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КОНСТИТУЦІЙНІ ТА ПРАВОВІ ЗАСАДИ РЕАЛІЗАЦІЇ 
РІВНИХ ПРАВ І МОЖЛИВОСТЕЙ ЖІНОК ТА ЧОЛОВІКІВ 
У ЗАБЕЗПЕЧЕННІ НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ
У статті розглянуто основні конституційно-правові аспекти реалізації рівних прав та 

можливостей жінок і чоловіків у забезпеченні національної безпеки України. Автором було 
використано методи як теоретичного, так й емпіричного дослідження, зокрема метод 
логічного узагальнення для висвітлення актуальності теми статті, її мети тощо; аналізу і 
синтезу – для визначення основних характеристик гендерного спрямування сучасного зако-
нодавства у сфері забезпечення національної безпеки. У статті здійснюється гендерний 
аналіз сучасного законодавства у сфері забезпечення національної безпеки, окремо наголо-
шується на гендерній асиметрії українського законодавства, зокрема, щодо регламентації 
кадрових аспектів діяльності сектору безпеки і оборони. Зокрема, йде мова про певні обме-
ження прав чоловіків-військовослужбовців, які є батьками. Наголошується, що гендерна 
перспектива актуальна у зв’язку із переходом суб’єктів сектору безпеки і оборони України 
на контрактний підхід до комплектування, зважаючи на дотримання прийнятих в НАТО 
принципів кадрової політики; раціональним використанням кадрового потенціалу; форму-
ванням ментальності, тобто образу мислення особового складу, що ґрунтується на основі 
європейських цінностей. На думку автора, питання забезпечення рівних прав і свобод жінок 
і чоловіків мають розглядатися як системна складова реформування суб’єктів сектору без-
пеки і оборони. Автором наводяться рекомендації щодо заходів із реалізації інформаційної 
політики уповноважених державних органів та суб’єктів забезпечення національної безпеки 
із інформування громадськості про впровадження стандартів гендерної рівності у секторі 
безпеки і оборони України. Пропонується періодичне проведення моніторингу щодо впро-
вадження державної політики забезпечення гендерної рівності у секторі безпеки і оборони 
України, а також запровадження системи статистичних показників щодо забезпечення рів-
них прав та можливостей жінок і чоловіків у цій сфері.

Ключові слова: гендерна рівність, правовий статус, військовослужбовці-жінки, військо-
вослужбовці-чоловіки, національна безпека, сектор безпеки і оборони.

Постановка проблеми. Однією з пере-
думов побудови та подальшого сталого роз-
витку країни в контексті демократичного, 
соціального та правового державотворення 
є забезпечення рівних прав та можливостей 
жінок і чоловіків в усіх сферах життєдіяльності 
суспільства. Гарантіями реалізації зазначених 
норм є Основний Закон України – Конституція 
та закони України. На окрему увагу останніми 
роками заслуговують правові та ментальні 
зміни, що поступово призводять до зменшення 
диспропорцій у реалізації жінками та чолові-
ками своїх прав і можливостей, у тому числі 
у забезпеченні національної безпеки України.

Аналіз останніх досліджень і публіка-
цій. Конституційні засади гендерної рівності 

досліджували А. Грибовська, Т. Деметрадзе, 
А. Олійник. Правові аспекти забезпечення 
рівних прав та можливостей жінок і чолові-
ків вивчали О. Балакірєва, Н. Олійник, Н. Оні-
щенко, К. Левченко тощо. Гендерна тематика 
у секторі безпеки та оборони була предметом 
досліджень, зокрема, О. Горчанюк, Н. Дубчак, 
В. Кротикова. 

Метою статті є комплексна характеристика 
конституційно-правових засад реалізації рівних 
прав жінок і чоловіків у забезпеченні національ-
ної безпеки України.

