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На початку ХХІ ст. еволюція суспільного життя нерозривно пов'язується 

з посиленням ролі й впливу жінок у суспільстві, розширенням спектру видів 

професійної діяльності, де вони все частіше реалізують себе. У всіх основних 

інституціях сектору безпеки та оборони визначилась наявна тенденція до 

зростання частки жінок. За даними Головного управління персоналу 

Генерального штабу Збройних Сил України нині у війську 27074 жінок-

військовослужбовців, з них 949 – старші офіцери. Для порівняння, торік 

у війську проходило службу 24897, у 2017-му – понад 23 тисячі, а у 2008 році 

їх було всього 1800 [1]. 

Політика примусового поділу соціумів, сегрегація, коли за окремими 

ознаками визначається здатність проходити військову службу або ні, 

залишається у минулому. Насамперед, це стосується гендерної сегрегації 

щодо призначення на відповідні військові посади та просування по службі.  

Забезпечення ґендерної рівності – один із важливих напрямків 

реформування Збройних Cил України, тому необхідно залучення науковців 

для вирішення цього питання.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій показав, що у сучасній науці до 

основних напрямів дослідження проблем гендеру відносяться: дослідження 

еволюції гендерну, дослідження стратифікаційної функції гендерну, 

дослідження гендерну як культурного символу. Дані напрями дослідження 

гендерну реалізуються у різних сферах професійної діяльності,але на жаль, 

щодо умов армійської служби, досліджень практично немає. Окремі аспекти 

гендерних питань в армії вивчаються у Національному університеті оборони 

України імені Івана Черняховського, Харківському університеті Повітряних 
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Сил імені Івана Кожедуба, Військовому інституті Київського національного 

університету імені Тараса Шевченка [2 – 8].  

Але не зважаючи на підвищення уваги науковців щодо зазначеного 

питання, слід визнати наявність у секторі безпеки і оборони України нагальної 

потреби у науковому обґрунтуванні шляхів реалізації політики гендерної 

рівності. 

Метою статті є доведення результатів дослідження можливих шляхів 

впровадження гендерної політики в діяльність Збройних Сил України. 

Визначення можливих шляхів впровадження гендерної політики 

повинно здійснюватися на основі міжнародних і національних зобов’язань 

щодо забезпечення гендерної рівності та прав жінок. 

Одним з перших документів, де відображаються міжнародні 

зобов’язання України щодо впровадження гендерної рівності є Конвенція 

Організації Об’єднаних Націй про ліквідацію всіх форм дискримінації щодо 

жінок (CEDAW), яка ратифікована у 1980 році. У статті 2 цього документу 

відмічається, що Держави-сторони засуджують дискримінацію щодо жінок в 

усіх їх формах, погоджуються негайно всіма відповідними заходами 

здійснювати політику ліквідації дискримінації щодо жінок і з цією метою 

зобов’язуються: включити принцип рівноправності чоловіків і жінок у свої 

національні конституції або інше відповідне законодавство, якщо цього ще не 

було зроблено, та забезпечити за допомогою закону й інших відповідних 

заходів практичне здійснення цього принципу.  

Особливе значення для визначення можливих шляхів впровадження 

гендерної політики у Збройних Силах України набуває розпорядження 

Кабінету Міністрів України від 24.02.2016 № 113-р «Про затвердження 

Національного плану дій з виконання резолюції Ради Безпеки ООН 1325 

«Жінки, мир, безпека» на період до 2020 року» (Національний план дій) [9]. 

Він зобов’язує визначені центральні органи виконавчої влади впроваджувати і 

забезпечувати принцип гендерної рівності за напрямками участі жінок у 
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встановленні миру, запобігання конфліктам і насильству, захисту жінок і 

дівчат, які постраждали від конфліктів, допомоги та реабілітації таких осіб. 

Кожний документ міжнародних зобов’язань має положення про 

дотримання принципу рівноправності чоловіків і жінок у виборі професійної 

діяльності та кар’єрного просування, тому одним з напрямків впровадження 

гендерної політики, на нашу думку є вдосконалення системи прийняття на 

військову службу Збройних Сил України. 

Національні нормативні документи також стверджують засади 

гендерної рівності. Стаття 24 Конституції України визначає, що не може бути 

привілеїв чи обмежень за ознаками раси, кольору шкіри, політичних, 

релігійних та інших переконань, статі, етнічного та соціального походження, 

майнового стану, місця проживання, за мовними або іншими ознаками. 

Рівність прав жінки і чоловіка забезпечується: наданням жінкам рівних з 

чоловіками можливостей у громадсько-політичній і культурній діяльності, у 

здобутті освіти і професійній підготовці, у праці та винагороді за неї; 

спеціальними заходами щодо охорони праці і здоров’я жінок, встановленням 

пенсійних пільг; створенням умов, які дають жінкам можливість поєднувати 

працю з материнством; правовим захистом, матеріальною і моральною 

підтримкою материнства і дитинства, включаючи надання оплачуваних 

відпусток та інших пільг вагітним жінкам і матерям. 

