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Жінки почали нести службу в поліції трохи більше ста років 
тому. Першою жінкою, яка почала працювати в поліцейському відді-
лі, стала жителька Німеччини Генрієт Аренд, яка в 1903 році була 
прийнята в штат поліції як «помічниця» для роботи з жінками, за-
йнятими в секс-бізнесі, та дітьми. За цей час жінки-поліцейські заре-
комендували себе як кваліфіковані співробітники, які не гірше від 
чоловіків стоять на варті закону та правопорядку. Разом з тим особ-
ливості сьогодення демонструють – нині, в ХХІ столітті, жінки в пра-
воохоронних органах і досі відчувають певну дискримінацію. Най-
більш поширеним стереотипом служби жінки в поліції залишається 
теза на кшталт «три декретні відпустки – і полковник» або ж «три 
декрети – і пенсія». Проте факт того, що чоловіки-поліцейські теж 
перебувають у відпустці по догляду за дитиною до трьох років, за-
лишається малопомітним і не викликає невдоволення. 

Збільшення кількості жінок на службі в поліції стало наслід-
ком жіночого руху 60-70-х років минулого століття, який зробив 
можливим встановлення рівної зарплати чоловікам та жінкам, 
збереження посади після виходу з відпустки по догляду за дити-
ною до трьох років та нарахування вислуги років незалежно від 
статі працівника поліції. Варто також нагадати, що до 1999-го року 
кількість жінок у правоохоронних органах булла обмежена: «жіно-
ча» квота до вступу в навчальні заклади системи МВС становила 
лише 5 – 10 %. За деякими даними, наразі на службі в Національ-
ній поліції України перебувають 21, 8 % (із загальної кількості 
296 248 жінок, які  несуть службу в Національній гвардії України, 
Національній поліції та Державній прикордонній службі). 

У Законі України «Про забезпечення рівних прав та можливос-
тей жінок і чоловіків» поняття «гендерна рівність» виходить з право-
вого контексту і пов’язане з впливом суспільних структур на життя 
жінок і чоловіків – їхні права, свободи, можливості, потреби тощо. 
Саме це чітко і однозначно закріплено законодавством. Відповідно до 
ст. 1 названого Закону гендерна рівність визначається як «рівний 
правовий статус жінок і чоловіків та рівні можливості для його реалі-
зації, що дозволяє особам обох статей брати рівну участь у всіх сферах 
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життєдіяльності суспільства»1. Наведене визначення можна розгля-
дати, так би мовити, як «розширення» поняття прав жінок і підви-
щення розуміння їхнього внеску у життя суспільства в цілому.  

Сьогодні без діяльної участі жінок в економіці, соціальній 
сфері, політиці, культурі, науці, підкреслює Н. А. Чередніченко, 
життя суспільства неможливо уявити2. Ми цілковито упевнені в 
правильності висновків окремих фахівців, які доводять, що впро-
вадження принципу рівних прав та можливостей жінок і чоловіків 
є однією з важливих умов сталого соціально-економічного розви-
тку, позитивних змін у суспільстві та його благополуччя, реалізації 
прав людини та самореалізації особистості, запорукою ефективно-
го розв’язання наявних проблем, а також європейської інтеграції 
України та виконання міжнародних зобов’язань згідно з основни-
ми міжнародними договорами у сфері захисту прав людини, у то-
му числі Цілей Сталого Розвитку до 2030 року, затверджених Ге-
неральною Асамблеєю ООН3 . 

Досліджуючи питання психологічних умов забезпечення ге-
ндерної рівності в діяльності органів внутрішніх справ України, 
О. М. Смирнова вказує на існування значної кількості гендерних 
стереотипів у лавах поліції, серед яких найбільш поширеними є 
такі: «жінка в погонах – не авторитет» – 37,2 %, «чоловіки є більш 
цінними працівниками, ніж жінки» – 36,6 %, «жінка в поліції не 
може виконувати свою роботу добре» – 29,5 %, «жінка і зброя є 
несумісними» – 29,1 %, «жінка в діяльності поліції може виконува-
ти тільки окремий вид завдань» – 26,6 % тощо4.  

На противагу зазначеним цифрам слід зазначити, що імпле-
ментація принципу гендерного паритету в Національній поліції 
України не є даниною моді чи вимушеною поступкою євроінтег-
рації. За досвідом європейських країн, де жінки становлять 25 – 
40 % персоналу, служба жінки в поліції має позитивний потенціал 
і є результативною: вона сприяє підвищенню якості добору пер-

                                                 
1 Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків. 

Закон України в ред. від 07.01.2018 р. // Відомості Верховної Ради України. 
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2 Чередніченко Н.А. Регулювання проходження жінками служби в 
правоохоронних органах США / Н.А. Чередніченко // Право і безпека. – 
2007. - № 6’2. – С. 91. 

3 Жінки. Мир. Безпека: Інформаційно-навчальний посібник з ґен-
дерних аспектів конфліктів для фахівців сектору безпеки/ Колектив ав-
торок. – Київ, 2017. С. 8. 

4 Смірнова О. М. Психологічні умови забезпечення гендерної рівно-
сті в діяльності органів внутрішніх справ України: автореф. дис. … канд. 
психол. наук: 19.00.06. Харків, 2015. С. 7. 
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соналу, покращує соціально-психологічний клімат у колективі, 
підвищує ефективність діяльності підрозділів і якість ухвалення 
управлінських рішень, а також довіру до поліції в свідомості гро-
мадськості. Зокрема, жінки демонструють більш високий рівень 
виконавчої дисципліни й більш низький рівень агресивності, вони 
є більш комунікабельними під час урегулювання сімейних конф-
ліктів, також робота жінок-поліцейських є незамінною в роботі з 
жертвами насильницьких дій та підлітками-правопорушниками1. 

Як бачимо, питання дотримання гендерної рівності, в тому 
числі і при прийнятті жінок на службу до Національної поліції 
України, є актуальним для нинішнього стану розвитку нашого су-
спільства. І від їх вирішення залежить дуже багато. Останнім часом 
держава вживає багато заходів для поліпшення ситуації в цій сфе-
рі. Особливо активно ведеться робота на законодавчому рівні. Зо-
крема, нещодавно Кабінетом Міністрів України була прийнята по-
станова «Про затвердження Державної соціальної програми за-
безпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків на пері-
од до 2021 року», основним завданням якої є утвердження прин-
ципу рівності жінок і чоловіків у пріоритетних сферах соціального 
та економічного розвитку в Україні, ефективне розв’язання про-
блем та усунення диспропорцій гендерного розвитку з чіткою орі-
єнтацією на права людини2. 

Сподіваємось, що така увага з боку держави та суспільства до 
питань гендерної рівності, уже найближчим часом принесе свої пер-
ші, позитивні результати, і кардинально змінить ставлення до жінок-
поліцейських, які усвідомлено поєднали службу в Національній полі-
ції України з головним призначенням жінки – материнством. 

 

                                                 
1 Горбачова О.В. Соціально-психологічні аспекти встановлення ге-
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Право і безпека. – 2016. - № 4 (63). – С. 128. 
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