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Вступ. У 1980 році Україна ратифікувала Кон-
венцію Організації Об’єднаних Націй про ліквідацію 
всіх форм дискримінації щодо жінок (CEDAW) [12]. 
Починаючи з 2000 року, національні збройні сили 
та партнери, які працюють із ними в галузі дій сто-
совно жінок, миру та безпеки, докладають зусиль 
для поліпшення гендерного балансу військових 
сил, від рядових солдатів до старших офіцерів 
та керівників, для того, щоб переконатися, що 
гендерні питання враховуються в процесі роз-
робки, планування, проведення та оцінки мирних 
операцій, для усунення сексуальної експлуатації, 
зловживання чи домагання, вчинених власними 
силами, та запобігання або реагування на конфлік-
тне сексуальне насильство та інші порушення прав 
людини в громадах, де вони працюють. І хоча пев-
ний прогрес очевидний, значна частина цього від-
булася завдяки поступовим, а іноді і тимчасовим 
заходам, які ще мають трансформувати військові 
структури та менталітет, або змінити тенденцію 
до збільшення військових бюджетів та надмірної 
опори на військові рішення.

Питаннями гендерного дискурсу в різний час 
у різних галузях науки цікавилися такі вітчиз-
няні учені, як А. Архангельська, К. Бондаренко, 
Н. Гапон, О. Горошко, Т. Кравець, Ю. Маслова, 
Н. Остапенко, А. Пелещишин, О. Погода, Я. Пузи-
ренко, І. Семенюк, Н. Сидоренко, М. Скорик, 
Л. Ставицька, Л. Таран, О. Тараненко та ін.

Серед основних нормативних актів, якими 
передбачається гендерна рівність, є Статут Орга-
нізації Об’єднаних Націй, Пекінська деклара-
ція 1995 року та інші. Для України актуальними 
є Угода про Асоціацію між Україною та ЄС, яка 
гарантує рівні можливості для жінок і чоловіків 
у 8 сферах працевлаштування, освіти, навчання, 
економіки, у суспільстві та прийнятті рішень, Дер-
жавна соціальна програма забезпечення рівних 
прав і можливостей жінок і чоловіків на період до 
2021 року. У національній доповіді «Цілі сталого 
розвитку: Україна» від 15 вересня 2017 року Уряд 
України представив поняття гендерної рівності, 
що є необхідною умовою досягнення Цілей Ста-
лого Розвитку [20].

Гендерний прорив у секторі оборони  
та безпеки України: міжнародні зобов’язання 
та національне законодавство
УДК 305:355.02:341.231.14
DOI https://doi.org/10.24195/2414-
9616.2020-5.15

Саєнко Ірина Валентинівна
кандидат політичних наук,
доцент кафедри гуманітарних 
та соціально-економічних дисциплін
Військової академії (м. Одеса)
вул. Фонтанська дорога, 10, Одеса, 
Україна

Саєнко Ірина Валентинівна

У статті проаналізовано основні засади і шляхи формування гендерної політики 
Північноатлантичного альянсу та окреслено напрями реформування і результат 
інтеграції Збройних сил України відповідно до вимог НАТО стосовно дотримання 
принципу гендерної рівності у війську.
У сучасній Україні Збройні сили доволі тривалий час залишалися традиційно одними 
з найконсервативніших щодо питання перебування жінок на військовій службі. Участь 
жінок у військових діях тривалий час викликала чимало суперечок. Однак реальні 
бої на сході України змусили ретельніше поставитися до питання інтеграції жінок 
до війська.
Реформи та ініціативи з нарощування потенціалу, що впроваджувалися урядом, 
громадянським суспільством, неурядовими організаціями та міжнародним 
співтовариством, в останні роки посилили концептуальне розуміння гендеру 
в секторі безпеки та оборони. Нині гендерні питання обговорюються більш відкрито, 
ніж кілька років тому. Тим не менш радянське минуле України все ще впливає на 
гендерні відносини та те, як жінок сприймають у цьому секторі. Розуміння гендерної 
рівності та питань, пов’язаних із гендерними проблемами, серед персоналу 
Збройних сил України та й, власне, інших силових структур залишається у кращому 
разі обмеженим. В українському суспільстві загалом переважають традиційні 
та патріархальні гендерні норми, і сектор безпеки та оборони не є винятком. 
Внаслідок традиційних гендерних норм та стереотипів, сектор безпеки та оборони 
розглядається переважно як чоловічий сектор. У той час як чоловіки ризикують 
отримати поранення або загинути в зоні проведення ООС чи під час міжнародних 
миротворчих операцій, більшість респондентів вважають, що жінок, як матерів, 
потрібно захищати від такої небезпеки.
Сучасне українське суспільство висуває набір професійних і морально-етичних 
вимог як для окремих військовослужбовців, так і для системи військово-
професійної підготовки загалом. У зв’язку з цим необхідно підготувати якісно 
новий управлінський персонал для військовослужбовців усіх рівнів. Необхідна 
певна підготовка для реалізації військових реформ у контексті демократизації 
та оптимізації української армії з урахуванням як кращого національного, так 
і провідного світового досвіду.
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Мета та завдання. Мета статті – обґрунтувати, 
що у сучасній українській армії та силових струк-
турах загалом відбулися значні зміни щодо імпле-
ментації гендерного компонента як на законодав-
чому рівні, так і на виконавчому, що аналізується 
як важлива складова частина зовнішньополітич-
ного пріоритету України.

