллі гм 
взцзт цабйів пуггівпщкмї као’єоз ра 
гмпруні гм агкіліпроарзвлзт нмпаг. 

Ґдлгдолі нмкажлзкз у пугмвіи пз-
прдкі Швдуії гдкмлпроуырщ лак 
ноакрзфлд гмпяглдлля ґдлгдолмгм 
наозрдру, гд пдодг жагайщлмї кійщкмпрі 
пуггів 53,4 % фмймвікз, а 46,6 % еіл-
кз. Агкіліпроарзвлі нмпагз жаикаырщ 
вігнмвіглм 63,9 % фмймвіків ра 36, 1% 
еілмк. Іж омжнмгіймк жа ілпралуія 
лапрунла каорзла: 63,3 % фмймвіків і 
36,7 % еілмк є гмймвакз у пугат 
ндохмї ілпралуії; в андйяуії вігнмвіг-
лм – 70 % і 30 %, в капауіилмку пугі 
– 50 % ла 50 % [12]. Такзи прал од-
фди нігрвдогеує взплмвмк ном рд, цм 
Швдуія гмпягйа фзкайзт оджуйщрарів 
у взоіхдллі «ґдлгдолмгм нзралля», 
жабджндфзвхз одайіжауіы нозлузну 
ґдлгдолмї оівлмпрі ноавмпуггя. 

Помалайіжмвалі лакз прарзпрзфлі 
нмкажлзкз жабджндфдлля ра одайіжауії 
ґдлгдолмї оівлмпрі у пугмфзлпрві 
Філйялгії пвігфарщ ном рд, іж жагайщ-
лмї кійщкмпрі пуггів 49,1 % фмймвікз, 
50,9 % еілкз. Агкіліпроарзвлі нмпагз 
у пугмвіи пзпрдкі ла 78,3 % лайдеарщ 
фмймвікак і йзхд 21,7 % еілкак. У 
пугі ндохмї ілпралуії нмпагу гмймвз 
мбіикаырщ 76,3 % фмймвіків ра 23,7 % 
еілкз. Андйяуіила ілпралуія таоак-
рдозжуєрщпя 100 % нодгправлзурвмк 
ла нмпагат гмйів пугів фмймвіків, у 
капауії – 50 % ла 50 % нодгправлзкз 
оіжлзт прарди [12]. Зомжукійм, цм 
лавдгдлі галі вігмбоаеаырщ гуед 
уікаву «ґдлгдолу каорзлу» ноавмпуг-
гя, гд ж мглієї прмомлз бафзкм жага-
йщлу «сдкіліжауіы» пугів, а ж ілхмї – 
фзкайі ндодхкмгз у гмпруні нодгпра-
влзущ нодкоаплмї нмймвзлз йыгпрва 
гм ілпрзруру йігдопрва, мпкійщкз 
нозлузн номнмоуіилмгм їт нодгправ-
йдлля гдоеавмы лд жабджндфдлм. 

У соалуужщкіи пугмвіи пзпрдкі 
нмпагу пуггі мбіикаырщ 40,2 % фмйм-
віків ра 59,8 % еілмк. Агкіліпроарзв-
лі нмпагз омжнмгійзйзпя жа прардвмї 
мжлакмы лапрунлзк фзлмк: 71,4 % 
фмймвікз і 28,6 % еілкз. Гмймвакз 
пугів ндохмї ілпралуії є 70,9 % нодг-
правлзкз пзйщлмї нмймвзлз йыгпрва 
ра 29,1 % – нодкоаплмї нмймвзлз; 
вігнмвіглм в андйяуіиліи ілпралуії 
нмпагз гмйів лайдеарщ 72,3 % ра 27,7 
%, а в капауії – 100 % фмймвікак [12]. 

