
НЕВИДИМИЙ БАТАЛЬЙОН: УЧАСТЬ ЖІНОК У ВІЙСЬКОВИХ ДІЯХ В АТО  
Восьмого листопада  у Науковому товаристві ім. Т.Шевченка відбулася доповідь професора 

Тамари Марценюк на тему “Невидимий батальйон: участь жінок у військових діях в АТО”. Д-р 

Дарія Даревич привітала присутніх і попросила маґістра  Таню Джулинську представити 

доповідачку. Мґр. Таня Джулинська повідомила, що Тамара Марценюк народилася у Ковелі на 

Волині. Здобула освіту соціолога у Києво-Могилянській академії У 2007 р. захистила кандидатську 

дисертацію. Має досвід роботи у багатьох країнах Європи. Минулого року була стипендіяткою 

центру Петра Яцика в Торонто. Опублікувала понад пятдесят наукових праць. Проф. Тамара 

Марценюк викладає на катедрі соціології Києво-Могилянської академії авторські курси: “ Вступ до 

ґендерних студій”, “Ґендер і політика” та ін. Вона поділяє ідею публічної соціології, тому постійно 

залучена у міжнародні дослідницькі проекти заради суспільних змін. 

Тамара Марценюк висловила вдячність за нагоду презентувати своє дослідження за 

кордоном. Це колективний проект випускниць Києво-Могилянської академії, ініціятором якого є 

Марія Берлінська – аеророзвідниця, бере участь в АТО. Вона започаткувала в Могилянці центр 

аеророзвідки. М. Берлінська запропонувала розробити методологію про участь жінок в АТО. На 

час дослідження уже тисяча жінок брали участь у воєнних діях. Нещодавно М. Берлінська 

отримала відзнаку Міністерства оборони. Т. Марценюк є координатором академічної частини. До 

проекту також залучені Анна Квіт – наукова співробітниця Київської школи економіки, дослідниця 

із ґендерних питань; Анна Грищенко – незалежна дослідниця із ґендерних питань. Доповідачка 

сказала, що передасть публікацію Іроїді Винницькій для Канадсько-Українського дослідчо-

документаційного центру. Перша презентація проекту відбулася 5 грудня 2015-го року – у День 

Українських Збройних Сил. Прийшло багато українських військових жінок, зацікавлених у 

відстоюванні своїх прав, у тому числі і трудових. 

Мета дослідження – з’ясувати особливості участі жінок у воєнних діях в зоні АТО, виявити 

як можливі успіхи, так і проблеми інтеґрації жінок як військовослужбовиць. В історії жінки є доволі 

невидимими. Про це ж писала Світлана Алексієвич у творі “У війни не жіноче обличчя”. Недавно 

була надрукована праця “Жінки Центральної та Східної Європи у другій світовій війні”. Ці праці 

передували дослідженню Т. Марценюк та її колеґ, яке становить більше ста сторінок. Жінки 

утворили так звані жіночі сотні. Лейтмотивом дослідження є ідея демократії рівні права і 

можливості чоловіків і жінок. Доповідачка сказала, що знає дівчину, котра під обстрілом витягала 

поранених в Іловайську, коли більшість чоловіків сиділи в підвалі. Якщо жінка – мати, сестра чи 

донька – бажає захищати наші цінності і нашу територію, то ніхто не може їй цього заборонити. 

Марія Берлінська намагається втілити цю ідею. Коли Майдан став на парамілітарним утворенням, 

була заснована 39-а жіноча сотня. Частина цих жінок пішла в АТО. 

Методологія дослідження. 

Воно розпочалося влітку-восени 2015 року. Кабінетна частина складається з огляду 

поперелніх наукових вітчизняних і деяких міжнародних досліджень, публіцистики; результатів 

офіційних звпитів про статистичну інформацію до Міністерства внутрішніх справ; законодавства 



стосовно жінок у Збройних Силах. Польова частина опрацьовувалася із використанням якісних 

соціологічних методів: глибинних напівструктурних інтерв’ю із жінками, кторі перебувають в АТО 

(42 інтерв’ю із жінками 20-47-ми років), чоловіками (9), експертами; спостереження (участь у 

кількох наукових подіях; аналіз медійних повідомлень. Коли йдеться про ґендерні питання у 

військовій соціології, то слід з’ясувати, якою має бути сучасна армія – чи професійно закритою 

групою, чи реагуючою на соціяльні зміни, зокрема, на зміну ролі жінки у суспільстві. Збройні Сили 

– це ринок праці. Американська дослідниця військової соціології Мері Сіґал зазначає три групи 

факторів, які впливають на участь жінок у воєнних діях: зміни збройних сил, соціяльної структури 

суспільства та зміни культури. 

Доповідачка навела два основні арґументи щодо інтеґрації жінок у збройні сили: а) 

соціяльна справедливість, цінності ґендерної рівності (Резолюція 1325 Ради безпеки ООН, 2000 р., 

яку підписала й Україна); б) відмінний соціяльний досвід жінок на противагу чоловікам. Жінки 

мають інший соціяно-політичний інтерес, їм більше довіряє місцеве населення, вони кращі в 

комунікації. Анатолій Гриценко, колишній міністр оборони України, до якого прийшла Надія 

Савченко попросити, щоб до списку дозволених жінкам професій додали льотчика-штурмана, 

сказав: “ Жінка – це додатковий фактор психологічно сприятливого клімату в колективі. 

