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Соціально-рольові перетворення, які відбуваються в сучас-
ному українському суспільстві, охоплюють різні сфери життєді-
яльності людини. На разі жінки опановують нові для себе про-
фесії й види діяльності, прагнуть до виконання більш широких 
функцій, ніж традиційні домашні і сімейні обов’язки. Ці тенден-
ції обумовлюють активну участь жінок не тільки в суспільному 
та державному житті, але й службу в силових структурах, зок-
рема, органах Національної поліції. 

Вивчення чинників ефективної діяльності жінок в органах 
Національної поліції України є актуальною проблемою сього-
дення, оскільки однією з цілей державних програм є впрова-
дження гендерної рівності та ліквідація всіх форм дискримінації 
жінок на основі створення умов і правових норм, необхідних 
для здійснення на практиці конституційного принципу рівних 
прав і рівних можливостей жінок та чоловіків [1].  

В основі гендерної політики в Україні лежать загально-
прийняті міжнародні норми, зафіксовані в низці міжнародних 
документів: Загальній декларації прав людини, Конвенції ООН 
про ліквідацію всіх форм дискримінації щодо жінок, Міжнарод-
ному Пакті про громадянські та політичні права, Конвенції Мі-
жнародної організації праці № 156 про рівне ставлення й рівні 
можливості для трудящих чоловіків і жінок, рекомендаціях Ради 
Європи, підсумкових документах Четвертої Всесвітньої конфе-
ренції ООН зі становища жінок (Пекін, 1995) «Пекінській плат-
формі дій», резолюції Генеральної Асамблеї ООН № 1325 «Жін-
ки, мир та безпека» та інших [2].  

Важлива роль в процесі формування гендерної збалансовано-
сті належить Кабінету Міністрів України, який відповідно до ст. 10 
Закону України «Про забезпечення рівних прав та можливостей 
жінок і чоловіків» не лише забезпечує провадження єдиної  
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державної політики, спрямованої на досягнення рівних прав та 
рівних можливостей жінок і чоловіків у всіх сферах життя сус-
пільства, але й спрямовує та координує роботу міністерств, ін-
ших органів виконавчої влади щодо забезпечення гендерної 
рівності [3]. 

Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 5 квітня 
2017 року № 229-р затверджено Концепцію Державної соціаль-
ної програми забезпечення рівних прав та можливостей жінок і 
чоловіків на період до 2021 року. Метою виконання Програми є 
удосконалення механізму забезпечення рівних прав та можливо-
стей жінок і чоловіків у всіх сферах життя суспільства та впро-
вадження європейських стандартів рівності. Концепція враховує 
міжнародні інструменти ООН, Ради Європи, Європейського 
Союзу, ОБСЄ, рекомендації міжнародних моніторингових ін-
ституцій в галузі прав людини, а до її реалізації будуть залучені 
міжнародні організації та громадські об’єднання [4]. 

Міністерство внутрішніх справ України є одним з основних 
суб’єктів реалізації гендерної політики в Україні. На сьогодні, 
кількість жінок в органах та підрозділах служби цивільного за-
хисту складає 12,5 % загальної чисельності, у Держприкордон-
службі 24 % особового складу – жінки, в структурі Національної 
поліції працює 21,8 % жінок, відсоткове співвідношення кілько-
сті військовослужбовців-жінок у Нацгвардії до кількості війсь-
ковослужбовців-чоловіків становить 6,2 % [5]. 

На разі в Національної поліції України існує виражена ситу-
ація гендерної асиметрії кадрового складу. Спостерігається на-
явність так званої «піраміди»: зі зростанням рівня посади змен-
шується кількість жінок, які працюють на них. Для жінок це 
створює певні перепони для самореалізації та кар’єрного зрос-
тання, а також формування особливого, відмінного від чолові-
ків, складу функціональних обов’язків, який часто не включає 
залучення до безпосередньої охорони громадського порядку, 
затримання злочинців та інших заходів, що пов’язані з небезпе-
кою та ризиком. Це формує певне ставлення до жінок та в пода-
льшому обумовлює зменшення їх можливостей і прав. 

