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У статті розкриваються основні результати соціологічного дослідження ген-

дерних проблем у Збройних Силах України. Дослідження проведено на 

кафедрі психології і педагогіки Харківського університету Повітряних 

Сил імені Івана Кожедуба у 2012–2013 рр. Аналіз результатів показав, 

що в Збройних Силах України переважає гармонійний тип військово-

службовця-жінки. Він характеризується балансом професійного і соціаль-

ного в структурі соціально-професійного потенціалу особистості.  
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но-професійний потенціал військовослужбовця, гармонійний тип осо-

бистості військовослужбовця, професійно-редуктивний тип особис-

тості військовослужбовця, соціально-редуктивний тип особистості 

військовослужбовця. 

Постановка проблеми. Події початку ХХІ ст. переконують нас у тому, 

що стабільність, мир й безпека людства все ще залишаються нездійсненою 

мрією. У різних куточках планети спалахують військові конфлікти, внаслідок 

яких гинуть люди. Кліматичні та техногенні катастрофи доповнюють страж-

дання людей. Для протидії сучасним масштабним загрозам як ніколи потріб-

ний адекватний соціальний інститут. Такий інститут – армія – в державах 

існує, але чи він спроможний протидіяти сучасним загрозам? Це питання за-

лишається відкритим. Тож створення військового інституту, спроможного 

забезпечити безпеку людини і суспільства в цілому, реформування армії, що 

дісталася нам у спадщину від минулого, – це вимога часу.  

Збройні Сили України йдуть сьогодні шляхом військової реформи. 

Досягнення мети цих реформ передбачає вирішення багатьох непростих 

питань, але найскладніше з них пов’язане з творенням нової, адекватної ча-

сові особистості військовослужбовця. Сьогодні особовий склад Збройних 

Сил України представлений військовослужбовцями-чоловіками, військово-

службовцями-жінками і невеликою кількістю (17 тис.) цивільного персоналу. 

При чому кількість жінок в Українських збройних силах постійно збільшу-
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ється [1]. Аналогічну тенденцію можна спостерігати і в інших країнах світу. 

Так, кількість військовослужбовців-жінок в арміях Північноатлантичного 

альянсу за останні 5 років зросла в 10 разів і досягла нині чисельності понад 

300 тис. осіб [2]. 

Нові тенденції, що проявляються в структурі особового складу в армії, 

актуалізують потребу в перегляді сталих уявлень на типологію особистості 

військовослужбовця. На жаль, гендерні відмінності в типології особистості 

військовослужбовця-чоловіка та військовослужбовця-жінки до цього часу 

у Збройних Силах України не досліджувалися.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Збільшення чисельності жі-

нок у збройних силах сприяло активізації наукових досліджень з проблем 

військовослужбовців-жінок. Особливо активно військовий аспект жіночої со-

ціальної проблематики вивчався в другій половині минулого століття амери-

канськими і західноєвропейськими дослідниками. Саме в цей період з’явля-

ються спеціальні роботи щодо ролі жінок у війнах людства. Найбільш відо-

мими і авторитетними фахівцями в даній сфері вважаються: М. Бінкін, Є. Джек-

сон, С. Єнлоу, Д. Мітчел, Д. Паркер, М. Растад, М. Яновіц [3–8]. 

Активно досліджуються проблеми жінок в армії Російської Федерації. 

Зокрема, дисертаційна робота Ж. В. Гербач присвячена дослідженню гендер-

ного аспекту професійної соціалізації військовослужбовця-жінки в Збройних 

силах Російської Федерації. Н. В. Шумакевич досліджувала гендерний аспект 

військової реформи. І. В. Кривцова присвятила свою роботу вивченню транс-

формації гендерного контракту на прикладі сімей військовослужбовців [9–11]. 

У 2001 р. в Академії військових наук Росії створена спеціальна наукова секція 

"Гендерні проблеми військової діяльності", яка сьогодні успішно працює. 

