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ВСТУП  

Актуальність теми дослідження. Проблема насильства, зокрема булінгу 

(цькування) та проявів агресії до особистості з метою її принизити, залишається 

критичною не лише в Україні, але й в усьому світі. Мільйони дітей та підлітків 

(особливо з інвалідністю) страждають від їх проявів з боку інших людей 

(сторонніх та навіть рідних). Ця проблема існувала і раніше, але останнім часом 

вона набула глобальних масштабів та вимагає негайного реагування. Зростає 

агресія неповнолітніх осіб, що виражається у знущанні як моральному, так і у 

фізичному плані над особами такого самого віку, меншого або старшого. Цей 

вік вважається «перехідним». Вказаний період життя цих осіб протікає у 

шкільних закладах, ліцеях, технікумах тощо, де формуються інститути 

соціалізації особистості, моральні та психологічні властивості неповнолітніх. 

Як родина, так і педагоги часто ігнорують «витівки» школярів, така реакція 

дорослих осіб призводить до почуття безкарності та вседозволеності у 

неповнолітніх, надихаючи останніх на нові протиправні пригоди.  

Насильство над дітьми породжує відчуття невпевненості, безнадійності 

або безсилля, придушення волі; відсутності самоповаги та допомоги; напади 

страхів, депресію; фобії, смуток; роздуми про самогубство; самозвинувачення; 

втрату довіри; наркотичну або алкогольну залежність; прагнення помсти.  

Крім того, неконтрольований інформаційний простір Інтернету, до якого 

всі мають доступ, у тому числі і на будь-які сайти, може негативно впливати на 

свідомість неповнолітніх, оскільки в цьому віці такі особи мають хитку психіку 

та можуть неправильно зрозуміти ту чи іншу інформацію або ж тлумачити її 

по-своєму. Все це впливає на поведінку дитини і може викликати агресію щодо 

інших осіб, тварин, навколишнього середовища.  

Дедалі частіше засоби масової інформації як у нас в країні, так і за 

кордоном повідомляють широкій громадськості про ті чи інші надзвичайні 

пригоди, що трапилися у школі: десь дівчата побили свою однокласницю, десь 

учня зацькували його ж однолітки, після чого він звів рахунки з життям, а десь 

розігралася трагедія з перестрілками і численними жертвами. І це лише 
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вершина айсберга тієї колосальної соціальної проблеми, яку в усьому світі 

сьогодні називають булінгом. 

Враховуючи норми чинного законодавства та специфічний суб’єкт, щодо 

якого вчиняються такі дії за сучасних соціальних умов, дослідження й 

кримінологічний аналіз булінгу є важливим і необхідним завданням. Це 

поширена проблема в сучасному українському суспільстві, і найгостріше вона 

постає в освітньому середовищі, де дитина проводить більшу частку свого 

повсякденного життя.  

З огляду на вищевказане обрана тема дослідження є дуже актуальною на 

теперішній час. 

Мета дослідження:Мета роботи полягає у конкретизації поняття булінгу, 

визначені його основних ознак, причин, видів, а також проаналізувати 

вітчизняні нормативно-правові акти та досвід зарубіжних країн у сфері 

запобігання та протидії булінгу та кібербулінгу. 

Дослідженню даної теми приділили увагу зарубіжнінауковці, такі як 

А.І. Авер’янов, І.С. Бердишев, Є.С. Ілларіонов, Л. Кішлі, І.С. Кон, Д. Лейн, 

Л.І. Лушпай, Е. Мунте, Д. Ольвеус, А. Пікас, П. Рендолл, Д. Таттум та інші. На 

жаль, в українській правничій літературі юридичний склад булінгу як 

кримінального проступку не був досліджений. 

Новизна даного дослідження вбачається в тому, що автордослідивши та 

проаналізувавши стан правового регулювання та відповідальності за вчинення  

булінгута кібербулінгу, сформував свою точку зору вирішення проблеми 

протидіїцим явищам. 

Результати даного дослідження можуть бути використані в освітній 

діяльності, в підготовці до профілактичних заходів протидії булінгу та 

кібербулінгу. 
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РОЗДІЛ 1. ПОНЯТТЯ ТА ХАРАКТЕРИСТИКА БУЛІНГУ ТА 

КІБЕРБУЛІНГУ 

Кожна людина, яка живе в соціумі може стикнутися із фізичним чи 

психологічним насильством щодо себе. Особливо це твердження є актуальним 

у стосунках між дітьми шкільного віку та молоді. До цієї проблеми не слід 

ставитися легковажно. Акти такого насильства хоча і можуть подекуди мати 

легку форму, однак, через незрілість та нестабільність дитячої психіки, здатні 

завдати серйозної шкоди психологічному здоров’ю людини, а найстрашнішим 

наслідком булінгу може стати самогубство.  

Цькування у шкільному середовищі мало місце завжди, це не те, що 

виникло миттєво й нізвідки. Однак, в теперішній час цькування (булінг) 

отримало розповсюдження як у всьому світі так і в Україні. Ця проблема 

набула такого масштабу, що про неї почали відкрито говорити і виникла 

необхідність протидіяти йому на законодавчому рівні та встановити 

відповідальність за такі діяння.  

Термін «булінг» походить з англійської мови (bullying) та дослівно 

означає «бикування». Власне, вже прямий переклад дає нам зрозуміти сутність 

самого поняття, яке перекладається на літературну українську мову як 

цькування, знущання, залякування, третирування, тероризування. Та не 

зважаючи на те, що саме поняття «булінг» лише входить до сучасного 

українського лексикону, поняття дискримінації та знущань існували практично 

завжди. 

