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ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ПРОХОДЖЕННЯ СЛУЖБИ В СБ УКРАЇНИ 

(ГЕНДЕРНИЙ АСПЕКТ) 
 

Проходження військової служби в Службі безпеки України здійснюється на підставі низки законодавчих актів, які охоплюють 

військову сферу. Законодавство про працю України регулює трудові відносини працівників усіх підприємств, установ, організацій 

незалежно від форм власності та розповсюджується на працівників, які уклали трудовий договір із Службою безпеки України. 

На співробітників-військовослужбовців Служби безпеки України розповсюджуються норми загального законодавства про 

працю України у тій частині, що не врегульована спеціальним. Для жінки - кандидата на службу до Служби безпеки України, 

закріплена можливість проходити службу в Службі безпеки України з урахуванням власних бажань, інтересів і знань, а також 

при дотриманні гендерних обмежень і заборон, визначених законодавством про працю України. Поєднання при регулюванні 

правового статусу осіб, які служать в СБ України, норм загального законодавства про працю та спеціального законодавства 

обумовлено нашаруванням таких спеціальних статусів особи як працівник та співробітник-військовослужбовець СБ України. 

Служба безпеки України є одним з основних суб’єктів здійснення гендерної політики в Україні. Забезпечення гендерної рівності 

‒ це внутрішньо-організаційна управлінська діяльність Служби безпеки України. Цей напрям поєднує участь у здійсненні 

державної політики із досягнення рівних прав і можливостей жінок і чоловіків у військовій сфері та координації роботи щодо 

забезпечення гендерної рівності у професійній діяльності Служби безпеки України. 

Ключові слова: гендер, гендерні правовідносини, сектор безпеки, право, військовослужбовці, гендерні дисбаланси, військова служба. 

 

Постановка проблеми. На сучасному етапі 

становлення незалежної демократичної держави 

дедалі гостріше постають питання досягнення 

гендерної рівності у всіх сферах суспільного 

життя. Військова сфера наразі не є виключенням. 

Правове регулювання гендерної рівності у 

військових формуваннях вимагає фаховості у 

підході та правового аналізу. 

Аналіз останніх досліджень та публікацій. 
Питанням гендерних перетворень, які відбу-

ваються на національному рівні значну увагу 

приділили у своїх роботах М.Чеховська, В. Ар-

хипов, О. Лавріненко, Л. Мороз, І. Синявська, 

М. Ануфрієв, Л. Кобилянська. 

Мета статті – з’ясувати, на основі яких норм 

здійснюється диференціація правового регулю-

вання служби співробітників-військово-

службовців жінок СБ України.  

Основні результати дослідження. Вітчиз-

няні науковці (Т. Ганзицька, К. Левченко, А. Мо-

роз) стверджують, що проблеми реалізації генде-

рної рівності стосуються не тільки Збройних Сил 

України, органів внутрішніх справ та пенітен-

ціарної системи, але й усіх вітчизняних право-

охоронних органів [1, с. 188]. 

Проходження військової служби в СБ Укра-

їни здійснюється на підставі низки законодавчих 

актів, які охоплюють військову сферу: Закон 

України «Про військовий обов’язок і військову 

службу», Закон України «Про Службу безпеки 

України», Закон України «Про соціальний і 

правовий захист військовослужбовців та членів 

їх сімей», Закон України «Про державну 

таємницю», Статути Збройних Сил України, 

Положення про проходження військової служби 

військовослужбовцями Служби безпеки та інші.  

Аналіз нормативно-правових підстав вступу 

на службу до СБ України в аспекті рівності 

можливостей чоловіків та жінок показав, що 

актуальним є розповсюдження норм КЗпП Укра-

їни, а також інших актів у сфері праці, на сферу 

правовідносин, які виникають у зв’язку зі всту-

пом на службу до СБ України. Залишається від-

критим питання визначення сфери дії КЗпП 

України стосовно кадрового складу СБ України, 

а отже, і диференційованих правил, вироблених 

на основі різниці статей, які включені на сьогодні 

до Кодексу, оскільки існує необхідність їх пере-

оцінки. А тому нагальним є питання їх розпов-

сюдження на кадровий склад СБ України.  