Виклад основного матеріалу. Головним 
обов’язком держави, відповідно до статті 3 Кон-
ституції України, є «утвердження і забезпе-
чення прав і свобод людини» [4]. З іншого боку, 
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у статті 17 Конституції України зазначається, 
що захист суверенітету і територіальної ціліс-
ності України є, зокрема, справою всього Укра-
їнського народу. Окремо у статті 65 Конституції 
йдеться про те, що захист Вітчизни, незалеж-
ності та територіальної цілісності України 
є обов’язком громадян України. Інакше кажучи, 
до захисту Батьківщини мають долучитися гро-
мадяни нашої держави, які є представниками, 
зокрема, різних статей та вікових груп, що, 
власне, і відбулося із початком збройної агресії 
Російської Федерації проти України.

Наголосимо, що, відповідно до конституцій-
них норм та до Закону України «Про національну 
безпеку України», забезпечення національної 
безпеки покладається на сектор безпеки і обо-
рони, який представлений силами безпеки, 
силами оборони, оборонно-промисловим комп-
лексом, а також громадянами та громадськими 
об’єднаннями [12]. Зрозуміло, що безпосеред-
ньо суб’єктом забезпечення національної без-
пеки є людина, вільність та рівність якої у гідно-
сті та правах закріплено статтею 21 Конституції.

На окрему увагу заслуговує стаття 24 «Гро-
мадяни мають рівні права і свободи та є рів-
ними перед законом» Конституції України, в якій 
наголошується, що не може бути привілеїв чи 
обмежень за ознаками, зокрема, статі. Окремо 
йдеться про умови забезпечення рівності прав 
жінки і чоловіка, зокрема, наданням жінкам рів-
них з чоловіками можливостей у громадсько-по-
літичній і культурній діяльності, у здобутті освіти 
і професійній підготовці та винагороди за неї.

Зазначимо, що саме щодо цієї статті є зна-
чна кількість зауважень як із боку науковців, 
так і з боку правозахисників. Так, слушною 
є думка щодо недоцільності конкретизації 
у статті 24 Конституції сфер особистої про-
фесійної реалізації та встановлення переліку 
надання рівності прав жінок і чоловіків [1]. Крім 
того, вказана стаття певним чином обмежує 
права чоловіка-батька, оскільки мова в ній 
йде лише надання комплексу прав жінкам, що 
вже унеможливлює забезпечення рівності між 
статями [6]. Поряд із цим у Законі України від 
8 вересня 2005 р. № 2866-IV «Про забезпечення 
рівних прав та можливостей жінок і чоловіків» 
надається визначення гендерної рівності, зва-
жаючи на рівний правовий статус жінок і чоло-
віків та рівні можливості для його реалізації, що 
дозволяє особам обох статей брати рівну участь 
у всіх сферах життєдіяльності суспільства, а не 
лише у тих, що зазначені у Конституції [8].

Наголосимо, що гендерна асиметрія також 
була покладена в основу нормативно-правових 
документів, які регламентують кадрові аспекти 
діяльності сектору безпеки і оборони України. 

Загалом, у секторі безпеки і оборони 
питання забезпечення прав військовослужбов-
ців – як жінок, так і чоловіків – регулюються, 
зокрема, Законом України від 25 березня 
1992 р. № 2232-XII «Про військовий обов’я-
зок і військову службу», Законом України 
від 20 грудня 1991 р. № 2011-XII «Про соці-
альний і правовий захист військовослужбовців 
та членів їх сімей», Указом Президента України 
від 10 грудня 2008 р. № 1153/2008 «Про Поло-
ження про проходження громадянами України 
військової служби у Збройних Силах Укра-
їни», Указом Президента України від 29 грудня 
2009 р. № 1115/2009 «Про Положення про 
проходження громадянами України військової 
служби в Державній прикордонній службі Укра-
їни», Указом Президента України від 27 грудня 
2007 р. № 1262/2007 «Положення про проход-
ження військової служби військовослужбов-
цями Служби безпеки України», Статутами 
Збройних Сил України тощо. 