У ст.173-4 Кодексу України про адміністративні правопорушення та п. 3-

1 ст.1 Закону України «Про освіту» надано таке визначення булінгу (цькування) 

– це діяння (дії чи бездіяльність) учасників освітнього процесу психологічного, 

фізичного, економічного, сексуального насильства, зокрема із застосуванням 

засобів електронних комунікацій, що вчинено стосовно малолітньої чи 

неповнолітньої особи та (або) такою особою щодо інших учасників освітнього 

процесу, внаслідок чого могло бути чи було заподіяно шкоду психічному або 

фізичному здоров’ю потерпілого[5].  
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Ознаками булінгу (цькування) є: 

- систематичність (повторюваність) діяння; 

- наявність сторін - кривдник (булер), потерпілий (жертва булінгу), 

спостерігачі (за наявності). Важливо, що стороною булінгу є саме учасники 

освітнього процесу, а це не тільки учні (студенти, курсанти, вихованці, слухачі, 

стажисти, аспіранти (ад’юнкти), докторанти, інші особи, які здобувають освіту 

за будь-яким видом та формою здобуття освіти), а й вчителі (викладачі, 

вихователі, інші педагогічні працівники). Тобто як кривдником, так і 

потерпілим може бути не тільки дитина, а й доросла людина – вчитель; 

- дії або бездіяльність кривдника, наслідком яких є заподіяння психічної 

та/або фізичної шкоди, приниження, страх, тривога, підпорядкування 

потерпілого інтересам кривдника та/або спричинення соціальної ізоляції 

потерпілого[12]. 

У булінгу (цькування) можуть бути такі форми (види, прояви): 

1) фізичний булінг – наприклад умисні штовхання, стусани, удари, 

нанесення побоїв, тілесних ушкоджень та ін.; 

2) економічний булінг – наприклад вимагання (у дитини вимагають 

гроші, їжу, інші речі, примушують щось вкрасти) або пошкодження та інші дії з 

майном (пошкодження, викрадення, заховування особистих речей жертви); 

3) сексуальний булінг – є підвидом фізичного це будь-які систематичні дії 

сексуального характеру; 

4) психологічний булінг – насильство, пов'язане з дією на психіку, що 

наносить психологічну травму шляхом словесних образ або погроз, 

переслідування, залякування, якими навмисно спричиняється емоційна 

невпевненість наприклад: 

- образливе ім'я, з яким постійно звертаються до жертви, обзивання, 

дражніння, зведення наклепів, поширення образливих чуток та ін.; 

- образливі жести або дії наприклад, плювки в жертву або в її напрямку; 

залякування наприклад використання агресивної мови тіла й інтонації голосу 

для змушення дитини робити чи не робити щось; 
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- ізоляція, наприклад, жертва навмисно ізолюється, виганяється чи 

ігнорується частиною або всім класом; 

5) кібербулінг – цькування за допомогою мобільних телефонів, Інтернету, 

інших електронних пристроїв наприклад пересилання двозначних зображень і 

фотографій, обзивання, зведення наклепів та ін. [12].  

Особливу увагу слід приділити кібербулінгу. Спілкування людей у 

кіберпросторі зазвичай знеособлене, що може викликати оманливе почуття 

безкарності та суттєво полегшує застосування психологічного насильства. 

Кібербулінг – умисне цькування за допомогою мобільних телефонів, 

Інтернету, інших електронних пристроїв наприклад пересилання двозначних 

зображень і фотографій, обзивання, зведення наклепів та ін. щодо визначеної 

особи у кіберпросторі, як правило, протягом тривалого періоду часу [18].  

На відміну від критики чи погроз, у разі кібербулінгу образи, приниження 

і цькування відбуваються не щодо конкретних дій особи (навіть якщо 

підставою для початку цькування стала конкретна дія), а загалом, знеособлено 

й узагальнено, щоб завдати максимальної психологічної шкоди, найглибшої 

емоційної рани. 

Кібербулінг відрізняється від традиційного булінгу наступними ознаками: 

 це завжди «цькування онлайн», який має мету нашкодити чи 

принизити людину дистанційно, без фізичного насильства; 

 жертва ніде не може сховатися, бо навіть покидаючи 

кіберплатформу комунікації, вона знає, що процес цькування там 

продовжується; 

 можливість прихованої агресії, оскільки агресор може бути 

невідомим, анонімним; 

 ширший обсяг потенційної і залученої аудиторії; 

 відсутність зворотного зв’язку. У випадку звичайного булінгу 

агресор бачить вразливість жертви і може в якийсь момент 

зупинитися, не доводячи до руйнівних наслідків. А в Інтернеті не 
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видно, що відбувається з іншого боку, і агресор не знає, коли 

потрібно вчасно припинити цькування. 

Серед різновидів кібербулінгу виокремлюють: 

- Флеймінг – (обмін короткими гнівними й запальними репліками), між 

двома чи більше учасниками, використовуючи комунікаційні 

технології. Найчастіше розгортається в «публічних» місцях Інтернету, 

на чатах, форумах, дискусійних групах; 

- Харасмент – залучення повторюваних образливих повідомлень, 

спрямованих на жертву (наприклад, сотні смс-повідомлень на 

мобільний телефон, постійні дзвінки) з перевантаженням 

персональних каналів комунікації; 

- Обмовлення – розповсюдження принизливої неправдивої інформації з 

використанням комп’ютерних технологій. Це можуть бути і текстові 

повідомлення, і фото, і пісні, які змальовують жертву в шкідливій, 

інколи сексуальній манері. Жертвами можуть ставати не тільки окремі 

підлітки, а й групи; 

- Ошуканство – отримання персональної інформації в міжособовій 

комунікації й передання її (текстів, фото, відео) в публічну зону 

Інтернету або поштою тим, кому вона не призначалася; 

- Самозванство – переслідувач позиціонує себе як жертву, 

використовуючи її пароль доступу до її акаунту в соціальних мережах, 

блогу, пошти, системи миттєвих повідомлень тощо, а потім здійснює 

негативну комунікацію; 

- Кібергрумінг – це налагодження злодіями, які гарно знають 

психологію дітей, довірливих стосунків з дитиною (через соціальні 

мережі та фейкові акаунти) з метою отримання від неї інтимних фото 

чи відео з подальшім шантажуванням дитини для отримання більш 

відвертих матеріалів, грошей чи зустрічей в оф-лайні. 