Невирішені аспекти проблеми. Гендерні проблеми у Збройних Силах 

України, на жаль, досліджуються слабо. Лише на початку 1990-х рр. у дослі-

дженнях професора Е. Афоніна "Становлення Збройних Сил України: соціаль-

ні та соціально-психологічні проблеми" (1994) з використанням авторської 

методики "колірних переваг" в українському суспільстві було вперше емпі-

рично виміряна "гендерна популяційна невідповідність" (6%), тобто відносна 

кількість чоловіків/жінок, орієнтована на протилежні від традиційно закріп-

лених за популяцією соціокультурні ролі. На жаль, ці результати не потрапи-

ли на сторінки однойменної монографії. Окремі аспекти гендерних проблем 

армії досліджувались у другій половині першого десятиліття ХХІ ст. у Націо-

нальній академії оборони України, Харківському університеті Повітряних Сил 

імені Івана Кожедуба й Академії Військово-морських сил імені П. С. Нахімо-

ва [12–15]. Натомість доволі широку палітру гендерних студій представляють 

від початку 90-х рр. ХХ ст. дослідники академічних та університетських осе-

редків. Серед них можна виділити: одну з перших затверджених в Інституті 

соціології НАН України тем кандидатської дисертації Т. Сенченкової "Чоло-

віче та жіноче в соціумі: гендерний аспект" (1992), опубліковані монографії 
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І. Жеребкіної "Жіноче політичне несвідоме" [16], Л. Смоляр "Минуле заради 

майбутнього" [17] та захищену О. Вілковою дисертацію на тему: "Конструк-

тивні та деструктивні функції гендерних стереотипів" [18]. 

Початок 1990-х рр. для Української армії позначився дослідженнями різ-

них аспектів особистості військовослужбовця. Ключовою у сфері військово-

соціальних досліджень стала робота Е. Афоніна [19]. Різні аспекти проблем 

кадрових офіцерів, солдатів і сержантів строкової служби досліджували також 

В. Галєєв, О. Мазурик, В. Полюга, А. Проноза, А. Солнишкіна, Ю. Яременко 

та ін. Слід зазначити, що кадровий склад ЗСУ на той час комплектувався пере-

важно з представників чоловічої статі, тому дослідження гендерних аспектів 

типологізації особистості військовослужбовця не були актуальними. Минув 

час. Структурна трансформація кадрового складу Збройних Сил України приз-

вела до нового феномену – появи військовослужбовців-жінок, чисельність яких 

постійно зростає. Вирішення проблем особового складу Збройних Сил України 

без гендерного аспекту відтепер стає неможливим, тож проведення досліджен-

ня за темою "Жінки у Збройних Силах України" науково-педагогічними пра-

цівниками кафедри психології та педагогіки Харківського університету Повіт-

ряних Сил імені Івана Кожедуба у 2012–2013 рр. є актуальним.  

Метою статті є дослідження гендерних аспектів типологізації особис-

тості військовослужбовця Збройних Сил України. 

Виклад основного матеріалу. В основу організації дослідження 2012–

2013 рр., результати якого аналізуються в цій статті, було покладено підходи 

і результати дослідження кафедри психології та педагогіки Харківського уні-

верситету Повітряних Сил імені Івана Кожедуба (2011 р.), в якому здійснено 

типологізацію особистості військовослужбовця за рівнем сформованості його 

соціально-професійного потенціалу [20; 21]. Йдеться про сутність, яка від-

дзеркалює стан гармонійності розвитку соціального і професійного компо-

нентів у структурі соціально-професійного потенціалу особистості військово-

службовця. За ступенем розвиненості цих компонентів, їх узгодженості  

в межах докторської дисертації автора виділяються три типи особистості 

військовослужбовця [22].  

Перший – гармонійний тип особистості військовослужбовця харак-

теризується балансом професійного і соціального компонентів у структурі 

соціально-професійного потенціалу особистості. Ця модель військовослуж-

бовця гармонійно поєднує високий рівень його професіоналізму з таким же 

високим рівнем соціальної відповідальності, що виявляється в готовності  

особистості прийняти на себе відповідальність за соціальні наслідки військо-

вих та інших дій. Власне, ця модель "озброєного громадянина" найбільш від-

повідає вимогам професійної армії ХХІ ст. 