Методи дослідження. Були застосовані загаль-
нонаукові та спеціально наукові методи – аналізу 
та синтезу, метод аналогії та узагальнення, порів-
няльний, системний методи, що дало змогу окрес-
лити основні засади і шляхи формування гендер-
ної політики в секторі оборони та безпеки України 
відповідно до вимог НАТО стосовно дотримання 
принципу гендерної рівності у війську.

Результати. Присутність жінок у секторі без-
пеки значно знижує кількість скарг на неправомірне 
поводження, значно нижчі показники неналежного 
використання сили чи неналежного використання 
зброї та менш авторитарні у взаємодії з громадя-
нами та офіцерами нижчого рангу. Було встанов-
лено, що жінки в миротворчих операціях збіль-
шують довіру сил, отримують доступ до громад 
та життєво важливої інформації та призводять до 
збільшення кількості повідомлень про злочини, що 
ґрунтуються на  гендері [13].

Зрештою, для прихильників сталого миру та без-
пеки, пов’язаних із розвитком та правами людини, 
цінність програми дій «Жінки, мир, безпека» – це 
потенціал для трансформації, а не більш широке 
представлення жінок у наявних парадигмах мілі-
таризованого реагування. Саме тому автор цієї 
статті поставив за мету окреслити основні засади 
і шляхи формування гендерної політики в секторі 
оборони та безпеки України відповідно до вимог 
НАТО стосовно дотримання принципу гендерної 
рівності у війську.

Нині статус учасника бойових дій за участь 
в АТО / ООС надано 9916 жінкам, 166 військовос-
лужбовиць у період з 2014 року відзначено дер-
жавними нагородами України. І, на превеликий 
жаль, 7 жінок-військовослужбовиць загинуло під 
час проведення АТО / ООС [7].

Останнім часом збройні конфлікти поширю-
ються швидшими темпами, ніж наша здатність 
ефективно їх вирішувати. Це поширення відбу-
лося в умовах посиленої мілітаризації, що відо-
бражалося як у стабільному зростанні військових 
бюджетів, так і в частому використанні військової 
сили для вирішення суперечок. У 2000 році гло-
бальні військові витрати вже оцінювались у понад 
один трильйон доларів [16]. Відтоді щорічні вій-
ськові витрати зросли приблизно на 60 % [16], що 
еквівалентно 2500-річним витратам міжнародних 
організацій на роззброєння та непоширення ядер-
ної зброї [19]. Окрім односторонніх військових опе-
рацій, нині розширюється перелік військових роз-
гортань, що підтримуються ООН та регіональними 

організаціями, такими як НАТО, Європейський 
Союз, Африканський Союз та Арабська Ліга.