Кібербулінг вчиняється шляхом: 
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 поширення брехні про когось або розміщення фотографій, які 

компрометують когось, у соціальних мережах; 

 надсилання повідомлень або погроз, які ображають когось або 

можуть завдати комусь шкоди, через платформи обміну 

повідомленнями; 

 видання себе за когось іншого/іншу і надсилання повідомлень 

іншим людям від його/її імені. 

На перший погляд, кібербулінг може здатися менш серйозним явищем, 

ніж реальна агресія. Але насправді його наслідки бувають дуже важкими і 

включають в себе не тільки негативні емоції (сором, страх, тривога), але і 

суїцидальні думки та спроби [19]. 

Кібербулінг, як і будь-яке інше цькування, небезпечний перш за все для 

психологічного здоров’я жертв. Дослідження показують, що цькування часто 

призводить людей (особливо дітей і підлітків) до депресії та інших розладів, у 

них знижується самооцінка, вони виявляються в ізоляції. За даними UNICEF, 

психічним здоров’ям ризикують не тільки жертви, а й кривдники цькування та 

ті, хто просто спостерігає зі сторони.  

Таким чином, можемо зробити висновок, що булінг та кібербулінг – це 

соціальна, емоційна поведінка особи або групи осіб, яка може виражатися в 

антисоціальному аспекті, має вербальні та невербальні способи вираження, де 

існує невідповідність сили та влади, що ставить жертву (жертв) у становище, у 

якому вона (вони) не здатна захиститися, має тривалий характер, результатом 

якого є настання негативних наслідків щодо жертви (жертв) та отримання 

задоволення від своїх діянь агресором (агресорами).  

Існує визначення булінгу, в якому виразно підкреслюються юридично-

психологічні кваліфікаційні ознаки, зокрема – це насильство, що має умисний 

характер і проявляється, як правило, у тривалих, неодноразово повторюваних 

діях фізичного та/або психічного характеру з боку особи або групи осіб, які 

володіють певними перевагами (фізичними, адміністративними, 

психологічними тощо), вчинюваних з певною, визначеною метою (залякати, 
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примусити зізнатися у чомусь, покарати за вчинення якогось діяння тощо). 

Саме це визначення дозволяє констатувати притаманність булінгу та 

кібербулінгу будь-яким спільнотам, незалежно від вікових, статусних, расових, 

статевих, релігійних та інших особливостей. На відміну від несистематичного 

діяння у вигляді групового посягання на життя та здоров’я громадян, що 

безумовно кваліфікується як злочин, булінг не має на меті позбавлення життя 

особи, а виключно знущання, приниження, цькування, орієнтовані на тривалий 

термін групового впливу. Саме тому, з метою конкретизації ознак саме булінгу 

(кібербулінгу), ступеня та критеріїв заподіяної шкоди, диференційованості 

відповідальності тощо, проведення системних досліджень цього феномена 

необхідно визнати актуальним та перспективним. 

Крім того, серед причин булінгу в колективі можна виділити такі: 

– боротьба за лідерство;  

– зіткнення різних субкультур, цінностей, поглядів і невміння толерантно 

ставитися до них;  

– агресивність;  

– наявність у дитини психічних і фізичних вад;  

– заздрість;  

– відсутність предметного дозвілля тощо. 

Неможливо створити вичерпний перелік причин, із яких відбувається 

булінг (кібербулінг). Вони можуть бути різноманітні або ж їх може взагалі не 

бути, оскільки неповнолітні особи мають «не встановлений» характер і 

поведінку, які постійно змінюються. 
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РОЗДІЛ 2. ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ БУЛІНГУ ТА 

КІБЕРБУЛІНГУ В УКРАЇНІ.  

В українській державістаттею 3 Конституції України визначено, що 

людина, її життя і здоров’я, честь і гідність, недоторканість і безпека є 

найвищою соціальною цінністю. А за ч.2 ст.52 Основного Закону України будь 

яке насильство над дитиною переслідується за законом [1]. 

Ще донедавна в українському законодавстві взагалі було відсутнє 

юридичне визначення поняття булінгу та механізмів боротьби з ним. 

Вагомим кроком у довготривалому процесі боротьби та мінімізації 

цькувань серед дітей стало прийняття Верховною Радою Закону України “Про 

внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо протидії булінгу 

(цькуванню)” від 18.12.2018 року, який набув чинності 19.01.2019 року [2]. 

Норми цього закону внесли зміни до Кодексу України про адміністративні 

правопорушення та до Закону України "Про освіту" від 2017 р. з огляду на те, 

що суб'єктами та об'єктами булінгу (кібербулінгу) здебільшого є учасники 

освітнього процесу. Завдяки прийняттю цього закону на законодавчому рівні 

було закріплено поняття булінгу та запроваджено адміністративну 

відповідальність за вчинення подібного діяння. Закон став першим кроком з 

боку держави у питаннях визнання негативних наслідків булінгу та прагнення 

попередити і протистояти його проявам. 