Згідно зі ст. 3 КЗпП України законодавство 

про працю регулює трудові відносини працівни-

ків усіх підприємств, установ, організацій неза-

лежно від форм власності. Однак на сьогодні 

згідно зі ст. 19 Закону України «Про Службу 

безпеки України» кадри Служби безпеки Укра-

їни складають: співробітники-військовослуж-

бовці, працівники, які уклали трудовий договір із 

Службою безпеки України, а також військово-

службовці строкової служби [2]. Як бачимо, 

беззаперечно КЗпП України розповсюджується 

на працівників, які уклали трудовий договір із 

Службою безпеки України. Щодо осіб, які зі 

вступом на службу набувають статусу «співро-

бітники-військовослужбовці», а не працівника, 



Альманах науки 

 

54 

то розповсюдження на них загального 

законодавства про працю не є очевидним. 

Дискусії з приводу правової природи відно-

син, які виникають зі вступом на службу до орга-

нів держави, на сьогодні не припиняються. Але 

практика вирішення суперечок з приводу 

припинення служби в СБ України, оплати праці, 

питань відпочинку та інших питань організації 

процесу служби, свідчить про розповсюдження 

на співробітників-військовослужбовців СБ 

України норм загального законодавства про 

працю України у тій частині, що не врегульована 

спеціальним. В теорії права така позиція також 

розповсюджена серед представників науки 

трудового права. Наприклад, Н.М. Неумивай-

ченко, обґрунтовано доводить трудову правову 

природу відносин, які виникають у зв’язку з 

реалізацією здатності до праці в органах держави 

[3, с. 20]. За її визначенням «правовідносини, що 

виникають на державній службі, ‒ це різно-

видність трудових правовідносин, тому що вони 

мають єдину трудову природу і регулюються 

нормами трудового права… принципове 

значення має той факт, що державна служба 

розглядається саме як професійна діяльність на 

певній посаді, що дає змогу вважати її як трудову 

діяльність особливого роду і визнати найманий 

характер праці державних службовців» [4, с. 56].  

Отже, чинне законодавство про працю роз-

повсюджується на співробітників-військово-

службовців СБ України. В аспекті свободи тру-

дового договору та гендерної рівності, означене 

вказує на те, що для жінки – кандидата на службу 

до Служби безпеки України, закріплена можли-

вість проходити службу в Службі безпеки Укра-

їни з урахуванням власних бажань, інтересів і 

знань, а також при дотриманні гендерних обме-

жень і заборон, визначених законодавством про 

працю України. Для керівника Служби безпеки 

України свобода укладення трудового контракту 

про службу означає можливість обрати праців-

ника, якому притаманні ділові та моральні якос-

ті, високий освітній та професійний рівень, гарна 

фізична підготовка, не зважаючи на його стать. 

Поєднання при регулюванні правового стату-

су осіб, які служать в СБ України, норм загально-

го законодавства про працю та спеціального 

законодавства обумовлено нашаруванням таких 

спеціальних статусів особи як працівник та 

співробітник-військовослужбовець СБ України.  

СБ України є одним з основних суб’єктів 

здійснення гендерної політики в Україні, та 

наразі залучена до процесу виконання основних 

міжнародних зобов’язань України в утвердженні 

гендерної рівності в нашій державі. Тому, СБ 

України бере участь у проведенні навчань для 

посадових осіб місцевого самоврядування та 

державних службовців з питань реалізації 

Резолюції 1325, зокрема щодо запобігання та 

врегулювання конфліктів, порядку взаємодії з 

надання допомоги постраждалим [5, с. 30].  