Нак вгаймпя ж’япуварз, цм нмпа-
гз пуггів в Іпналії мбіикає 50,2 % 
еілмк ра 49,8 % фмймвіків. Агкіліпр-
оарзвлі нмпагз в пугат ла 47,5 % ла-
йдеарщ еілкак і 52,5 % фмймвікак. 
Гмймвакз пугів ндохмї ілпралуії є 
76,9 % фмймвіків ра 23,1 % еілмк; у 
пугат андйяуіилмї ілпралуії 85,4 % 
фмймвіків і 14,6 % еілмк; у пугі капа-
уіилмї ілпралуії 100 % фмймвікз [12] . 

Пігпукмвуыфз жажлафзкм, цм ґд-
лгдолзи байалп у пугат іплує ла оівлі 
ндохмї ілпралуії, андйяуіилі ра капа-
уіилі пугз гмпі жайзхаырщпя «фмйм-
віфзкз», цм пвігфзрщ ном роуглмці у 
гмпруні еілмк гм уноавйілля в пугм-
віи пзпрдкі. В мплмві галмї номбйдкз 
йдеарщ вікакз псмокмвалі прдодмрз-
нз ном еілмфі ра фмймвіфі праруплі 
омйі. І тмфа пупнійщпрвм нмгмгзймпя 
ла оівлмноавліпрщ фмймвіків ра еілмк 
пуггів, айд мпраллік жгмгз ла втм-
гедлля їт гм «ілпрзруру йігдопрва» 
рак і лд лагайм. На пщмгмглі, еілка 
гмймва пугу впд цд жайзхаєрщпя оаг-
хд взляркмк, а ліе жвзфлзк явзцдк. 
За ракзт мбправзл взгаєрщпя лдмб-
тіглзк гмгарз ґдлгдолзи кмкнмлдлр 
гм лмокарзвлмгм кдталіжку водгуйы-
валля нмоягку мбоалля пуггів ла 
агкіліпроарзвлі нмпагз, нодгправлзу-
рва пугмвмї вйагз, а ракме ноз смо-
куваллі пкйагу могалів пуггівпщкмгм 
пакмвоягувалля.  
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Бмбомва Ю. Ю. Фдкіга коіжщ ґдлгдолу нозжку: пуфаплзи кмлуднр 
Срарря нозпвяфдла рдмодрзкм-ноавмвмку гмпйігедллы пуггівпщкмї гіяйщлмпрі фд-

одж нозжку ґдлгдолмгм її взкіоу. Нагмймхуєрщпя, цм ніг рзпкмк гдкмкоарзфлзт вз-
кмг пупнійщпрвм нмгмгзймпя ла оівлмноавліпрщ еілмк ра фмймвіків пуггів, айд ндохзк 
жгмгз ла втмгедлля гм «ілпрзруру йігдопрва» рак і лд лагайм. На пщмгмглі, жакмлмга-
вфд взоіхдлля ґдлгдолмї номбйдкарзкз в Укоаїлі тмф і мрозкайм нмпрунайщлзи оут 
вндодг, мглак у нмоівляллі іж оягмк гдоеав, номгодпзвлзт у галмку нзраллі, у лахіи 
гдоеаві віл вігбуєрщпя гуед нмвійщлм. На смлі пуфаплзт ндодрвмодлщ ґдлгдолзи ап-
ндкр пупнійщлзт віглмпзл, у рмку фзпйі і пуггівпщкмї гіяйщлмпрі, лд лабуває лайделмї 
акруайщлмпрі. Загйя гмпяглдлля нмжзрзвлзт оджуйщрарів, нмродбує ікнйдкдлрауії у 
пупнійщпрвм Укоаїлз уед лабурзи ілхзкз коаїлакз ндодгмвзи гмпвіг гдоеавлзт 
ндодрвмодлщ у псдоі лдироайіжауії прардвмї гзпкозкілауії ра жабджндфдлля ґдлгдолмї 
оівлмпрі. 

Кйыфмві пймва: пуг, пуггя, ґдлгдо, пуггівпщка гіяйщліпрщ, пугмва пзпрдка. 
 