З 1 січня 2006 року набрав чинності закон України «Про забезпечення 

рівних прав та можливостей жінок і чоловіків», який передбачає застосування 

спеціальних тимчасових заходів, спрямованих на усунення дисбалансу між 

можливостями жінок і чоловіків у реалізації рівних прав, наданих їм 

Конституцією і законами України, Указах Президента України «Про 

підвищення статусу жінок у суспільстві» від 25.04.2001 р. № 283, «Про 

вдосконалення роботи центральних і місцевих органів виконавчої влади щодо 

забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків» від 26.07.2005 р. 

№ 1135 [10,11]. 
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Стаття 3 Закону визначає, що Державна політика щодо забезпечення 

рівних прав та можливостей жінок і чоловіків спрямована на: утвердження 

гендерної рівності; недопущення дискримінації за ознакою статі; застосування 

позитивних дій; запобігання та протидію насильству за ознакою статі, у тому 

числі всім проявам насильства стосовно жінок; забезпечення рівної участі 

жінок і чоловіків у прийнятті суспільно важливих рішень; забезпечення рівних 

можливостей жінкам і чоловікам щодо поєднання професійних та сімейних 

обов’язків; підтримку сім’ї, формування відповідального материнства і 

батьківства; виховання і пропаганду серед населення України культури 

гендерної рівності, поширення просвітницької діяльності у цій сфері; захист 

суспільства від інформації, спрямованої на дискримінацію за ознакою статі. 

Аналіз змісту національної нормативно-правової бази забезпечення 

рівних прав та можливостей жінок і чоловіків поряд із підтвердженням 

правомірності визначення одним із шляхів впровадження гендерної політики в 

діяльність Збройних Сил України це – вдосконалення системи прийняття на 

військову службу, додатково дозволяє визначити наступний напрямок – 

вдосконалення системи освіти та гендерного виховання. 

Також доцільно визначити, що країни НАТО вже з середини ХХ 

століття приділяли увагу проблемам жінок-військовослужбовців. У 1976 році 

розпочинає свою діяльність Комітет у справах жінок у збройних силах НАТО 

(CWINF). У 2009 році мандат CWINF був розширений для підтримки 

інтеграції гендерних аспектів у військових операціях НАТО, зокрема, для 

підтримки резолюції РБ ООН 1325, а також пов’язаних з нею резолюцій. Він 

був перейменований в Комітет НАТО з гендерних перспектив. Базовим 

документом, який визначає напрямки і форми реалізації гендерної політики в 

НАТО, є Директива стратегічного командування (BI-SCD) 40-1 від 2 вересня 

2009. 

Аналіз змісту директиви дозволяє окрім визначених раніше шляхів 

впровадження гендерної політики, додатково визначити як окремий 
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самостійний напрямок – вдосконалення системи забезпечення якості 

життєдіяльності військовослужбовців. 

Збройні Сили України мають свій унікальний досвід впровадження 

гендерного підходу, його нормативно-правого забезпечення. Поряд із тим, для 

ефективного вирішення будь-якої проблеми необхідно опиратися на 

результати саме наукових досліджень, тому вважаємо вдосконалення системи 

наукового забезпечення впровадження гендерної політики у Збройні Сили 

України наступним напрямом впровадження гендерної політики. 

Дослідження необхідно розпочати з проведення гендерно-правової 

експертизи нормативно-правової бази щодо дотримання принципу 

рівноправності жінок та чоловіків. Тому вдосконалення нормативно-правової 

бази діяльності ЗС України у контексті забезпечення гендерної рівності є 

наступним напрямком впровадження гендерної політики.  

Дієвим шляхом впровадження гендерної політики в діяльність Збройних 

Сил України слід вважати активну участь у виконанні заходів, передбачених 

Національним планом дій з виконання резолюції Ради Безпеки ООН 

1325 «Жінки, мир, безпека» на період до 2020 року, затвердженого 

розпорядженням Кабінету Міністрів України від 24 лютого 2016 р. № 113-р, 

відповідальним виконавцем яких, зокрема, визначене Міністерство оборони 

України. Цей план структурований за певними напрямками діяльності, які 

можна трактувати як складові окремого важливого шляху впровадження 

гендерної політики у сфері оборони та безпеки. 

Таким чином результати аналізу показують, що можливими шляхами 

впровадження гендерної політики в діяльність Збройних Силах України 

можуть бути: 

Вдосконалення системи прийняття на військову службу. 

Вдосконалення системи військової освіти, гендерного виховання. 

Вдосконалення системи забезпечення якості життєдіяльності 

військовослужбовців. 
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Вдосконалення системи наукового забезпечення впровадження 

гендерної політики в діяльність Збройних Силах України. 

Вдосконалення нормативно-правової бази діяльності Збройних Силах 

України у контексті забезпечення гендерної рівності. 

На нашу думку, реалізація гендерної політики у діяльності Збройних 

Сил України за визначеними шляхами надає гарантії дотримання рівних прав і 

можливостей військовослужбовців-чоловіків та військовослужбовців-жінок, 

втілення європейських стандартів рівності, що позитивно впливатиме на стан 

боєздатності. 
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Актуальність вивчення особливостей відновлення етнічної 

самосвідомості молоді в умовах міжкультурної взаємодії обумовлена 

соціально-економічними, суспільно-політичними та історико-культурними 

процесами, що відбуваються в сучасному суспільстві. Ці процеси сприяють 

відродженню етнічної самосвідомості, впливають на життя і культуру 


