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Abstract. The author considers questions concerning the military service of women in
armed forces, analyzes the experience of the armies of the countries7mem7
bers of NATO, and presents the data on women in Ukraine’s Armed Forces.
The results of sociological stusies are analyzed, and the ways of solving the
problems met by women in armed forces are proposed.

Поетапний перехід на контрактну систему комплектування є важливою
складовою реформування Збройних Сил України. Нова система комплектування
передбачає прийом  на військову службу за бажанням. Демократичне суспільство,
яке будує Україна, надає рівні можливості для чоловіків та жінок – це стосується
й набору на військову службу. Крім цього, соціально7демографічна криза в
нашому суспільстві та наявність значної кількості безробітних, більша частина
з яких – жінки, сприяли суттєвому зростанню кількості жінок в армії. Сьогодні
перехід армії на контрактну систему комплектування вже не можливо уявити
без широкого залучення жінок до військової служби. Тому науковий аналіз
проблем жінок в армії, пошук шляхів їх розв’язання стає все більш актуальним і
необхідним для ефективного реформування армійського організму.

Проблеми жінок у війську є предметом гендерних досліджень, які спочатку
проводились у рамках соціології праці, соціології родини та соціології освіти з
середини 607х рр минулого століття. Більшість науковців, що проводили такі
дослідження, дотримувалися патріархальних поглядів, сутність яких полягала в
тому, що основна роль жінки в суспільстві – ведення домашнього господарства
та виховання дітей. Але вже наприкінці  707х рр. частина дослідників обстоювала
егалітарну концепцію взаємовідносин статей. Така концепція базувалася на
принципах заперечення відносин панування та підкорення між чоловіком та
жінкою.   Розвиток даної концепції посилився в середині 807х рр., коли почалося
формування політики рівних можливостей для жінок та чоловіків. Зростає увага
дослідників до проблем жінок [1].

Починаючи з середини 907х рр. з’являються роботи українських дослідників
проблем гендера.  Це монографія І. Жеребкіної „Женское, политическое,
бессознательное”, Л. Смоляр „Минуле заради майбутнього”, Н. Лавриненко
„Женщина: самореализация в семье и обществе (гендерный аспект)” та ін. [2].
Найбільшу увагу дослідники приділяли питанням: жінки та влада, роль та місце
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жінки в суспільстві, жінки та насилля, безробіття жінок, жіноче
підприємництво.

На жаль, масштабного дослідження, спрямованого на вивчення  питання
жінки в армії України, ще не проводилося. Окремі аспекти  гендерних питань в
армії  вивчалися у Національній академії оборони України та в Харківському
університеті Повітряних Сил [3]. В той же час гендерний підхід до військової
діяльності активно розробляється в Російській Федерації. За 1993–2004 рр. з
гендерних питань щодо Збройних Сил захищено 5 докторських та 12
кандидатських дисертацій. У 2001 р. в Академії військових наук Росії створена
наукова секція „Гендерні проблеми військової діяльності”, яка сьогодні успішно
працює.

У запропонованій роботі ми спробуємо: показати стан процесу
комплектування жінками7військовослужбовцями армій різних країн світу та
Збройних Сил України, представити результати окремих соціологічних
досліджень гендерних проблем в армії та  окреслити шляхи їх розв’язання.

При вивченні питання жінки в армії треба враховувати, що історія військової
служби жінок має доволі давні витоки, але обговорення цього питання ще і нині
триває навіть у тих країнах, які значно просунулися у питаннях забезпечення
реальної рівності жінок та чоловіків.  На сьогодні існують різні погляди на
залучення жінок на військову службу. Точки зору часто прямо протилежні.
Частина вчених переконана, що в армії немає місця жінкам. Як аргумент наводять
приклади того, що жінки вносять дезорганізованість в усталений уклад
армійського життя, негативно впливають на військову дисципліну, провокують
сексуальну активність чоловіків. Інша частина вчених, навпаки, стверджує, що
жінки не гірше від чоловіків, а нерідко й краще виконують військові обов’язки,
сприяють зміцненню дисципліни, дотриманню етичних норм.

Розглянемо процес інтеграції жінок у збройні сили країн–членів НАТО.
Шлях до прийому жінок у збройні сили країн альянсу був складним та тривалим.
Він почався практично з перших років його існування. Бажання жінок
проходити військову службу було обумовлено різними чинниками, до них
дослідники  відносять: історичні умови, соціально7економічний стан країни,
морально7етичні норми та національні традиції. З самого початку процес
інтеграції жінок у збройні сили розвивався в трьох основних напрямках. По7
перше, постійно збільшувалась кількість військових посад, які заміщувалися
жінками, по7друге, поступово жінки займали все більш високий статус у
військової ієрархії, та, по7третє,  жінки почали брати участь у бойових діях.

