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Суспільство вважає, що деструктивні ґендерні ролі негативно 

впливають тільки на жінок. Проте ґендерна нерівність особливо жорстока до 

чоловіків. Всі ви знаєте, що чисельність населення України постійно 

зменшується. І причина не тільки у виїзді багатьох жителів нашої країни за 

кордон, а і в погіршенні здоров‘я населення. Як результат – висока 

смертність. В першу чергу чоловіків. До речі, тривалість життя українських 

http://www3.weforum.org/docs/WEF_Global_Human_Capital_Report_2017.pdf
http://reports.weforum.org/global-human-capital-report-2017/dataexplorer/
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чоловіків на 12 років менша за тривалість життя жінок. І головна причина 

цього явища не тільки наш низький рівень життя, погана екологія, а 

насамперед – традиційне чоловіче виховання. Там, де жінка буде уникати 

небезпечної ситуації і не стане жертвою нещасного випадку або не встряне в 

бійку тощо, чоловік здебільшого поступить навпаки. Він в молоді роки 

зневажливо ставиться до власного здоров‘я, вчасно не звертається до лікаря, 

запускає хворобу, зловживає алкоголем та курінням, адже традиційна 

чоловіча роль не передбачає виваженості, стриманості, обережності. 

Проблемі, що досліджується, присвячено багато праць як вітчизняних, 

так і зарубіжних авторів, серед яких: Дж. Анкер, Дж. Батлер, Т. Бек, О. 

Верлан, К. Делфі, К. Кіммел, С. Айвазова, О. Вороніна, І. Жеребкіна, О. 

Здравомисловий, Е. Мезенцева, Г. Герасименко,  О.  Грішнова, К. Левченко, 

Е. Либанова, О. Макарова, Т. Мар- ценюк, Т. Мельник, Н. Чухим та багато 

інших. 

Мета тези полягає в аналізі гендерної дискримінації чоловіків у світі, 

виявленні основних причини гендерної нерівності та її наслідків. Поставлена 

мета зумовлює вирішення наступних завдань: 

- загальний аналіз стереотипів, пов‘язаних з дискримінацією чоловіків; 

- виявлення основних причин гендерної дискримінації чоловіків; 

Чоловіки вважають роботу головним заняттям свого життя, тому в разі 

втрати її набагато гірше від жінок адаптуються до нових реалій життя. Їм 

набагато важче змінити професію, перейти на менш оплачувану посаду, 

зайняти те місце, яке традиційно займають жінки. 

При розлученні, суди традиційно дітей залишають матері. Згідно своїй 

ґендерній ролі, чоловік не так важко позбавляється радощів батьківства. Таку 

позицію чоловіка часто підтримує суспільство. Навіть в сім‘ї чоловік часто 

сприймається як постачальник благ у матеріальному еквіваленті. 

Часто ґендерні стереотипи нашого суспільства нав‘язують чоловіку 

неемоційну, «мужню» поведінку, яка заважає останньому налагоджувати 

стосунки з оточуючими. 
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Кожен сьомий чоловік був свідком фізичного насильства по 

відношенню до матері з боку батька. Такий досвід має негативний вплив на 

дитячу психіку та може призводити до сприйняття домашнього насильства як 

норми у стосунках. 

Незважаючи на те, що поняття гендерної рівності досить давно 

увійшло до законодавчого та інституційного середовища України, на 

побутовому рівні громадяни не завжди обізнані щодо змісту цієї концепції 

або вірно інтерпретують її значення. 

Окрім дискримінації в родині, чоловіча дискримінація існує і в інших 

сферах. Деякі професії в Україні вважаються традиційно жіночими. Зокрема, 

це сфера обслуговування. Світова статистика каже, що в світі таких професій 

стає дедалі більше. Але українські чоловіки, в силу свого патріархального 

виховання, не готові там працевлаштовуватися. 

На жаль, в питаннях планування сім‘ї значна частина чоловіків 

зберігають досить патріархальні погляди. Хоча абсолютна більшість 

погодилися, що члени подружжя або партнери мають спільно вирішувати, чи 

хочуть вони мати дітей, відповідальність за небажану вагітність в значній 

мірі покладається на жінок. Так, більше третини респондентів дослідження 

погодилися, що попередження небажаної вагітності – це обов‘язок жінки. 

Особливо категоричними в питаннях планування сім‘ї виявилися сільські 

мешканці, серед яких 41% зазначили, що саме жінка несе відповідальність за 

попередження небажаної вагітності. 

Отже 21 століття вимагає нової моделі ролі чоловіків. Досягти цього 

можна тільки переглянувши існуючі ґендерні норми та цінності. В 

українському суспільстві зберігаються стійкі очікування щодо моделей 

подружніх стосунків, відповідно до яких за чоловіками закріплюється роль 

годувальника родини, а на жінок покладаються зобов‘язання щодо ведення 

господарства, піклування про родину та догляду за дітьми.  
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