За останні два десятиліття дедалі більша кіль-
кість країн збільшує відсоток жінок у своїх збройних 
силах. Останнім часом деякі країни, у тому числі 
й Україна, зробили це після прийняття гендерної 
політики національними військовими установами 
або підписання національного плану дій щодо 
жінок, миру та безпеки [18]. Деякі заходи щодо під-
вищення представництва жінок включали:

 – цільові кампанії з підбору персоналу;
 – усунення бар’єрів та виключення жінок із пев-

них категорій військовослужбовців;
 – поліпшення та диверсифікація шляхів  

зайнятості;
 – використання зображень військових офіцерів 

у рекламних та комунікаційних кампаніях;
 – проведення опитувань та досліджень щодо 

вербування та утримання жінок у збройних силах;
 – відстеження точних даних про представни-

цтво та досвід жінок у збройних силах;
 – зміни в сімейній політиці;
 – реформи щодо сексуального домагання 

та жорстокого поводження [17].
Більшість країн, які вжили таких заходів, – це 

країни НАТО. У 2000 році лише п’ять країн цього 
військового союзу повідомили про конкретні полі-
тики та законодавство щодо участі жінок у зброй-
них силах. До 2013 року ця політика проводилась 
у всіх 28 країнах НАТО [17]. Наприклад, у 2000 році 
лише шість країн НАТО мали рівний облік для жінок 
та чоловіків. До 2013 року всі члени НАТО запропо-
нували таку можливість, хоча в низці країн все ще 
є певні посади, закриті для жінок, особливо на бойо-
вих посадах, підводних човнах та танках. Тим не 
менш, хоча ці зрушення в політиці значні, в серед-
ньому представництво жінок зросло зовсім трохи – 
з 7,4% в 1999 році до 10,6% в 2013 році [4]. У зброй-
них силах багатьох країн світу, миротворчих місіях 
ООН, у НАТО вже тривалий час пильну увагу приді-
ляють гендерному інтегруванню, з часом поглиблю-
ють його і деталізують. Дослідження показують, що 
чим вищий рівень політичної і соціально-економіч-
ної гендерної рівності, тим менша ймовірність вну-
трішнього збройного конфлікту в країні, тим більш 
миролюбна країна загалом [14].

Деякі країни, що не є членами НАТО, мають 
навіть вищий відсоток жінок у своїх збройних 
силах. Наприклад, в Аргентині, де були прийняті 
заходи щодо призову та утримання жінок у всіх 
гілках збройних сил, жінки нині становлять 14,2% 
армії, 16,4% ВМС і 22,6% ВВС або 16,2% від усієї 
сили [14]. Один із таких заходів був зосереджений 
на наданні військовим жінкам змоги отримувати 
підтримку та реалізовувати своє право на послуги 
з сексуального та репродуктивного здоров’я без 
перешкод чи затримок – персонал військових шпи-
талів, які виступали проти переривання вагітності 
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були перепризначені, і були відкриті дитячі центри 
спеціально для батьків, які працюють у силових 
структурах [16].

ООН Жінки – це структура Організації Об’єднаних 
Націй, яка займається питаннями гендерної рівності 
та уповноваження жінок. ООН Жінки була створена 
для прискорення прогресу з питань задоволення 
потреб жінок у всьому світі [11].

Великою перемогою глобального руху жінок 
є той факт, що найвищий орган влади, до 
завдань якого входить забезпечення миру та без-
пеки в цілому світі, визнав, що мир нерозривно 
пов’язаний із гендерною рівністю та лідерською 
роллю жінок [11].

У лютому 2016 року Україна прийняла Націо-
нальний план дій із виконання резолюції Ради Без-
пеки ООН 1325 «Жінки, мир, безпека» на період 
до 2020 року, на цей час, окрім України, такі плани 
діють у 55 країнах світу (25 країн, разом з Укра-
їною, в Європі). Мета Резолюції Ради безпеки 
ООН 1325 «Жінки, мир, безпека» і національних 
планів на її виконання є проста і складна одно-
часно –  посилити роль жінок як рівних партнерів 
у вирішенні та розбудові миру в країнах, уражених 
конфліктами, війнами, небезпекою.

Є такі напрями посилення жінок під час та після 
військових конфліктів:

– жінки як рівні учасниці у вирішенні конфлікту;
– захист жінок під час та після конфлікту;
– посилення жінок у запобіганні конфлікту;
– рівний доступ жінок до відновлення після кон-

флікту [11].
Україна є єдиною країною у світі, яка приймала 

свій НПД 1325 під час військового конфлікту. 
Задля виконання НПД у межах своїх повноважень 
органи місцевої влади будуть розробляти місцеві 
плани дій, тому важливо, щоб відповідальні особи 
володіли знаннями щодо міжнародних документів 
у відповідній сфері, важливо, щоб були враховані 
відмінності різних регіонів, потреби та інтереси 
внутрішньо переміщених жінок та чоловіків, осіб 
з обмеженими можливостями, членів місцевої 
громади тощо.