Чисельність жінок7військовослужбовців у країнах НАТО поступово зростала.
Згідно з даними Організації у справах жінок у збройних силах країн НАТО, за
останні 40 років кількість жінок7військовослужбовців зросла у 10 разів та досягла
290 тис. осіб [4]. За їх чисельністю  країни поділяють на чотири групи. До першої
групи країн відносять США, Францію, Велику Британію, в яких у 2000 р. на
військовій службі перебувало 198,4 тис., 27,5 тис. й 16,6 тис. жінок відповідно.
До другої групи відносять Канаду, Іспанію, Грецію та Неміччину, у яких
чисельність жінок7військовослужбовців від 5 тис. до 6 тис. чол., а частка у
збройних силах становить від 3 до 6%. Особливо місце займає Канада, в якій
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висока частка жінок7військовослужбовців (11%) у відносно невеликих збройних
силах (6,6 тис. чол.). До третьої групи належать Нідерланди, Бельгія, Угорщина
та Португалія, де відносно невелика загальна чисельність жінок, але висока їх
частка у збройних силах – від 7 до 9,6%. Остання група характеризується
невеликою загальною кількістю жінок у збройних силах – Чехія (2 тис.), Польща
(0,3 тис.) и Люксембург (0,05 тис.), а також невеликою їх часткою  в особовому
складі [5].

Таким чином, за останні роки практично всі країни–члени НАТО почали
залучати жінок до військової служби. Сьогодні, в умовах реформи збройних сил
цих країн, актуальність питання про подальшу інтеграцію жінок до їх лав все
більше зростає.

У Збройних Силах України жінки7військовослужбовці поряд з чоловіками
виконують відповідальні завдання в органах військового управління, в бойових
розрахунках, на полігонах тощо. Більшість жінок7військовослужбовців
відзначається високою працездатністю, відповідальністю і професіоналізмом,
внутрішньою дисципліною. За оцінками командирів, саме жінки найбільш
ретельно та старанно виконують обов’язки по службі, стверджують себе як
важливу складову особового складу, частка якої невпинно зростає. Якщо у
2001 р. жінки7офіцери становили всього 0,7% від усього офіцерського складу
Збройних Сил України, то у 2006 р. цей показник досяг 2,25%. А загальна
чисельність жінок7офіцерів за цей період збільшилась майже вдвічі.

На сьогодні у Збройних Силах України проходять службу та працюють понад
70 тис. жінок. З них близько 19 тис. – офіцери, прапорщики, військовослужбовці
за контрактом та курсанти вищих військових навчальних закладів. Жінки7
військовослужбовці проходять службу та працюють в усіх видах та родах
Українського війська. Найбільше вони представлені у частинах і з’єднаннях
Сухопутних військ – понад 7 тис. У Повітряних Силах ЗС України проходять
службу більше 6,5 тис. жінок, у Військово7Морських – 1,9 тис. жінок.

У Збройних Силах України служать 4 жінки7офіцери у військовому званні
полковник, 32 – підполковник, 216 – майор, 375 – капітан або капітан7
лейтенант, 388 – старший лейтенант, 100 – лейтенант і 30 – молодший лейтенант.

Починаючи з 1992 р. у міжнародних миротворчих операціях взяли участь
42 військовослужбовці7жінки: 5 офіцерів, 2 прапорщики та 35 сержантів i
солдатів за контрактом. На данний час у складі українських миротворчих
контингентів жінок немає [6].

Для порівняння наводимо дані за Російську Федерацію. Так, на початок
2005 р. у силових відомствах Російської Федерації проходили військову службу
понад  500 тис. жінок. Звання полковник сьогодні мають 27 жінок, підполковник
– 97, майор – понад 350 [7].

 Які ж основні причини, що спонукають жінку до обрання військової служби?
Результати дослідження показують, що більшість жінок йдуть на службу з
економічних причин – приваблює задовільне грошеве утримання. Важливе
значення має можливість самореалізації в армійських умовах.  Поряд із цим
військова служба надає можливість жінкам отримати  спеціальність, освіту для
подальшого цивільного життя після звільнення з армії. Почуття соціальної
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захищеності, постійний заробіток, речове, медичне забезпечення, гарантована
оплачувальна відпустка – все це сприяє залученню жінок до лав Збройних Сил.
Неабияку роль у прагненні жінок поступити на військову службу відіграє й такий
фактор, як можливість влаштувати особисте життя, знайти друзів, продовжити
родинні традиції.