Необхідність дослідження соціально-психологічних чинни-
ків професійної діяльності жінок-поліцейських обумовлена  
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інтенсивним залученням їх в правоохоронне професійне середо-
вище, в результаті чого актуалізується ряд проблем, пов’язаних 
зі статево-рольовими очікуваннями членів суспільства. В сучас-
них умовах мова йде в першу чергу про ускладнення прова-
дження професійної діяльності для співробітників Національної 
поліції жіночої статі, проте проблема не зводиться до одного 
лише аналізу негативних факторів. Існує два принципово різних 
підходи до цієї проблеми: універсалістський, або феміністич-
ний, що передбачає незалежність професійних якостей співробі-
тників силових структур від їх гендерної приналежності (для 
цього підходу наявність відмінностей в можливості здійснення 
професійної діяльності представниками різних статей є негатив-
ним); підхід, який би розглядав гендерні відмінності в якості 
одного з істотних факторів для професійної підготовки та вико-
нання професійних обов’язків [6]. 

Одним з поширених соціальних стереотипів є уявлення про 
те, що захист правопорядку (так само, як і діяльність силових 
структур в цілому) являє собою споконвічно чоловічу сферу 
діяльності, що може бути джерелом труднощів для жінок-
поліцейських при виконанні безпосередніх службових обов’язків. 
На окрему увагу заслуговує й те, що наявність гендерних сте-
реотипів відображається не тільки на процесі зовнішньої кому-
нікації, зумовленої необхідністю здійснення функціональної 
діяльності, але й на процесі формування відносин всередині 
колективу. Все це створює додаткові складності для жінок, про-
фесійним вибором яких є діяльність у Національній поліції. 

З соціально-психологічної точки зору, збільшення кількості 
жінок на службі в органах Національної поліції супроводжуєть-
ся змінами в гендерному складі службових колективів, усклад-
ненням взаємин між жінками-співробітниками і чоловіками-
співробітниками і появою нового типу проблем.  

Так, більшість чоловіків-керівників представляють професій-
ну роль жінок як менш значиму і пов’язану з наданням допомоги 
чоловікам [7]; у жінок в тій чи іншій мірі виникають напружені 
відносини з чоловіками-керівниками, потенційно конфліктні 
ситуації створює їх можливе призначення на «чоловічі» вакан-
сії [8]; чоловіки-керівники погано уявляють і враховують  
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індивідуально-психологічні особливості жінок-підлеглих; офі-
цери-керівники, які мають у підпорядкуванні жінок, стверджу-
ють, що відчувають систематичні труднощі при професійному 
спілкуванні з жінками; визнають необхідність вдосконалення 
рівня своєї гендерної культури [9]. Дослідження в колективах 
органів внутрішніх справ виявило, що жінки не реалізують по-
вною мірою свій особистісний та професійний потенціал відпо-
відно до отриманої освіти, стикаються з обмеженням можливос-
тей професійної перепідготовки, та у зв’язку з цим не бачать для 
себе перспектив в професійній кар’єрі [10].  

Необхідність подальших досліджень у цій галузі підтриму-
ється також особливостями ставлення самих жінок до умов 
професійної діяльності. Так, аналіз літературних джерел пока-
зав, що багато авторів відзначають пріоритетність для жінок в їх 
професійній діяльності соціально-психологічних умов, наяв-
ність сприятливих взаємин у колективах, оцінок їх праці [5; 11]. 
Також, вони одностайно приходять до висновку, що врахування 
гендерних особливостей при організації роботи забезпечує ус-
пішність діяльності і чоловіків і жінок [5; 10–12]. 

У сучасному світі умови життя чоловіка та жінки суттєво 
відрізняються, певною мірою і через репродуктивну функцію 
жінки. Питання полягає не в наявності цих відмінностей, а в 
тому, що вони не повинні негативно відображатися на умовах 
професійної діяльності як жінок, так і чоловіків, і призводити до 
дискримінації. Навпаки, ці відмінності мають відповідним чи-
ном враховуватись та виражатись у рівному розподіленні мож-
ливостей, що й визначає сутність поняття гендерної рівності.  

Таким чином, наукові дослідження в цій галузі, безумовно, 
висвітлюють окремі аспекти служби жінок в силових структу-
рах, але в сучасних умовах буття є необхідність порушити  
питання глибокого та всебічного вивчення соціально-
психологічних чинників ефективності їхньої професійної діяль-
ності, та на цій основі – розроблення та впровадження програми 
соціально-психологічного супроводу службової діяльності жі-
нок-поліцейських. 
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