Тому у збройних силах багатьох країн світу, 
миротворчих місіях ООН, в НАТО вже тривалий 
час пильну увагу приділяють гендерному інтегру-
ванню, з часом поглиблюють його і деталізують. 
Дослідження показують, що чим вищий рівень 
політичної і соціально-економічної гендерної  
рівності, тим менша ймовірність внутрішнього 
збройного конфлікту в країні, тим більш миро-
любна країна загалом [15].

У Законі України «Про забезпечення рівних прав 
та можливостей жінок і чоловіків» поняття «ген-
дерна рівність» виходить із правового контексту 
і пов’язане з впливом суспільних структур на життя 
жінок і чоловіків – їхні права, свободи, можливості, 
потреби тощо. Саме це чітко і однозначно закрі-

плено законодавством. «Гендерна рівність» визна-
чається як «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» [3].

Реалізація гендерної політики НАТО охоплює 
збір та аналіз інформації про особливості забез-
печення принципу гендерної рівності у збройних 
силах країн-членів НАТО та країнах-партнерах. 
Крім того, Міжнародний офіс військового штабу 
радника з гендерних питань (IMS GENAD) забез-
печує належну координацію з командними струк-
турами НАТО та штаб-квартирою НАТО, сприяє 
діалогу з країнами-партнерами щодо відповідних 
гендерних питань та встановлює зв’язки з між-
народними організаціями та агенціями, що здій-
снюють інтеграцією гендерної перспективи у вій-
ськову сферу [10].

У центрі гендерної політики НАТО міститься 
поняття «гендерна інтеграція», що визначається як 
стратегія досягнення гендерної рівності у збройних 
силах через активізацію залучення жінок та чоло-
віків до ефективного виконання завдань за призна-
ченням на всіх рівнях, із метою врахування інтер-
есів та досвіду обох статей.

Саме критерій ефективності є визначальним 
вектором формування гендерної політики НАТО. 
За даними Головного управління персоналу 
Генерального штабу Збройних сил України, нині 
у війську 27074 жінок-військовослужбовців, з них 
949 – старші офіцери. Для порівняння, торік у вій-
ську проходило службу 24897, у 2017 році – понад 
23 тисячі, а у 2008 році їх було 1800 [6].

Лише кілька років тому місце жінки в україн-
ському війську сприймалося військовослужбов-
цями не завжди коректно, проте нині ми спосте-
рігаємо реальні позитивні зрушення і досягнення. 
Кількість жінок, які проходять службу на різних 
посадах у ЗС України, становить 23%. Протягом 
останніх років було знято всі обмеження щодо 
обійняття жінками-військовослужбовцями посад 
рядового, сержантського і старшинського складу. 
У 2016 році було розширено перелік військових 
професій для жінок. Якщо раніше вони претенду-
вали переважно на посади зв’язківців, діловодів, 
кухарів (не бойових), то нині вони можуть бути 
механіками, водіями, артилеристами тощо [6].

Для країни надто важлива якість війська, 
тому Збройні сили України нині не зважають на 
стать – передусім професіоналізм. Міноборони 
почало просуватися в цьому напрямі доволі 
активно і стало чи не єдиним відомством, яке 
повністю взяло на себе виконання цілей партнер-
ства із НАТО саме в гендерних аспектах військової 
служби. Нині створено якісний алгоритм, який охо-
плює всі аспекти, що відповідають національному 
плану дій на виконання резолюції Радбезу ООН 
1325 «Жінки, мир, безпека». Передусім, це забез-
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печення жінкам перспективи кар’єрного зростання 
відповідно до рівня освіти, досвіду і результатів 
службової діяльності.

З 27 жовтня 2018 року набув чинності Закон 
«Про внесення змін до деяких законів України щодо 
забезпечення рівних прав та можливостей жінок 
і чоловіків під час проходження військової служби 
в Збройних Силах України та інших військових фор-
муваннях», який зрівняв права жінок та чоловіків [2].