За загальними правилами, відповідальність за булінг настає, коли людині 

виповняється 16 років (ст. 12 КУпАП) і за свої дії вона відповідатиме 

самостійно, але якщо булінг вчинила дитина віком до 16 років, за її дії будуть 

відповідати батьки або особи, які їх замінюють. Відповідно до ст. 173-4 КУпАП 

вчинення правопорушення у вигляді булінгу тягне за собою накладення штрафу 

від п’ятдесяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або 

громадські роботи на строк від двадцяти до сорока годин. Якщо цькування 

здійснено групою осіб або повторно протягом року після накладення 

адміністративного стягнення, то це тягне за собою накладення штрафу від ста 

до двохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або громадські 
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роботи на строк від сорока до шістдесяти годин. Діяння, передбачене частиною 

першою цієї статті, вчинене малолітніми або неповнолітніми особами віком від 

чотирнадцяти до шістнадцяти років, – тягне за собою накладення штрафу на 

батьків або осіб, які їх замінюють, від п’ятдесяти до ста неоподатковуваних 

мінімумів доходів громадян або громадські роботи на строк від двадцяти до 

сорока годин. Діяння, передбачене частиною другою цієї статті, вчинене 

малолітньою або неповнолітньою особою віком від чотирнадцяти до 

шістнадцяти років, – тягне за собою накладення штрафу на батьків або осіб, які 

їх замінюють, від ста до двохсот неоподатковуваних мінімумів доходів 

громадян або громадські роботи на строк від сорока до шістдесяти годин [5]. 

Що стосується керівництва навчального закладу, то за неповідомлення 

уповноваженим підрозділам органів Національної поліції України про випадки 

булінгу або кібербулінгу учасника освітнього процесу педагогам загрожує 

накладення штрафу від п’ятдесяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів 

громадян або виправні роботи на строк до одного місяця з відрахуванням до 

двадцяти процентів заробітку [5]. 

Відповідно до Закону України «Про освіту» [3] учні мають гарантоване 

державою право на захист від будь-яких форм експлуатації, фізичного або 

психічного насильства, від дій, які порушують права або принижують їх честь і 

гідність. Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів 

України щодо протидії булінгу (цькуванню)» доповнює частину першу статті 1 

ЗУ «Про освіту» пунктом 3-1 про булінг. 

Основним міжнародним правовим документом спрямованим на 

подолання насильства над дітьми та покликаний захищати їхні права є 

Конвенція про права дитини, схвалена резолюцією 50/155 Генеральної 

Асамблеї ООН від 21 грудня 1995 року та ратифікована в Україні Постановою 

ВР від 27 лютого 1991 № 789-XII. Статтею 19 даної Конвенції передбачено, що 

держави-учасниці вживають всіх необхідних законодавчих, адміністративних, 

соціальних і просвітніх заходів з метою захисту дитини від усіх форм фізичного 

та психологічного насильства, образи чи зловживань, відсутності піклування чи 
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недбалого і брутального поводження та експлуатації, включаючи сексуальні 

зловживання, з боку батьків, законних опікунів чи будь-якої іншої особи, яка 

турбується про дитину. Такі заходи захисту, у випадку необхідності, 

включають ефективні процедури для розроблення соціальних програм з метою 

надання необхідної підтримки дитині й особам, які турбуються про неї, а також 

здійснення інших форм запобігання, виявлення, повідомлення, передачі на 

розгляд, розслідування, лікування та інших заходів у зв’язку з випадками 

жорстокого поводження з дитиною, зазначеними вище, а також, у випадку 

необхідності, для порушення початку судової процедури [7]. Тобто, всі діти від 

народження рівні і мають право на безпечні та сприятливі умови життя.  

Сімейний кодекс України [6] також є важливою складовою національного 

законодавства щодо захисту прав дитини.  

Стаття 10 «Право на захист від усіх форм насильства» Закону України 

«Про охорону дитинства» від 26 квітня 2001 року [4] передбачає державний 

захист дитини від усіх форм фізичного і психічного насильства, образи, 

недбалого і жорстокого поводження з нею. Цей закон визначає основні засади 

державної політики щодо охорони дитинства в Україні, регулює суспільні 

відносини у цій галузі з метою забезпечення реалізації конституційного права 

дітей на життя, охорону здоров’я, освіту, соціальний захист та всебічний 

розвиток.  

Ще до нормативно-правових актів, які регулюють діяльність закладів 

освіти з протидії булінгу відносяться ряд наказів та листів Міністерства освіти і 

науки України. Так, наказ МОН від 28 грудня 2019 року № 1646 «Деякі питання 

реагування на випадки булінгу (цькування) та застосування заходів виховного 

впливу в закладах освіти» затверджує Порядок реагування на випадки булінгу 

(цькування) (визначає механізм реагування на випадки булінгу (цькування) в 

закладах освіти всіх типів і форм власності, крім тих, які забезпечують здобуття 

освіти дорослих, у тому числі післядипломної освіти) та Порядок застосування 

заходів виховного впливу (визначає процедуру застосування заходів виховного 

впливу, тобто тих заходів, які застосовуються під час освітнього процесу щодо 
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сторін булінгу (цькування) та забезпечують корекцію їхньої поведінки, зокрема 

виправлення деструктивних реакцій та способів поведінки у міжособистісних 

стосунках, в закладах освіти всіх типів і форм власності, крім тих, які 

забезпечують здобуття освіти дорослих, у тому числі післядипломної освіти) 

[8].  