 
Бмбомва Ю. Ю. Фдкзга пквмжщ гдлгдолуы нозжку: пмводкдллши кмлуднр 
Срарщя нмпвяцдла рдмодрзкм-ноавмвмку зппйдгмвалзы пугдипкми гдярдйщлмпрз 

пквмжщ нозжку гдлгдолмгм дд зжкдодлзя. Оркдфадрпя, фрм нмг гавйдлздк гдкмкоарз-



Публiчне право № 4 (36) (2019)   
 

 

 

 

 

 

 

194  

фдпкзт родбмвалзи мбцдпрвм пмгйапзймпщ ла оавлмноавзд едлцзл з куефзл пугди, 
лм ндовшк пмгйапзя ла втмегдлзд в «злпрзрура йзгдопрва» рак з лд нодгмправзйм. 
Сдгмгля жакмлмгардйщлмд одхдлзд гдлгдолми номбйдкарзкз в Укоазлд тмрщ з нмйу-
фзйм нмпрунардйщлмд гвзедлзд вндодг, мглакм нм поавлдлзы п оягмк гмпугаопрв, 
номгодппзвлшт в галлмк вмномпд, в лахдк гмпугаопрвд мл номзптмгзр мфдлщ кдгйдл-
лм. На смлд пмводкдллшт нодмбоажмвалзи гдлгдолши апндкр мбцдпрвдллшт мрлмхд-
лзи, в рмк фзпйд з пугдипкми гдярдйщлмпрз, лд нозмбодрадр лагйдеацди акруайщ-
лмпрщ. Дйя гмпрзедлзя нмймезрдйщлшт оджуйщрармв родбудр зкнйдкдлраузз в мбцд-
првм Укоазлш уед нозмбодрдллши гоугзкз проалакз ндодгмвми мншр гмпугаопрвдл-
лшт нодмбоажмвалзи в псдод лдироайзжаузз нмймвми гзпкозкзлаузз з мбдпндфдлзя 
гдлгдолмгм оавдлпрва. 

Кйыфдвшд пймва: пуг, пугщя, гдлгдо, пугдипкая гдярдйщлмпрщ, пугдблая пзпрдка. 
 
 
Bobrova Yu. Femida through a gender prism: a modern concept 
The article is devoted to the theoretical and legal study of judicial activity through 

the prism of its gender dimension. It is noted that under the pressure of democratic 
demands, society agreed to the equal rights of women and men of judges, but was not the 
first to consent to joining the ―leadership institution‖. Today, the legislative solution to 
the gender problem in Ukraine, although it has received progressive advancement, 
however, compared with a number of states that are progressive in this matter, in our 
country it is seen very slowly.  

Against the background of modern transformations, the gender aspect of social 
relations, including judicial activity, does not acquire proper relevance. To achieve 
positive results, it requires the implementation of the best practices of state 
transformations in the field of neutralizing sexual discrimination and ensuring gender 
equality, already acquired by other countries in the society of Ukraine. 

In  the local courts of Ukraine, it is the female judge who is given the highest 
priority, while in the appellate instance, gender symmetry must be improved in order to 
properly secure a woman's right to career advancement. Many studies have substantiated 
the findings that women have very favorable qualities for effective management, and in 
some respects, and clear advantages for successful management, which is extrapolated well 
to holding the position of chairman, other administrative position, or other administrative 
position. 

There is a gender balance in the courts at first instance, with the courts of appeal and 
cassation still being 'male', indicating that women have difficulty accessing the judiciary. 
At the heart of this problem are the stereotypes of female and male status roles formed 
over the centuries. Although the society agreed to the equality of men and women of 
judges, the latter did not consent to their entry into the ―leadership institute‖. Today, a 
female presiding judge still remains an exception rather than a common occurrence. In 
such circumstances, it seems necessary to add a gender component to the normative 
mechanism for regulating the procedure for election of judges to administrative positions, 
representation of the judiciary, and also in the formation of the composition of judicial 
self-government bodies. 
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