Віднині жінки виконують військовий обов’язок 
на рівних засадах із чоловіками, за винятком 
випадків, передбачених законодавством із питань 
охорони материнства та дитинства, а також забо-
рони дискримінації за ознакою статі [4].

В арміях різних країн-членів НАТО жінки 
вже давно обіймають найвищі керівні посади. 
В Австралії з 2011 року вже немає жодних обме-
жень для жінок на будь-яких посадах, а в Норвегії 
аналогічний закон ухвалено ще у 1985 року. Кілька 
років тому Міноборони США відкрило всі штати 
для жінок. Проте всі показники «б’є» Ізраїль – 34% 
загальної чисельності ЦАХАЛ є саме жінки. Най-
відомішим підрозділом в ізраїльській армії є ство-
рений у 2004 році жіночий батальйон «Каракаль» 
(піщана рись) [5].

Ще одним позитивним зрушенням у ЗСУ стало 
те, що нині військовослужбовиці проходять службу 
і на посадах миротворчого персоналу в складі Місії 
ООН зі стабілізації в Конго (спостерігач), Місії ООН 
у Республіці Південний Судан (штабний офіцер) 
та Спільних миротворчих силах у зоні безпеки 
Придністровського регіону Республіки Молдова 
(спостерігач).

У Збройних силах України працюють над тим, 
аби кількість жінок-військовослужбовців зростала. 
Нині триває активний відбір та підготовка жінок із 
подальшим направленням до складу міжнародних 
операцій із підтримки миру і безпеки на посади 
офіцерів штабу та радників із гендерних питань.

Кількість жінок-офіцерів, які навчаються на 
оперативному рівні, за останні п’ять років зросла 
в кілька разів. Якщо раніше жінка на оперативному 
рівні – це поодинокий випадок на кшталт медика 
чи гуманітарія, то нині жінки є і на командних спе-
ціальностях. За кілька років опинимось у ситуації, 
коли жінки претендуватимуть на заміщення керів-
них посад не лише в галузі юриспруденції чи медза-
безпечення, а й на серйозних командних посадах, 
як у НАТО. Головне – це ментальна готовність офі-
церів-чоловіків до сприйняття і виконання рішень 
та команд, які віддає жінка-офіцер. Під час ниніш-
ньої війни всі побачили, що і в нас є військовос-
лужбовиці, які дивують навіть західних партнерів.

Утім є і «але»: жінка-військовослужбовець за 
посадою має виконувати увесь обсяг наванта-
ження на рівні з чоловіками згідно з її посадовими 
обов’язками. Такі службові вимоги діють і в арміях 
країн НАТО.

Наша країна має й інші міжнародні зобов’язання, 
які стосуються гендерної рівності, відповідно:

 – Загальної декларації прав людини (1948 р.);
 – Міжнародного пакту ООН про економічні, 

соціальні і культурні права (1966 р.);
 – Міжнародного пакту ООН про громадянські 

та політичні права (1966 р.);
 – Міжнародних пактів про громадянські, полі-

тичні, економічні, соціальні і культурні права 
(1966 р.);

 – Декларації ООН про соціальний прогрес 
(Копенгаген, 1995 р.);

 – Декларації та Платформи дій, прийнятих на 
четвертій Всесвітній конференції зі становища 
жінок (Пекін, 1995 р.);

 – Політичної декларації й Підсумкового доку-
мента «Подальші заходи й ініціативи щодо реалі-
зації Пекінської декларації і Платформи дій», при-
йнятих на Спеціальній сесії Генеральної Асамблеї 
ООН із порядком денним «Жінки у 2000 році: 
рівність між жінками і чоловіками. Розвиток і мир 
у ХХІ столітті»;

 – Декларації глав держав і урядів, прийнятої на 
Саміті Тисячоліття (2000 р.);

 – Підсумкового документа Всесвітнього саміту 
2005 року;

 – Європейської конвенції про захист прав 
людини та основних свобод (1950 р.);

 – Європейської соціальної хартії (зі змінами) 
тощо.