Другий – професійно-редуктивний тип особистості військово-

службовця визначається переважанням військово-спеціального компонента 

в структурі соціально-професійного потенціалу особистості військовослуж-
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бовця. Такий військовослужбовець має стійку орієнтацію на розвиток своєї 

військово-професійної майстерності, функціональної компетентності та чіт-

кого виконання професійних обов’язків. Однак він не співвідносить цей бік 

своєї військово-професійної діяльності з задоволенням таких потреб соціуму, 

як суспільна безпека, сталий розвиток суспільства тощо. Це, іншими словами, 

особистість військовослужбовця-виконавця, вищою цінністю якого є компе-

тентність, досконале володіння озброєнням і військовою технікою, високим 

рівнем військового мистецтва. 

Третій – соціально-редуктивний тип особистості військовослужбов-

ця виявляє переважання соціального компонента над військово-спеціальним 

компонентом. Представники цього типу військовослужбовців розглядають 

військову діяльність як засіб вирішення гострих, таких, що межують з гранич-

ним станом існування соціуму, проблем. За своєю спрямованістю вони орієн-

товані на реалізацію свого професіоналізму в інтересах забезпечення сталого 

розвитку суспільства, підвищення його загального добробуту, захисту від різ-

ного роду небезпек. Надмірна соціальність цього типу штовхає його представ-

ників на неприйняття насильства як такого і, відповідно, це не сприяє вико-

нанню ними бойових завдань.  

У нинішніх умовах суспільної і військово-інституційної трансформації 

найпоширенішим і панівним типом особистості військовослужбовця є дру-

гий – професійно-редуктивний – тип особистості військовослужбовця. 

Результати здійсненого автором упродовж 2006–2010 рр., соціологічно-

го дослідження цілком підтверджують цю тезу. Так, 60% особового складу 

Збройних Сил України можна віднести до професійно-редуктивного типу, 

20% – до соціально-редуктивного типу і 20% – до гармонійного типу особис-

тості військовослужбовця. Беручи до уваги, що абсолютну більшість (97%) 

особового складу Збройних Сил України на той час становили військовослуж-

бовці-чоловіки, можна стверджувати, що отримані результати дослідження 

віддзеркалюють типологізацію військовослужбовців-чоловіків. Здійснювані 

в Україні перехід на контрактну службу та активне залучення жінок до війсь-

кової служби ставлять на порядок денний необхідність дослідження особли-

востей типологізації військовослужбовців-жінок.  

Соціологічне дослідження з метою вивчення типологізації військово-

службовців-жінок було проведено в Харківському, Чугуївському та Дніпро-

петровському гарнізонах у січні – лютому 2013 р. Було опитано 115 військо-

вослужбовців-жінок. Вік респондентів: 19–22 роки – 25,2%, 23–26 років – 

39,6%, 27–30 років – 19,2%, 31–40 років – 12,1% та 41–45 років – 3,9%. Збір 

соціологічної інформації здійснювався методом опитування. 

Відповідно до мети дослідження вивчався соціально-професійний по-

тенціал особистості військовослужбовця-жінки. Зокрема з’ясовувалося, на-

скільки близько військовослужбовці-жінки сприймають проблеми суспільст-

ва і на які соціальні цінності вони орієнтуються у своїй поведінці. Результати 
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дослідження показали, що військовослужбовці-жінки "відкриті" до потреб 

суспільства, а мотив приносити найбільшу користь суспільству посідає одну 

з перших позицій в їхній ієрархії соціальних цінностей. Інтереси суспільства 

є пріоритетними для військовослужбовця-жінки, а це завжди було і залиша-

ється ціннісним пріоритетом для армії, що стоїть на захисті інтересів свого 

народу. Яскравим свідченням "відкритості" мотивації військовослужбовця-

жінки є високий рейтинг мотиву "бути корисною суспільству в надзвичайних 

ситуаціях". Адже саме цей мотив спроможний забезпечити ефективне вико-

нання нових функцій армії, пов’язаних з її участю в подоланні наслідків еко-

логічних і техногенних катастроф, проявами тероризму тощо.  

