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ПРОБЛЕМИ ПРАВОВОГО ЗАХИСТУ ЧОЛОВІКІВ У 

КОНТЕКСТІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ГЕНДЕРНОЇ РІВНОСТІ 

 

Запорожець О.Є., студент; СумДУ,  гр. Ю-51 

 

Займаючи тему гендерної нерівності, багато людей говорить тільки 

про утиски прав жінок, при цьому взагалі не беручи до уваги той факт, 

що в нинішньому суспільстві існують досить серйозні проблеми, 

пов’язані з гендерною дискримінацією та порушенням прав чоловіків. 

Тема дискримінації чоловіків не сприймається суспільством. Тому 

дана проблема є досить актуальною в наш час, адже суспільство 

повинно зрозуміти всю суть даного питання, а владі слід вжити 

відповідних заходів, з метою якнайшвидшого подолання проблем 

гендерної нерівності.  

Вияви гендерної нерівності стосовно чоловіків мають наступні 

прояви: тривалість життя чоловіків в середньому становить 60 років, а 

це, приблизно, на 12 років менше, ніж у жінок; значно вища 

смертність в молоді роки, порівняно із жінками; пенсійний вік у 

чоловіків вищий, ніж у жінок;[1]. Також досить часто порушуються 

права тих чоловіків, які не перебувають у шлюбі і самостійно 

виховують дітей. При цьому, батькові досить складно залишити собі 

дитину у випадках, коли справи розглядаються у суді, адже в 

переважній більшості випадків, суд залишає права на дитину  саме 

матері. На сьогоднішній день виникає питання про захист таких 

батьків та надання їм більшої кількості прав. 

Найпоширенішими обставинами, через які стають батьками-

одинаками є такі: позбавлення матері з якихось причин материнських 

прав; відмова матері від виховання дитини; знаходження матері 

тривалий час в лікувальному закладі; знаходження матері в місцях 

позбавлення волі[4]. 

Термін «одинокий батько» з’явився недавно, однак правового 

закріплення цього поняття та критерії  встановлення цього статусу в 

законодавстві чітко не визначені. У червні 2011 року було доповнено 

Сімейний кодекс України (ст.143). Згідно з ним, у разі, «якщо батько 

не перебуває у шлюбі він набуває статусу одинокого батька»[2]. Але 

це не означало, що вони можуть користуватися всіма тими пільгами, 

якими користуються одинокі матері. Дійсно, працевлаштовані батьки, 

які самостійно виховують дітей, отримали право на додаткову 
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щорічну оплачувану відпустку. Забороняється зменшення заробітної 

плати. Також забороняється звільнення батька-одинака[3]. Але, на 

відміну від одиноких матерів, чоловікам не надаються додаткові 

гарантії щодо працевлаштування. Також для них не є обов’язковим 

розгляд спорів про відмову у прийнятті на роботу  безпосередньо в 

районних судах та містах, що передбачено для матерів-одиничок. 

Матері, які виховують самостійно дітей-інвалідів мають право на 5 

років раніше йти на пенсію. Чоловіки ж такого права не мають[3]. 

Саме в цих випадках і  проявляється гендерна нерівність чоловіків. 

Але, все ж таки, хоч в деякій мірі і простежується певна перевага 

жінок в правах при вихованні неповнолітніх дітей і дітей-інвалідів, 

держава за останні роки надала більше прав і одиноким чоловікам. 

Так, батьки-одинаки мають «право на відпустку по догляду за 

дитиною до 3-х років з виплатою допомоги по державному 

соціальному страхуванню. Батька, який має дитину віком до 3-х 

років, заборонено залучати до нічних, надурочних робіт. За наявності 

дітей віком від 3-х до 14 років, дитини-інваліда батько може 

залучатися до надурочних робіт або направлятися у відрядження» 

(ст. 177 КЗпП)[3]. 

Отже, хоч чоловікам і надано статус «одинокий батько», а також 

рівні права з жінками на додаткову відпустку, залишаються певні 

аспекти, де їх права обмежені,  порівняно з правами матерів-одиночок. 

Тому для забезпечення батьків-одиночок такими ж правами, як і 

матерів-одиночок, державі необхідно реформувати та доповнити певні 

статті відповідних законів, що стосуються саме неповних сімей. 

Керівник: Янішевська К.Д. викладач 
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