Наступний наказ МОН від 26 лютого 2020 року № 293 «Про 

затвердження плану заходів, спрямованих на запобігання та протидію булінгу 

(цькуванню) в закладах освіти» (зі змінами, внесеними наказом від 20 березня 

2020 року № 420) передбачає виконання ряду заходів, спрямованих на 

вирішення таких завдань: сприяння запобіганню та протидії булінгу 

(цькуванню) в закладах освіти; забезпечення створення у закладі освіти 

безпечного освітнього середовища; професійний розвиток та підвищення 

кваліфікації педагогічних (науково-педагогічних) працівників [9]. 

Лист МОН від 29 січня 2019 року №1/11-881 «Рекомендації для закладів 

освіти щодо застосування норм Закону України «Про внесення змін до деяких 

законодавчих актів України щодо протидії булінгу (цькуванню)» наголошує на 

тому, що з метою створення безпечного освітнього середовища в закладі освіти 

має бути запроваджений комплексний підхід у сфері запобігання та протидії 

проявам булінгу (цькування). У комплексному підході можна відзначити два 

ключових напрями: управлінський і просвітницький. Управлінський напрям – 

це аналіз ситуації в закладі освіти, розробка правил поведінки, алгоритмів дії, 

плану заходів, здійснення моніторингу його реалізації та безпечності, 

комфортності освітнього середовища тощо. Просвітницький напрям – це 

системна робота з інформування, роз’яснення з метою формування навичок 

толерантної та ненасильницької поведінки, спілкування та взаємодії всіх 

учасників освітнього процесу [10]. 

Лист МОН від 14 серпня 2020 року № 1/9-436 «Про створення безпечного 

освітнього середовища в закладі освіти та попередження і протидії булінгу 

(цькуванню)» звертає увагу на те, що ефективний інструмент запобігання 

проявам насильства та булінгу (цькування) в закладі освіти є профілактика. 
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Необхідно створити в закладі освіти атмосферу спільної поваги та 

відповідального ставлення один до одного під час міжособистісної взаємодії 

учасників освітнього процесу. Здобувачі освіти мають бути ознайомлені з 

правилами поведінки під час освітнього процесу та відповідними санкціями за 

їх порушення, безпечними способами повідомлення про випадки булінгу 

(цькування) або інші прояви насильства, учасниками або свідками яких вони 

стали, про свою роль в попередженні проявів насильства в закладі освіти. 

Батьки повинні бути ознайомлені з процедурами повідомлення та реагування на 

випадки, якщо їх дитина потерпає від насильства і бути впевненими, що заклад 

освіти буде реагувати на ці повідомлення належним чином відповідно до 

законодавства [11]. 

Чотири роки тому Україна займала 9-е місце серед 42 країн, в яких 

проводилися дослідження ЮНІСЕФ за відсотком жертв булінгу серед підлітків, 

але офіційні дані можуть бути сильно заниженими, бо далеко не кожна дитина 

готова зізнатися в тому, що її переслідують [15]. Чи змінилася ситуація після 

прийняття «антібулінгового» закону? Поки інформації мало, проте за період з 

2018 року по 2021 рік суди України розглянули вже 813 адміністративних справ 

про цькування в школах, з них 38 справ - суди Миколаївської області[20].  

Проте, як це зазвичай буває, наявність норм законодавства зовсім не 

гарантує реальний захист потерпілих у результаті цькування у соцмережах та 

понесення адекватного покарання винними за такі діяння. Вивчаючи практику, 

яка відображена в Єдиному державному реєстрі судових рішень, можна 

зустріти поодинокі випадки, коли батьків дітей, які вчиняють цькування у 

мережі, притягують до адміністративної відповідальності за ч.3 ст.173-4 з 

покладенням обов’язку сплатити штраф. Також трапляються випадки складання 

протоколів про притягнення до адміністративної відповідності за ст.184 

КУпАП у зв’язку з тим, що батьки не вживають заходів виховного характеру 

щодо своїх дітей, які систематично вчиняють кібербулінг. Але найчастіше 

батьки «булерів» отримують лише усні попередження. 
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Наприклад, у постанові від 6 квітня 2021 р. у справі №647/879/21 

Бериславський районний суд Херсонської області звільнив матір хлопця, який 

систематично вчиняв кібербулінг, від адміністративної відповідальності, 

обмежившись лише усним попередженням. 

Найбільш жорстке реальне покарання за цькування дитини в інтернеті, 

яке вдалося знайти, — це штраф у 1700 грн. Так, у справі №190/854/21 

П’ятихатський районний суд Дніпропетровської області визнав винною матір 

(чи опікунку) дітей, які займалися інтернет-цькуванням іншої дитини, та 

стягнув з неї 1700 грн штрафу та 454 грн судового збору [14]. 

Однак гучні історії про цькування і переслідування в школах все одно 

продовжують з'являтися із завидною регулярністю. Особливо неприємно, коли 

дитина піддається булінгу з боку дорослих. Багато хто пам'ятає обурливий 

випадок, що стався в одній з харківських шкіл, коли вчитель і члени 

батьківського комітету демонстративно відмовили дівчинці в шматку 

«класного» торта за те, що її батьки не здали гроші на «солодкий стіл»[17]. Це 

сталося за три місяці до прийняття закону про протидію булінгу, тому ніяких 

судових наслідків для вчительки не було (правда, писали, що її все-таки 

змусили звільнитися). 