За даними російських дослідників [8], основними елементами військово7
професійної мотивації  жінок7курсантів ВВНЗ є:

• можливість самореалізації – 27%;

• можливість працевлаштування – 19%;

• високе грошеве утримання – 13%;

• можливість влаштувати особисте життя – 12%;

• можливість зробити кар’єру – 8%;

• почуття обов’язку перед Вітчизною – 4%;

• можливість отримати житло  – 3%.

Аналіз ціннісно7мотиваційної сфери жінок7військовослужбовців за віковою
ознакою дозволив виявити стійку динаміку. Для більшості жінок старшого
покоління (від 30 до 45 років) родина та робота (військова служба) є основними
цінностями в житті. Для молодих жінок (від 20 до 30 років) пріоритетами у
житті є гроші та друзі. При цьому 37% молодих жінок з досить високим рівнем
освіти у порівнянні з жінками старшого покоління (12%), виявили більшу
незадоволеність малозмістовним характером військової діяльності, що не дає
можливість  особистісної самореалізації.

Важливим є питання кар’єрного росту жінок в умовах Збройних Сил,
гармонійного поєднання військової служби та особистісного життя. Це питання
стосується у першу чергу жінок, що мають дітей. Поміж матерів 33% відмічають
труднощі, пов’язані з необхідністю догляду за дітьми, особливо дітьми
дошкільного віку [9].

Дії жінки7військовослужбовця стосовно кар’єри в армії можуть бути різними,
але досвід Збройних Сил країн світу вказує, що жінки7військовослужбовці, як
правило, обирають  одну з таких стратегій поведінки:

• особисте життя жінки відходить на другий план, а всі сили, знання
спрямовуються на побудову військової кар’єри;

• військова кар’єра відходить на другий план, більша увага надається
особистісному життю;

• жінки намагаються гармонійно поєднати кар’єру та особисте життя. При
цьому в окремі періоди життя більша увага надається або кар’єрі, або
особистісному життю.

Результати дослідження, проведеного у збройних силах Франції показують,
що прихильники першої стратегії поведінки сеерд опитаних жінок7
військовослужбовців становлять 50%, другої – 11% та третьої – 39%.

Що стосується професіональної поведінки жінок7військовослужбовців, то
під час дослідження було визначено кілька груп:
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• Перша група. „Генератори” нових ідей – надають пропозиції щодо
вдосконалення військово7професійної діяльності (3%);

• Друга група. Ініціативні виконавці – займаються впровадження нових
ідей у практику (12%);

• Третя груп.  „Прагматики” – прагнуть до балансу інтересів служби та
особистих інтересів (73%);

• Четверта група. „Ортодокси” – зацікавлені у збереженні традиційного
процесу професійної діяльності без активної зміни його структури, типів
та форм професійної активності (10%) [10].

Таким чином, можна зробити висновки, що жінки7військовослужбовці є
специфічною соціально7демографічною та військово7професійною групою, що
потребує особливої уваги з боку науковців та військових практиків. Аналіз служби
жінок7військовослужбовців показує, що ефективність їхньої військово7
професійної діяльності  залежить від ряду умов: соціально7економічних,
матеріально7побутових, соціально7правових, організаційних. Ці умови
впливають на військово7професійну мотивацію, рівень задоволеності військовою
діяльністю. Тому можна передбачити, що поліпшення змісту військово7
професійної діяльності, умов військової праці та життя жінок7
військовослужбовців є основним чинником інтеграції жінок у Збройні Сили.

Актуальними є активізація гендерних досліджень проблем військової
діяльності та розробка на їх основі  практичних рекомендацій щодо роботи з
цією категорією військовослужбовців. На нашу думку, настав час запровадити
навчальну дисципліну з проблеми гендера у ВВНЗ.  Це дозволить надати
майбутнім офіцерам знання про психічні, фізичні особливості чоловіків та
жінок, специфіку виховної роботи з військовослужбовцями в залежності від
статевої належності, про напрями, форми і методи соціального захисту жінок7
військовослужбовців.

Пропонуючи зміни до відповідного законодавства, необхідно враховувати
й інтереси жінок7військовослужбовців. На сьогодні це, в першу чергу, стосується
вдосконалення законодавства про умови та порядок проходження військової
служби жінками7військовослужбовцями, надання соціальних гарантій щодо
материнства. Потребують також змін медичне, речове забезпечення.

Діяльність усіх зацікавлених органів повинна бути спрямована на
створювання умов для ефективного поєднання жінкою7військовослужбовцем
щасливого сімейного життя та успішної військової кар’єри на благо України.
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