Ст. 24 Конституції України стверджує засади 
рівності, зокрема, ґендерної: «Не може бути приві-
леїв чи обмежень за ознаками раси, кольору шкіри, 
політичних, релігійних та інших переконань, статі, 
етнічного та соціального походження, майнового 
стану, місця проживання, за мовними або іншими 
ознаками. Рівність прав жінки і чоловіка забез-
печується: наданням жінкам рівних із чоловіками 
можливостей у громадсько-політичній і культурній 
діяльності, у здобутті освіти і професійній підго-
товці, у праці та винагороді за неї; спеціальними 
заходами щодо охорони праці і здоров’я жінок, 
встановленням пенсійних пільг; створенням умов, 
які дають жінкам можливість поєднувати працю 
з материнством; правовим захистом, матеріаль-
ною і моральною підтримкою материнства і дитин-
ства, включаючи надання оплачуваних відпусток 
та інших пільг вагітним жінкам і матерям» [1].

Гендерна політика і проходження служби жін-
ками – різні речі. Доцільно це прояснити. Так, гене-
рал-лейтенант Анатолій Петренко, заступник МОУ 
з питань європейської інтеграції, вважає з цього при-
воду, що «коли говоримо про проходження служби 
жінками військовослужбовцями, маємо на увазі 
особливості, які вимагають управлінських рішень 
і створення умов, забезпечення відповідної обізна-
ності й навченості особового складу. Коли ж йдеться 
про гендерну політику, ми порушуємо тему рівних 



  ПОЛІТИЧНІ ІНСТИТУТИ ТА ПРОЦЕСИ

99

умов проходження військової служби незалежно 
від статі». І з цим, безумовно, варто погодитися.

Висновки. Підбиваючи підсумки, можна впев-
нено констатувати той факт, що у сучасній україн-
ській армії та у силових структурах загалом відбу-
лися значні зміни щодо імплементації гендерного 
компонента як на законодавчому рівні, так і на 
виконавчому. Це є надзвичайно важливою скла-
довою частиною зовнішньополітичного пріоритету 
України – курсу на вступ України до НАТО. Адже 
в арміях держав НАТО перевагу віддають саме 
компетентності, спроможності, досвіду та знанням, 
одним словом, «професіоналізму», а не статі 
та соціокультурним особливостям.

Окрім загальних підходів, важливою є кон-
цепція рівноправної участі жінок у всіх сферах 
службової діяльності, якої зазвичай не дотри-
муються в структурах сектора безпеки, у зв’язку 
з тим, що гілки управління в ЗСУ не проходять 
навчання та не навчають своїх підлеглих гендер-
ної рівності. Майже ніхто не має чіткого уявлення 
про самі поняття «гендер», «гендерна рівність» 
та «рівноправ’я». Тому надзвичайно важливим 
є проводити навчання на гендерну тематику.
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The article analyzes the basic principles and ways of forming the gender policy of the North 
Atlantic Alliance and outlines the directions of reform and the result of integration of the Armed 
Forces of Ukraine in accordance with NATO requirements to adhere to the principle of gender 
equality in the army.
In modern Ukraine, the Armed Forces have remained traditionally one of the most conservative 
on the issue of women’s stay in military service for a long time. Women’s participation in 
military actions for a long time caused a lot of controversy. However, real battles in the East 
of Ukraine forced to take more carefully the issue of integration of women into the army.
Capacity building reforms and initiatives implemented by the government, civil society, NGOs 
and the international community have increased conceptual understanding of gender in 
the security and defense sector in recent years. Today, gender issues are discussed more 
openly than just a few years ago. Nevertheless, Ukraine’s Soviet past still affects gender 
relations and how women are perceived in this sector. Understanding gender equality 
and issues related to gender problems among the personnel of the Armed Forces of Ukraine 
and, in fact, other security agencies remains at best limited. Ukrainian society as a whole 
is dominated by traditional and patriarchal gender norms, and the security and defense 
sector is no exception. As a result of traditional gender norms and stereotypes, the security 
and defence sector is seen mainly as a male sector. While men are at risk of being injured 
or killed in the OOC area or during international peacekeeping operations, most respondents 
believe that women as mothers need to be protected from such danger.
Modern Ukrainian society puts forward a set of professional and moral and ethical requirements 
for individual servicemen, as well as for the system of military-professional training in general. 
In this regard, it is necessary to prepare a qualitatively new management staff for servicemen 
of all levels. Some training is needed for the implementation of military reforms in the context 
of democratization and optimization of the Ukrainian army, taking into account both the best 
national and world-leading experience.
Key words: gender policy, gender equality in the army, Resolution 1325, UN Women, gender 
ethics, gender competence, national security.
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