Присутність жінки піднімає чоловіків у власних очах, вони стають культурнішими, стриманішими, 

підтягнутішими”. 

До війни армія була непрестижною. Вона втратила фінансування у пострадянські часи. 

Майор Наталя Дубчає – ґендерна радниця у Міністерстві оборони – каже, що 10% армії становили 

жінки, за контрактом працювало 40%. Чоловіки не хотіли займати малооплачувані посади. На 

початку жовтня 2015-го року начальниця Управління комунікації та преси  Міністерства оборони 

України Оксана Гаврилюк повідомила, що в АТО вже взяли участь 938 жінок-військовослужбовців. 

Міністерство внутрішніх справ України надало інформацію: протягом 2014-2015-х  рр. У зоні 

бойових дій перебувало  близько 22000 військовослужбовців, з них – 500 жінок. У 2015-му р. 15 

жінок представлено до державних нагород. Є жінки, які загинули – Катерина Носкова, 26 років. 

Якщо говорити про Збройні Сили як ринок праці, то там існує ґендерна дискримінація. 

Відносини у Збройних Силах регулюються як військовим, так і цивільним законодавством. 

Патерналізм з боку держави. Ще з радянських часів в Україні є список більше 500 професій, 

заборонених для жінок. Кількість посад, відкритих для жінок в українській армії, є невеликою. 

Існує також проблема доступу жінок до військової освіти – є квоти для чоловіків і жінок. 10% 

опитаних жінок сказали, що вони зазнавали сексуальних домагань. Фактично жінки виконують 

певну роботу, але вони або не оформлені офіційно, або записані на фіктивні посади. Жінки у 

Збройних Силах не можуть захистити свої трудові права. Ьув опублікований календар, котрий 

отримав Ґран-прі соціальної реклами (жінки, які дозволили себе фотографувати, займають 

медичні посади). Був знятий фільм про снайперку Людмилу Павлюченко “Незламна”. Світлана 

Алексієвич сказала, що все, що нам відомо про війну, ми довідалися з чоловічого голосу. Тамара 

Марценюк зазначила, що вона з колеґами підготувала цитати з голосів “Невидимого батальйону”. 

Наталка Корж зняла документальний фільм “Тортурована жіночність”.  



Доповідачка розповіла про юридичні аспекти. 40 із 42 респонденток – доброволиці - їх не 

брали до війська через вік і стать. Частині респонденток (17 із 42) вдалося оформитися офіційно, а 

згодом отримати пільги, зокрема юридичний статус учасниці бойових дій. Існують проблеми із 

офіційним визнаннм. Так, жінка-медик записана начальником польової лазні (при цьому самої 

лазні немає). Іншу учасницю дослідження оформили бухгалтером, а насправді вона – 

гранатометниця. Одній жінці порадили написати, що вона відмовляється від дитини, щоб держава 

нею заопікувалася. Окрім бойових посад, майже половина (19 із 42) учасниць дослідження 

займаються на фронті медициною, 9 – штабною, організаційною діяльністю. Деякі жінки 

поєднують різні обов’язки. 

Побутові обставини перебування жінок в АТО. Дехто потребує індивідуального пошиву, 

дехто висловився, що для жінок у війську нічого немає, таке враження, ніби вони не існують. 

Немає засобів жіночої гіґієни. 

Ґендерні стереотипи стосовно учасниць АТО. Тут думки учасниць розділилися. Деякі жінки 

говорили про дружнє ставлення до себе, про те, що до їхніх думок назагал прислухаються; інші – 

про зневажливе ставлення до себе – одну респондентку назвали матір’ю-зозулею; декотрі чули від 

чоловіків, що мають сидіти вдома, народжувати дітей і займатися гаптуванням. Є також 

доброзичливий сексистський стереотип про те, що жінки – слабка стать і їх потрібно захищати. 

Подальші перспективи. Кілька респонденток ставили за приклад армію Ізраїлю, де 

ґендерна рівність реалізована. Менша частина опитаних – четверо – хотіли б зробити вірськову 

кар’єру, але більшість планує повернутися до цивільного життя. 

Успіхи Невидимого батальйону: 

- Велика медійна видимість проекту; 

- Військові жінки борються за свої трудові права; 

- Прийнято стратегію Невидимого батальйону на 201602017 рр.; 

- Наказом Міністерства оборони України №292 від 3 червня 2016 р. внесено зміни до 

Тимчасового переліку штатних посад рядового, сержантського і старшинського складів. 

Тепер жінки в одностроях можуть призначатися на такі посади, як командир бойової 

машини піхоти, кулеметник, механік-водій, звукометрист, розвідник, стрілець-снайпер 

та багато інших. 

Доповідь була вислухана з великим інтересом, присутні ставили запитання, тема не 

залишила нікого байдужим. Хотілося б, однак, зауважити – потрібно вживати літеру  “ґ” – вона вже 

давно повернута в українську абетку, а також необхідно обов’язково подавати переклад  

російських цитат українською мовою. 

        Галина Костюк 