Недоліком вітчизняного антибулінгового законодавства є те, що поняття 

кібербулінгу в Україні некодифіковане, що може призвести до вільного 

трактування зазначеного поняття. В Україні немає нормативно-правової бази, 

що регулює відносини, пов’язанні з таким небезпечним явищем. Тільки 

прийняттям законів можна встановити реальний механізм залучення до 

відповідальності за приниження в Інтернет-мережі та закріпити можливість 

правоохоронних органів відслідковувати агресорів. Важливо, щоб законодавець 

встигав реагувати на реалії швидкоплинного життя і приймати законодавство, 

необхідне для захисту права на безпечне Інтернет-середовище кожної людини. 
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РОЗДІЛ 3. ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД ПРОТИДІЇ БУЛІНГУ. 

Створення дієвого правового механізму протидії явищу булінгу та 

кібербулінгу вимагає врахування зарубіжного досвіду, адже дана проблема не 

має кордонів і тема безпеки освітнього простору постає навіть у соціально-

благополучних країнах. У розвинутих країнах відповідні дослідження 

розпочались ще у 80-ті роки ХХ століття з подальшим закріпленням 

проблематики «schoolviolence» у законодавстві. Сьогодні, найсуворіше 

«дитяче» законодавство мають такі країни як Індія, Ірландія та Сінгапур – 

тюремне покарання в них стає можливим вже з 7-ми років. У Великобританії, 

Швейцарії, США та Австралії до в`язниці саджають з 10 років (наприклад, у 

штаті Пенсильванія суд встановив довічне ув`язнення 11-річному засудженому, 

який застрелив вагітну жінку) [16]. 

Говорячи про світовий досвід із розв’язання даного питання, варто 

відзначити, що однією з перших країн, де про проблему булінгу почали 

говорити на національному та законодавчому рівнях стала Швеція. Тут, окрім 

законів, що захищають жертв цькування, впроваджено закріплену в 

законодавстві системну профілактичну роботу, яку здійснюють державні 

установи та некомерційні організації, на кшталт, «Friends». Доволі дієвим 

способом протидії цькуванню в Швеції став так званий «Метод Фарста», що 

полягає у створенні в школах спеціальних «антибулінгових» команд з учнів та 

вчителів, задачею яких є захист інших учнів з першого по дев`ятий клас. До 

подібних команд відбирають школярів з лідерськими якостями та призначають 

їм по кілька підшефних з молодших класів. Кожен «лідер» повинен хоча б раз 

за день підходити до ввірених йому учнів, дізнаватися, чи все гаразд та давати 

зрозуміти про готовність допомогти у вирішенні проблем зі цькуванням. 

Найефективнішою антибулінговою програмою визнано норвежську 

загальнонаціональну програму ДенаОльвеуса, результати багатолітнього 

моніторингу якої продемонстрували свою дієвість – вона на 30-50% знижує 

кількість інцидентів, пов`язаних з цькуванням. Одночасно знижуються й 

показники антисоціальної поведінки, включаючи пияцтво, крадіжки, вандалізм 
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тощо, а також покращується загальний клімат в школах. Секрет успіху полягає 

в системному підході до проблеми булінгу: психолог та вчений Ден Ольвеус 

наполягає на важливості роботи з усім набором соціальних ролей: так званий 

«вullyingcircl» складають не лише жертва та агресор, а й прибічники та пасивні 

спостерігачі. Дана програма засновується на принципах, що передбачають 

створення теплого та позитивного шкільного (в ідеалі – і домашнього) 

середовища та ставить акцент не на покаранні, а на заохоченні до мирного 

співіснування з твердими рамками і обмеженнями неприйнятної поведінки. 

Реалізація комплексу інформативно-консультативних, діагностичних, 

корекційних та організаційних дій передбачає три рівні: загальношкільний, 

груповий (на рівні класу) та індивідуальний. За рішенням уряду Норвегії 

програма Д. Ольвеуса була включена до реалізації у всіх школах як обов’язкова 

[16]. 

До слова, в школах Швеції та Норвегії на початку кожного навчального 

року укладається трьохсторонній договір, який підписує учень (навіть 

першокласник!), батьки та адміністрація школи. Мета цього договору – 

запобігти неприйнятній та агресивній поведінці в школі. Так, кожен школяр 

попереджається про те, що він не має право погрожувати словом чи ділом 

іншим учням, наносити фізичну або психологічну шкоду однокласникам, 

псувати їх майно. В іншому випадку шкільний фахівець і директор школи 

мають право за першої ж нагоди поставити винного на облік до поліції, а за 

поведінку малюків повністю відповідатимуть їхні батьки. Крім того, батьки 

зобов’язуються вирішувати проблеми такого роду разом зі шкільними 

психологами. 

У Великобританії реалізується програма ДелвінаТаттума, багато в чому 

подібна до розробок Д. Ольвеуса, що включає в себе три стадії: роботу з 

кризою, інтервенцію і профілактику. Щотижня в британських школах 

проходить урок персональної та соціальної освіти (PersonalandSocialEducation), 

під час якого, серед іншого, обговорюються міжособистісні проблеми в класі. 

Така командна робота сприяє зниженню ризику булінгу. Примітно, що окрім 
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спеціальних уроків у школах обов’язково також діють антибулінгові програми, 

які контролюють порядок і поза школою. Наприклад, у багатьох школах 

розроблено спеціальні карти (найчастіше онлайн-карти), на яких діти 

відзначають місця, де до них приставали булери. У міру того, як ця карта 

оновлюється, вчителі патрулюють нові небезпечні місця. Дуже часто школи 

самі влаштовують гуртки взаємодопомоги, де старші учні, які стикалися з 

цькуванням, розповідають молодшим, як це подолати [16]. 