Натомість результати дослідження соціальної спрямованості особистості 

військовослужбовців-чоловіків показали протилежні результати. Військово-

службовці-чоловіки зводять свою соціальну роль у суспільстві виключно до 

військової місії, яка пов’язана з захистом території України. Зосередження 

уваги в діяльності збройних сил виключно на захисті території від традицій-

ного збройного нападу сьогодні у світі трактується як анахронізм, сліпе слі-

дування якому перешкоджає ефективному забезпеченню безпеки суспільства. 

Традиційні завдання з розгрому противника, його армії, відбиття агресії 

й оволодіння територією сьогодні відходять на другий план, поступаючись 

місцем просуванню ідей розширення місії збройних сил, надання їй рис ви-

конавця широкого спектра послуг із забезпечення безпеки суспільства.  

Цей аспект військової реформи не можна залишати без уваги. Тим біль-

ше, що в умовах переходу збройних сил на контрактний принцип комплекту-

вання особового складу є можливість перетворення армії на військову корпо-

рацію. Відмова від строкового призову порушує колишній механізм ротації 

кадрів, що ґрунтувався на безперервному взаємозв’язку армії і суспільства та 

здійснювався періодичним поповненням лав армії молодими громадянами. 

Водночас за нових умов армія може перетворитися на силу, що криє в собі 

загрозу для самого суспільства. Військові соціологи вказують на те, що конт-

рактна армія може втратити зв’язок із суспільством і, ставши його "закритим" 

елементом, порушити баланс цивільно-військових відносин. Виникнення кор-

поративної замкнутості професійних військових формувань та їх посилення 

мілітаристськими поглядами може призвести до нехтування фундаменталь-

ними цінностями демократичного суспільства і правової держави, яким, влас-

не, й покликана служити армія та військовослужбовці.  

Отримані в нашому дослідженні дані щодо мотивації військовослуж-

бовців-жінок показують, що в її структурі професійна орієнтація гармонійно 

поєднується із соціальною орієнтацією. Ще переконливішими на користь 

"фемінізації" Збройних Сил України стає структура якостей військового 

спеціаліста (офіцера), складена за відповідями військовослужбовців-жінок. 

У табл. 1 наведені оцінки професійних якостей військового спеціаліста війсь-

ковослужбовцями-жінками. Зокрема, високий рейтинг у таблиці отримали осо-
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бистісні якості, до яких належать: відповідальність за наслідки професійної 

діяльності (77,7%), вміння ставити суспільні інтереси над особистими (59,5%); 

недостатньо високий рейтинг отримали такі якості: сумлінність (38,9%), іні-

ціатива, винахідливість (37,8%).  

Таблиця 1 

Оцінка професійних якостей офіцера військовослужбовцями-жінками (у %) 

Професійні якості В цілому по масиву 

1. Відповідальність за наслідки професійної діяльності 77,7 

2. Вміння ставити суспільні інтереси над особистими 59,5 

3. Організаторські здібності 57,1 

4. Здатність розуміти іншого 56,2 

5. Активна громадянська позиція 39,3 

6. Сумлінність 38,9 

7. Ініціатива, винахідливість 37,8 

* Сума відсотків більше 100, тому що респонденти мали можливість обирати декілька най-

більш важливих для них якостей. 

Результати дослідження щодо визначення професійних якостей військо-

вослужбовця військовослужбовцями-чоловіками показали іншу картину [22, 

с. 263]. У табл. 2 наведені дані, які характеризують відмінності в оцінці профе-

сійних якостей офіцера залежно від строку військової служби, які у цілому по 

всьому масиву опитаних військовослужбовців-чоловіків отримали найнижчі та 

найвищі оцінки. Високий рейтинг отримали особистісні якості, до яких нале-

жать: готовність до ризику (62,5%). організаторські здібності (52,4%), самостій-

ність, незалежність (52%). Ці якості є обов’язковими елементами в структурі 

особистості офіцера – офіцера армії тоталітарної держави, що, на жаль, не від-

повідає моделі армії демократичної держави, якою є сучасна Україна.  