Забезпечення гендерної рівності ‒ це вну-

трішньо-організаційна управлінська діяльність 

СБ України. Цей напрям поєднує участь у здійс-

ненні державної політики із досягнення рівних 

прав і можливостей жінок і чоловіків у військо-

вій сфері та координації роботи щодо забезпе-

чення гендерної рівності у професійній діяль-

ності Служби безпеки України, зокрема, безпо-

середня участь СБ України у вдосконаленні ген-

дерного законодавства шляхом розробки та 

прий-яття Національних планів дій щодо впро-

вадження гендерної рівності та забезпечення їх 

виконання, підготовки та реалізації державних 

програм щодо забезпечення гендерної рівності 

на військовій службі. Така діяльність дозволить 

поступово формувати гендерну культуру серед 

військовослужбовців Служби безпеки України.  

Аналіз законів та внутрішніх нормативно-

правових актів дозволяє зробити висновок, що 

регулювання гендерної рівності в Службі безпе-

ки України має необхідні для переоцінки норми, 

які можуть бути визнані дискримінаційними 

стосовно проходження служби як чоловіками, 

так і жінками в СБ України.  

Висновки та пропозиції. Можна зробити 

висновок, диференціація правового регулювання 

служби співробітників-військовослужбовців жі-

нок СБ України за статевою ознакою здійсню-

ється на основі норм загального законодавства 

та спеціального законодавства про проход-

ження військової служби. Проблемою правово-

го регулювання виникнення службово-трудових 

відносин з жінками - кандидатами на службу до 

СБ України є наявність колізії між нормами 

Конституції України, загального трудового 

законодавства і нормами спеціального законо-

давства про проходження служби в СБ України. 

Спеціальне законодавство про проходження 

служби передбачає додаткові обмеження як для 

жінок, так в деяких випадках і для чоловіків, як 

наслідку гендерної диференціації та політики 

позитивних дій щодо жінок СБ України. І не зав-

жди такі обмеження виправдані як у спеціаль-
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ному, так і у загальному нормативно-правовому 

забезпеченні. А тому повинні бути переглянуті з 

точки зору сучасного розуміння поняття гендер-

ної рівності, критеріїв гендерної диференціації. 

Гострим питанням у частині розвитку спеціаль-

них норм щодо служби та праці в СБ України в 

аспекті впровадження гендерної рівності в 

секторі безпеки України є внесення ясності в 

питання статусу, ролі та відповідальності СБ 

України серед суб’єктів розробки та реалізації 

гендерної політики України. 

Отже, при визначенні диференційованих 

правил та політики позитивних дій на основі 

різниці статей співробітників-військовослуж-

бовців СБ України, необхідним є врахування 

принципів гендерного рівноправ’я, що дозво-

лить шляхом вдосконалення нормативно-право-

вого забезпечення, формування гендерної куль-

тури працівників правоохоронних органів, діяль-

ності із підвищення статусу жінок, які працюють 

в правоохоронних органах, науково-методично-

го забезпечення процесів формування та реаліза-

ції гендерної політики, подолати негативні яви-

ща у реалізації гендерної політики в цілому у 

державі. 

 
Список використаних джерел: 

1. Ганзицька Т. С. Правоохоронні органи в механізмі забезпечення гендерної рівності в Україні 

/ Т. С. Ганзицька // Вісник Маріупольського державного університету. Серія: Право. – 2013. – Вип. 5. – С. 185-190. 

2. Про Службу безпеки України: Закон України від 25.03.1992  № 2229-XII. Відомості Верховної Ради 

України. 1992. № 27. С.  382. 

3. Неумивайченко Н. М. Особливості виникнення, зміни та припинення трудових правовідносин 

державних службовців : Автореф. дис... канд. юрид. наук : 12.00.05; Нац. юрид. акад. України ім. Я. Мудрого. 

Х., 2002. 20 c. укp. 

4. Неумивайченко Н. М. До питання про трудові відносини державних службовців. Проблеми законності. 

Вип. 51. Х. : Нац. юрид. акад. України, 2001. С. 56-63. 