Відповідно до закону (EducationandInspectionsAct), в усіх державних 

школах повинен бути статут, що регламентує правила та заходи попередження 

булінгу серед учнів. Вчителі, учні та їх батьки повинні бути неодмінно обізнані 

про цей документ. Крім того, згідно з законом про боротьбу з дискримінацією 

(EqualityAct), працівники шкіл зобов`язані запобігати знущанням. У разі 

надходження скарги слідує покарання кривдника, виходячи із серйозності його 

дій – від дисциплінарних заходів до звернень до поліції. Кожна школа виробляє 

чіткі санкції відносно агресорів, аж до виключення зі школи. У деяких 

початкових школах організовується так званий «шкільний суд», де комісія, що 

складається з представників школярів і педагогічного колективу, розбирає 

скарги на булінг і визначає «міру покарання». 

У Великобританії до боротьби з булінгом у кіберпросторі долучилось 

представництво Facebook, організувавши роботу «відповідальних за інтернет» 

при кожній середній школі, а в 2014 р. у співпраці з Йєльським університетом 

Facebook запустив спеціальний онлайн-проект «Центр із запобігання булінгу». 

В свою чергу, Фонд принца Вільяма оголосив про старт проекту, який 

навчає дітей 11-16 років протидії онлайн-цькуванню. 

Канада після визнання проблеми булінгу одразу ж почала підготовку 

відповідного законодавства, що передбачала розробку Міністерством освіти 

політики та вказівок відносно профілактики булінгу, застосування 

дисциплінарних заходів за неадекватну поведінку, включаючи більш серйозне 

покарання за повторне цькування. Наразі в Канаді можуть накладатися штрафи 

навіть на свідків булінгу, які не розповіли про це відповідальним особам або 
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тим, хто може втрутитися у ситуацію. Також, відповідно до федерального 

закону «Про учбові заклади» (2011 р.) в кожній школі повинні проводитись 

щорічні тижні обізнаності про булінг («Bullyingawarenessweek») та 

організовуватись навчання протидії цьому явищу. У 2015 р. було оновлено 

Канадський федеральний кримінальний кодекс і до правопорушень включили 

кібербулінг. Важливо, що в Канаді широко застосовуються методи ранньої 

психодіагностики дитячої агресивності, що дозволяють передбачити та 

частково коригувати майбутню поведінку потенційно проблемної дитини. 

В США жоден федеральний закон безпосередньо не торкається булінгу, 

проте частково дана проблема відображається в основних положеннях 

«дискримінаційних» законів, що забороняють цькування з приводу раси, 

національного походження, кольору, статі, віку, інвалідності або релігії. Власні 

антибулінговізаконони діють у всіх штатах, кожен з яких проводить місцеву 

політику щодо вирішення даної проблеми. Відповідні закони та правові акти, 

що регулюють різноманітні аспекти проблеми, фокусуються як на 

індивідуальній, так і на шкільній відповідальності за безпеку, надаючи належне 

питанням анонімності та конфеденційності. Піковий період розробок та 

впроваджень антибулінгових законів у Сполучених Штатах припав на 1999–

2010 роки, тоді державні законодавчі органи запровадили або внесли поправки 

до більш ніж 120 законопроектів щодо цькування та пов’язаної з ним 

поведінки. У 2011 році Департамент освіти США розробив концептуальні 

засади для оцінки законів і політики щодо боротьби з булінгом у 46 штатах, на 

основі яких було проведено низку досліджень та подано звіт з аналізом 

правового змісту практик з метою представлення передового досвіду. Ключове 

завдання полягало в тому, щоб виявити ті штати, в яких імплементація законів 

призвела до суттєвого зниження випадків булінгу на практиці. Вдосконалення 

існуючого законодавства триває й надалі. З 2010 року Міністерство освіти 

США публікує спеціальні «DearColleagueLetters» – стратегії для викладачів, що 

деталізують обов’язки державних шкіл у напрямку реалізації 
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атибулінговоїполітики. Усю інформацію про відповідні загальнодержавні та 

місцеві закони розміщено на федеральному веб-сайті з профілактики булінгу. 

Досить довго йшла до визнання проблеми булінгу на законодавчому рівні 

Японія. Причиною цьому стала культурна специфіка країни – цькування завжди 

сприймалося японцями як явище цілком прийнятне в шкільному середовищі 

(насамперед мова йде про хлопчиків, позаяк дівчата довгий час до школи не 

ходили). Так, вважалося, що знущання однолітків мають загартовувати 

характер, а тому жалітися на подібні вчинки збоку однокласників було 

принизливо та ганебно. Передбачалось, що той, хто не в змозі впоратися з 

цькуванням самостійно не буде спроможний у майбутньому захищати ні своїх 

близьких, ні батьківщину[16]. 

Перший закон про розвиток заходів запобігання булінгу було прийнято у 

2013 році. До цього кроку японський уряд підштовхнули масові громадські 

обурення з приводу відсутності належної реакції з боку владних структур на 

численні інциденти (у тому числі зі смертельними наслідками) та факту 

політики їх замовчування. Сьогодні, діючий закон зобов’язує шкільну 

адміністрацію повідомляти про серйозні випадки цькування поліцію. Навчальні 

заклади при цьому мають утворювати дієву організаційну структуру з протидії 

булінгу в школі, зокрема, передбачено створення спеціальної комісії для 

розслідування причин та наслідків прикрих випадків, а також вироблення 

шкільної політики щодо запобігання цькувань. Окрім цього, влада замовляє 

регулярний моніторинг соціальних мереж та інших інтернет-платформ на 

предмет цькування дітей в онлайн-просторі. 