Таблиця 2 

Оцінка професійних якостей офіцера старшими  

та молодшими офіцерами-чоловіками (у %) 

Професійні якості 
В цілому 

по масиву 

Старші офіцери, 

n=892 

Молодші офіцери, 

n=440 

1. Готовність до ризику  62,5 60,6 64,5 

2. Організаторські здібності  52,4 51,2 53,6 

3. Самостійність, незалежність 52,0 53,0 51,0 

3. Відповідальність за наслідки  

професійної діяльності 
49,1 46,3 51,8 

4. Ініціатива, винахідливість 44,7 53,0 36,4 

5. Вміння ставити суспільні інтереси 

над особистими  
42,5 52,3 32,7 

6. Здатність розуміти іншого  32,2 48,1 16,4 

7. Активна громадянська позиція  22,1 35,0 9,1 

* Сума відсотків більше 100, тому що респонденти мали можливість обирати декілька най-

більш важливих для них якостей. 
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Оскільки на запитання анкети відповідали офіцери, що проходять 

військову службу сьогодні, спираючись на власний соціальний досвід, то 

природно припустити, що ці якості не затребувані перш за все самими респон-

дентами. Це, на нашу думку, вельми тривожний симптом. У ньому в опосеред-

кованому вигляді спостерігається недостатньо високий рівень громадянсько-

сті сучасного офіцера, що, у свою чергу, поза сумнівом, впливає на характер 

і спрямованість активності у сфері професійної діяльності. 

Висновок. Таким чином, аналіз результатів дослідження доводить, що 

мотивація військовослужбовців-жінок гармонійно поєднує професійну та со-

ціальну орієнтації. Такий тип особистості військовослужбовця цілком відпо-

відає уявленням про армію нового типу ХХІ ст. Жінки як носії гармонійного 

типу особистості мають зайняти достойне місце в особовому складі Збройних 

Сил України. 

При подальшому дослідженні актуальним стає вивчення механізму  

формування соціально-професійного потенціалу гармонійного типу особис-

тості військовослужбовця та дослідження шляхів впровадження цього ме-

ханізму у практику виховної роботи у Збройних Силах України. 

_______________________ 
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ГЕНДЕРНЫЙ АСПЕКТ ТИПОЛОГИЗАЦИИ ЛИЧНОСТИ 

ВОЕННОСЛУЖАЩИХ ВООРУЖЕННЫХ СИЛ УКРАИНЫ 

В статье излагаются основные результаты социологического исследо-

вания, посвященного изучению гендерных проблем в Вооруженных Силах 

Украины. Исследование проведено на кафедре психологи и педагогики Харь-

ковского университета Воздушных Сил имени Ивана Кожедуба в 2012–2013 гг. 

Анализ результатов исследования показал, что в Вооруженных Силах Украи-

ны преобладает гармоничный тип военнослужащего-женщины. Он характе-

ризуется балансом профессионального и социального в структуре социально-

профессионального потенциала личности.  

Ключевые слова: вооруженные силы, профессиональная армия, воен-

нослужащие, военнослужащие-женщины, феминизация, гендер, социально-

профессиональный потенциал военнослужащего, гармоничный тип личности 

военнослужащего, профессионально-редуктивный тип личности военнослу-

жащего, социально-редуктивный тип личности военнослужащего.  
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The paper presents the main results of sociological research devoted to the 

study of the gender in the Armed Forces of Ukraine. The study was conducted at 

the department of psychology and pedagogy of Kharkov University of the Air 

Force named Kozhedub in 2012–2013 years. Analysis of the results of the study 

showed that the Armed Forces of Ukraine prevails harmonious type of soldier-

women. It is characterized by a balance of professional and social structure in so-

cial and professional potential of the individual. 
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