Актуалізація вітчизняного законодавства 
у сфері забезпечення національної безпеки, 
приведення його до конституційних засад щодо 
рівних прав та свобод жінок і чоловіків, почала 
відбуватися лише після збройної агресії Росій-
ської Федерації проти України. Першим кроком 
стало надання прав та можливостей військо-
вослужбовцям-жінкам обіймати більшу кіль-
кість військово-облікованих спеціальностей 
і посад у зв’язку із прийняттям наказу Мініс-
терства оборони України від 3 червня 2016 р. 
№ 292 «Про затвердження змін до тимчасових 
переліків військово-облікових спеціальностей 
і штатних посад рядового, сержантського і стар-
шинського складу та військовослужбовців- жінок 
і тарифних переліків посад вищезазначених 
військовослужбовців» [9]. Зокрема, для жінок 
стали доступними близько 100 посад, більшість 
із яких є «бойовими», а не обслуговуючими, а 
саме: командир бойової машини піхоти, заступ-
ник командира розвідувальної групи, кулемет-
ник, снайпер, гранатометник, гранатометник, 
водій тощо.

Варто наголосити, що існування обмежень 
права військовослужбовців-жінок на зайняття 
військових посад впливало не лише на про-
ходження служби, а й автоматично тягло за 
собою обмеження права дівчат та жінок на вій-



Серія: Право, 2019 р., № 3 (65)

51

ськову освіту за відповідними військово-облі-
кованими спеціальностями. Довгоочікуваним 
було прийняття Закону України від 6 вересня 
2018 р. № 2523-VIII «Про внесення змін до дея-
ких законів України щодо забезпечення рівних 
прав і можливостей жінок і чоловіків під час про-
ходження військової служби у Збройних Силах 
України та інших військових формуваннях», від-
повідно до якого як жінки, так і чоловіки, отри-
мали рівні можливості для укладення контракту 
на проходження військової служби та на рівний 
доступ до військових звань і посад [7].

У розрізі інституційних змін, що тривають, 
22 січня 2019 р. відбулося затвердження наказу 
Міністерства оборони України № 627 «Про 
затвердження переліків військово-облікових 
спеціальностей і штатних посад рядового, сер-
жантського і старшинського складу і тарифних 
переліків посад вищезазначених військовос-
лужбовців», який додатково надав можливість 
військовослужбовцям-жінкам проходити службу 
на багатьох бойових посадах [3]. 

Впровадження політики рівних прав і мож-
ливостей жінок і чоловіків при забезпеченні 
національної безпеки здійснюється суб’єк-
тами сектору безпеки і оборони також на вико-
нання Стратегії національної безпеки України, 
затвердженої Указом Президента України від 
26 травня 2015 № 287/2015, в частині виконання 
п. 4 «Основні напрями державної політики 
національної безпеки України», а саме пп. 4.2. 
«Створення ефективного сектору безпеки і обо-
рони», щодо «формування нової культури без-
пеки» [17]. Саме під терміном «формування 
нової культури безпеки» ми розуміємо залу-
чення до забезпечення національної безпеки 
жінок і чоловіків відповідно до їхньої фаховості, 
компетентності, з урахуванням надання можли-
вості як реалізувати свій потенціал, так і взяти 
на себе відповідальність за прийняті рішення.

Виконання програмних положень Стратегії 
сталого розвитку «Україна-2020», затвердженої 
Указом Президента України від 12 січня 2015 р. 
№ 5/2015, також не можливо без впровадження 
в нашій державі світових стандартів забезпе-
чення рівних прав та можливостей жінок і чоло-
віків в усіх сферах життя суспільства, зокрема 
під час забезпечення національної безпеки.

Наголос на необхідності дотримання прав 
і свобод військовослужбовців та працівників 
сектору безпеки і оборони робиться й у Концеп-
ції розвитку сектору безпеки і оборони України 
[11].