5. Державна доповідь про стан реалізації Національного плану дій з виконання резолюції Ради Безпеки 

ООН 1325 «Жінки, мир, безпека» на період до 2020 року за підсумками 2016-2017 років 

URL:http://dsznzoda.gov.ua/sites/default/files/loadfiles/NASYLSTVO/rezolyuciya_rady_bezpeky_oon1325 

zhinky_myr_bezpeka.pdf (дата звернення 12.02.2019). 

 
Горчанюк Е.С. 

ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ПРОХОЖДЕНИЯ СЛУЖБЫ В СБ УКРАИНЫ (ГЕНДЕРНЫЙ АСПЕКТ) 

Прохождение воинской службы в Службе безопасности Украины осуществляется на основании ряда законодательных актов, которые 

охватывают военную сферу. Трудовое законодательство Украины регулирует трудовые отношения работников всех предприятий, 

учреждений, организаций независимо от форм собственности и распространяется на работников, заключивших трудовой договор со 

Службой безопасности Украины. На сотрудников-военнослужащих Службы безопасности Украины распространяются нормы общего 

законодательства о труде Украины в той части, которая не урегулирована специальным. Для женщины - кандидата на службу в 

Службу безопасности Украины, закреплена возможность проходить службу в Службе безопасности Украины с учетом собственных 

желаний, интересов и знаний, а также при соблюдении гендерных ограничений и запретов, установленных законодательством о труде 

Украины. Сочетание при регулировании правового статуса лиц, служащих в СБ Украины, норм общего законодательства о труде и 

специального законодательства обусловлено наслоением таких специальных статусов лица, как работник и сотрудник-

военнослужащий СБ Украины. Служба безопасности Украины является одним из основных субъектов осуществления гендерной 

политики в Украине. Обеспечение гендерного равенства - это внутренне организационная управленческая деятельность Службы 

безопасности Украины. Это направление объединяет участие в осуществлении государственной политики по достижению равных 

прав и возможностей женщин и мужчин в военной сфере и координации работы по обеспечению гендерного равенства в 

профессиональной деятельности Службы безопасности Украины. 

Ключевые слова: гендер, гендерные правоотношения, сектор безопасности, право, военнослужащие, гендерные дисбалансы, воинская служба. 

 

Gorchaniuk O. 

LEGAL REGULATION OF THE SERVICE IN THE SECURITY SERVICE OF UKRAINE (GENDER ASPECT) 

The military service in the Security Service of Ukraine is carried out on the basis of a number of legislative acts covering the military sphere. The 

labor legislation of Ukraine regulates the labor relations of employees of all enterprises, institutions, organizations irrespective of the forms of 

ownership and applies to employees who have concluded an employment contract with the Security Service of Ukraine. The servicemen of the 

Security Service of Ukraine apply the norms of the general legislation on labor of Ukraine in the part that is not regulated by a special one. For a 

woman, a candidate for service in the Security Service of Ukraine, the opportunity to serve in the Security Service of Ukraine is provided, taking into 

account their own desires, interests and knowledge, as well as observing the gender restrictions and prohibitions defined by the labor legislation of 

Ukraine. The combination through regulating the legal status of persons serving in the Security Service of Ukraine, norms of the general labor 

legislation and special legislation is conditioned by layers of such special statuses of the person as an employee and employee-serviceman of the 

Security Service of Ukraine. The Security Service of Ukraine is one of the main actors in the implementation of gender policy in Ukraine. Ensuring 

gender equality is an internal-organizational management activity of the Security Service of Ukraine. This direction combines participation in the 

implementation of the state policy on achieving equal rights and opportunities of women and men in the military sphere and coordination of work 

on ensuring gender equality in the professional activities of the Security Service of Ukraine. 

Key words: gender, gender legal relations, security sector, law, military servants, gender disbalances, military service. 

http://dsznzoda.gov.ua/sites/default/files/loadfiles/NASYLSTVO/rezolyuciya_rady_bezpeky_oon1325%20zhinky_myr_bezpeka.pdf
http://dsznzoda.gov.ua/sites/default/files/loadfiles/NASYLSTVO/rezolyuciya_rady_bezpeky_oon1325%20zhinky_myr_bezpeka.pdf