Загалом, на нашу думку, подальшій реаліза-
ції рівних прав та можливостей жінок і чоловіків 
у забезпеченні національної безпеки сприятиме 
впровадження заходів із здійснення оборонної 
реформи, окреслених у Стратегічному оборон-
ному бюлетені України.

Наприклад, у контексті досліджуваної нами 
проблематики, ключовими тезами у зазначе-
ному документі є наступні: перехід на контрак-
тний підхід до комплектування з дотриманням 
прийнятих в НАТО принципів кадрової політики; 
раціональне використання кадрового потенці-
алу; формування ментальності (образу мис-
лення) особового складу на основі європей-
ських цінностей [16].

Саме реалізація жінками і чоловіками своїх 
прав і можливостей у забезпеченні національ-
ної безпеки є запорукою виконання вказаних 
настанов. Адже не зважаючи на зменшення 
протягом 2001–2018 рр. чисельності населення 
України, весь цей час зберігається певне кіль-
кісне співвідношення – близько 53,7 % жінок 
та, відповідно, 46,3 % чоловіків у відношенні до 
всього населення країни [18]. Інакше кажучи, 
нехтування правами і можливостями більшої 
частини населення України, тобто її трудо-
вим, кадровим потенціалом, є недопустимим 
з огляду на подальший сталий розвиток нашої 
держави. Лише врахування професійного дос-
віду та знань жінок і чоловіків сприятиме ство-
ренню ефективного механізму забезпечення 
національної безпеки.

З іншого боку, важливою є зміна сприйняття 
особовим складом місця та ролі військовослуж-
бовців-жінок у складових сектору безпеки і обо-
рони, його наближення до стандартів рівності, 
прийнятих у країнах-членах НАТО.

Передбачалося, але не було ухвалено Стра-
тегію забезпечення гендерної рівності у секторі 
безпеки і оборони України, в якій питання забез-
печення рівних прав жінок і чоловіків мали роз-
глядатися як системна складова реформування 
суб’єктів сектору безпеки і оборони України. 

Не можна залишити поза увагою той факт, 
що питання гендерної рівності та збалансовано-
сті у секторі безпеки і оборони України, на який 
покладено забезпечення національної безпеки, 
стали предметом міжнародних зобов’язань, 
взятих на себе нашою державою. Так, серед 
заходів у рамках Річних національних програм 
під егідою Комісії Україна-НАТО, зокрема, на 
останні роки, передбачено виконання пунктів 
щодо необхідності забезпечення рівних прав 
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та можливостей жінок і чоловіків у секторі без-
пеки і оборони. Крім того, гендерні питання 
у сектор безпеки і оборони активно інтегрує 
Комісія з питань координації євроатлантичної 
інтеграції України з питань імплементації Резо-
люції Ради Безпеки ООН № 1325 «Жінки, мир, 
безпека».

Зокрема, Річною національною програмою 
під егідою Комісії Україна-НАТО на 2018 р. у під-
розділі 2.1.3. Забезпечення рівних прав і мож-
ливостей жінок та чоловіків у секторі безпеки 
і оборони України було передбачено вивчення 
та впровадження досвіду держав-членів НАТО 
та держав-партнерів щодо сучасних принципів 
гендерної рівності у складниках сектору без-
пеки та оборони України відповідно до стандар-
тів і рекомендацій НАТО [14].

Вже у 2019 р. пріоритетними завданнями Річ-
ної національної програми співробітництва Укра-
їна-НАТО стали, зокрема, інформування громад-
ськості щодо впровадження гендерної рівності 
у складових сектору безпеки і оборони України 
відповідно до стандартів та рекомендацій НАТО 
(п. 30) та підвищення рівня розуміння гендерної 
тематики особовим складом складових сектору 
безпеки і оборони України (п. 37) [13].

Крім того, відповідно до Розпорядження 
Кабінету Міністрів України від 5 вересня 
2018 р. № 634-р «Про затвердження Націо-
нального плану дій з виконання рекоменда-
цій, викладених у заключних зауваженнях 
Комітету ООН з ліквідації дискримінації щодо 
жінок до восьмої періодичної доповіді України 
про виконання Конвенції про ліквідацію всіх 
форм дискримінації щодо жінок на період до 
2021 року», п. 2 рекомендацій передбачається 
«забезпечення проведення систематичного 
навчання з питань прав людини, зокрема прав 
жінок, для всіх співробітників правоохоронних 
органів і військовослужбовців, а також впрова-
дження та дотримання суворого кодексу пове-
дінки з метою ефективного забезпечення прав 
людини» [10].

Результатом поступових змін стало те, що 
у щорічній доповіді Уповноваженого Верховної 
Ради України з прав людини «Про стан додер-
жання та захист прав і свобод людини і гро-
мадянина в Україні» за 2018 рік у Розділі 8. 
«Дотримання принципів недискримінації», під-
розділі 8.5. «Дотримання рівних прав та мож-
ливостей жінок і чоловіків» було зазначено, 
що наша держава протягом 2017–2018 років 
вийшла на новий рівень у реалізації гендерної 

політики, досягши значного прогресу. У допо-
віді наголошується, що критеріями досягнень 
є збільшення кількості жінок у секторі безпеки 
і оборони, зокрема, шляхом надання доступу 
до освіти [15].

Важливим елементом підтвердження факту 
реалізації своїх конституційних прав та можливо-
стей жінок і чоловіків у забезпеченні національ-
ної безпеки України є статистичні матеріали. 
Так, станом на березень 2019 року у Збройних 
Силах України працює та проходить службу 
близько 56 тисяч жінок, з них 26 тисяч – військо-
вослужбовці-жінки, зокрема 3,5 тисяч – офіцери 
[3]. Важливо підкреслити, що на сьогодні кіль-
кість військовослужбовців-жінок у Збройних 
Силах України у відсотковому співвідношенні 
наблизилася до показників країн-учасниць 
НАТО, адже в Україні 10,6 % особового складу 
складають військовослужбовці-жінки, в країнах 
НАТО цей відсоток у середньому складає 10,9.

У підрозділах системи Міністерства вну-
трішніх справ України працює понад 70 тисяч 
жінок, що складає 24,5 % від загального штату 
співробітників, з яких 8 тисяч працює у Держав-
ній службі України з надзвичайних ситуацій, 
4 тисячі служать у Національній гвардії України 
та 11 тисяч – у Державній прикордонній службі 
України [2].

На жаль, відсутня інформація щодо частки 
жінок, що працюють та служать в органах 
та підрозділах Служби безпеки України та роз-
відувальних органах України. 

Необхідно зауважити, що суттєвим еле-
ментом впровадження гендерної політики є, 
зокрема, призначення військовослужбовців-жі-
нок керівниками підрозділів та отримання ними 
вищих офіцерських звань. 

Показовими, на нашу думку, є результати 
національного опитування з питань рівності 
між жінками та чоловіками, проведеного у липні 
2018 року. Так, на питання «Хто, на Вашу думку, 
перш за все має бути відповідальним, зокрема, 
за захист країни та патрулювання вулиць», від-
повідно 76 % та 75 % респондентів зазначили 
відповідальність чоловіків, 19 % – вказали на 
рівномірну відповідальність жінок і чоловіків, 
2 % респондентів поклали відповідальність на 
жінок [5]. Відповіді на зазначене питання жін-
ками і чоловіками практично не відрізнялися. 
Так, жінки зазначили, що відповідальність за 
захист країни та патрулювання вулиць має 
покладатися: 22 та 20 % – на жінок та чоло-
віків рівною мірою; 73 та 74 % – на чоловіків; 
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2 та 1 % – на жінок. Приблизно таке саме сприй-
няття спостерігається й у відповідях чоловіків. 
Зокрема, чоловіки відповіли, що відповідаль-
ність за захист країни та патрулювання вулиць 
має покладатися: 18 % – на жінок та чоло-
віків рівною мірою; 78 та 76 % – на чоловіків; 
1 та 2 % – на жінок.

На нашу думку, ефективний процес реаліза-
ції рівних прав та можливостей жінок і чоловіків 
у забезпеченні національної безпеки можли-
вий за умов впровадження так званої «моделі 
дійсної рівності», викладеної у ратифікованій 
Україною у 1980 р. Конвенції Організації Об’єд-
наних Націй про ліквідацію всіх форм дискримі-
нації щодо жінок. Мова йде про три постулати: 
наявність рівних можливостей, рівного доступу 
до можливостей та рівноцінності отриманих 
результатів [19].

Висновки і пропозиції. Підсумовуючи, 
зазначимо, що останніми роками в Україні 
відбуваються зміни правового поля гаранту-
вання жінкам і чоловікам прав та можливостей 
у забезпеченні національної безпеки. Недостат-
нім, на нашу думку, є інформування суспіль-
ства щодо таких ініціатив. Саме інформаційна 
політика уповноважених державних органів 
та суб’єктів забезпечення національної безпеки 
зможе надавати додаткові відомості, зокрема 
громадянкам нашої країни, про можливість 
власної реалізації у складових сектору безпеки 
і оборони України, а також інформувати громад-
ськість щодо впровадження стандартів гендер-
ної рівності.

Позитивним є досвід деяких суб’єктів сек-
тору безпеки і оборони України у створенні 
та подальшому розміщенні на своїх офіційних 
сайтах та у засобах масової інформації інфор-
маційних матеріалів, зокрема відеороликів, 
щодо відкритих можливостей для жінок прохо-
дити військову службу в підрозділах сил безпеки 
та сил оборони, а також навчатися у відомчих 
навчальних закладах. Результативним, на нашу 
думку, буде періодичне проведення моніто-
рингу щодо впровадження державної політики 
забезпечення гендерної рівності у секторі без-
пеки і оборони України, а також запровадження 
системи статистичних показників щодо забезпе-
чення рівних прав та можливостей жінок і чоло-
віків у цій сфері.
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and opportunities of women and men in the provision of the National Security of Ukraine

The article deals with the basic constitutional and legal aspects of the realization of equal rights 
and opportunities of women and men in ensuring the national security of Ukraine. The author used 
methods of both theoretical and empirical research, in particular – a method of logical generali-
zation to highlight the relevance of the topic of the article, its purpose, etc.; analysis and synthe-
sis – to determine the main characteristics of the gender focus of current legislation in the field 
of national security. The article analyzes the gender analysis of current legislation in the field of 
national security, and emphasizes the gender asymmetry of the Ukrainian legislation, in particular 
regarding the regulation of personnel aspects of the security and defense sector. In particular, 
there are certain restrictions on the rights of male military men who are parents. It is emphasized 
that the gender perspective is relevant in connection with the transition of subjects of the security 
and defense sector of Ukraine to a contractual approach to staffing, given the observance of the 
principles of personnel policy adopted in NATO; rational use of human resources; the formation 
of a mentality, that is, an image of thinking of personnel based on European values. According 
to the author, issues of equal rights and freedoms for women and men should be considered 
as a systemic component of the reform of the subjects of the security and defense sector. The 
author provides recommendations on measures for implementing information policy of authorized 
state bodies and national security entities to inform the public about the implementation of gender 
equality standards in the security and defense sector of Ukraine. It is proposed to monitor period-
ically the implementation of the state policy on gender equality in the security and defense sector 
of Ukraine, as well as the introduction of a system of statistical indicators on ensuring equal rights 
and opportunities for women and men in this area.
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