Загалом, в цивілізованому світі булінг розглядають як доволі серйозну 

соціально-педагогічну проблему сьогодення – проводяться наради на рівні 

міністрів освіти, виробляються законодавчі заходи у напрямку його 

профілактики тощо. Проблематиці булінгу присвячено кілька великих 

національних і міжнародних серверів, зокрема: www.bully.org, 

www.stopbullying.gov, www.bullying.co.uk, https://anti-bullyingalliance.org.ukта 

ін., де можна отримати кваліфіковану консультацію спеціаліста. Зарубіжна 
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практика демонструє, що ефективне запобігання проявам булінгу в школах 

вимагає злагодженої організації як внутрішньосистемної, так і міжвідомчої 

взаємодії, в основі якої лежить чітка законодавча та нормативна база [16]. 
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ВИСНОВКИ. 

Отже, на наш погляд проблема протидії булінгу та кібербулінгу 

цілкомобґрунтовано має сприйматись як така, що заслуговує уваги в 

сферізахисту інтересів дитини як людини у взаємозв’язку з 

проблематикоюзабезпечення національної безпеки держави. Аналізуючи 

питання булінгута його профілактики в Україні варто зазначити позитивні 

зрушення вцьому напрямку. Прийняття Закону України “Про внесення змін до 

деякихзаконодавчих актів України щодо протидії булінгу (цькуванню)” 

свідчитьпро визнання та розуміння всієї глибини та масштабності цих процесів. 

Проте система профілактичних заходівспрямованих перш за все на 

попередження проявів булінгу потребує доопрацювання. Для успішноїборотьби 

з проявами булінгу необхідні: 

 удосконалення законодавства у сфері захисту прав дитини; 

 розробка та впровадження ефективних антибулінгових 

заходівспрямованих не лише на боротьбу, а й на попередження 

виникненнявипадків булінгу; 

 належна підготовка професійних кадрів (педагогів, 

психологів,правоохоронців), які працюють з дітьми; 

 залучення всіх суб'єктів -гарантів дотримання та захисту прав 

дитинидо процесу реалізації антибулінгових програм з 

подальшиммоніторингом їх ефективності; 

 використання інформаційних засобів для пропаганди 

негативностібулінгу і його наслідків. 

Таким чином боротьба з булінгом це однозначно багатовекторний 

татривалий процес. Саме об'єднання сил всіх суб'єктів 

громадянськогосуспільства та держави може мати позитивні результати у 

питанняхмінімізації цькувань серед українських школярів, що 

сприятимевихованню морально здорового покоління[13].  

Зарубіжна та вітчизняна практика демонструє, що ефективне запобігання 

проявам булінгу в школах, як і іншим видам протиправної поведінки, вимагає 



24 
 
злагодженої організації як внутрішньосистемної, так і міжвідомчої взаємодії, в 

основі якої лежить чітка законодавча та нормативна база. Проте, досвід 

Скандинавських країн, де над подоланням явища булінгу працюють уже не 

один десяток років, свідчить, що факти насилля у дитячому колективі 

залишаються попри всі докладені зусилля. Тому, наше завдання – не стільки 

усунути булінг як явище, скільки – знизити його інтенсивність та зменшити 

кількість випадків крайніх проявів булінгу. 

У нашій державі активно проводиться політика протидії злочинності, 

вносяться зміни до законодавчих актів, приймаються нові. На сьогодні 

вітчизняні наукові дослідження та законодавство з протидії цькуванню 

перебувають на етапі становлення. Попри позитивні законодавчі зміни, згідно зі 

статистикою та даними досліджень, кількість випадків булінгу не зменшується. 

Водночас шкільні психологи звертають увагу на те, що покарання не завжди є 

дієвим засобом під час розв’язання зазначеної проблеми, оскільки булер може 

помститися пізніше. Це зумовлює виникнення проблеми булінгу поза освітнім 

закладом, на яку не поширюється дія закону. Тому, цькування дітей поза 

межами шкільного подвір’я також має бути у фокусі відповідних інстанцій та 

не залишатися безкарним. Проблемі булінгу почали приділяти більше уваги, що 

з впевненістю можна віднести до позитивних моментів. В Україні на 

державному рівні визнали існування серед дітей такої проблеми як булінг 

(цькування). Адже незважаючи на те, що проблема не є новою, до 2019 року в 

нашому правовому полі взагалі не було такого поняття. 

Ефективне запобігання булінгу як суспільно небезпечному, 

протиправному діянню можливе за умови: утвердження в державній освітній 

політиці заходів виховного та психологічного впливу у форматі тренінгів і 

бесід, наприклад, із роз’ясненнями щодо методу ненасильницького 

спілкування; пропаганди в ЗМІ заходів запобігання та протидії булінгу, 

правопросвітницької роботи серед населення, передусім молоді. Наприклад, 

трансляція відеороликів і передач щодо цього негативного явища; 

упровадження трирівневої системи заходів запобігання булінгу та кримінальної 



25 
 
відповідальності за таке діяння. Також необхідною умовою превенції є 

підготовка педагогів і психологів до роботи з таким негативним явищем у 

загальноосвітніх школах із залученням психологічних і правоохоронних служб, 

органів управління освітою та членів громади, церкви, громадських та урядових 

організацій. 
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АНОТАЦІЯ 

Актуальність теми дослідження вбачається в тому, що дослідження й 

кримінологічний аналіз булінгу є важливим і необхідним завданням 

сьогодення.Проблема протидії булінгу та кібербулінгу цілком обґрунтовано має 

сприйматись як така, що заслуговує уваги в сфері захисту інтересів дитини як 

людини у взаємозв’язку з проблематикою забезпечення національної безпеки 

держави.Це поширена проблема в сучасному українському суспільстві, і 

найгостріше вона постає в освітньому середовищі, де дитина проводить більшу 

частку свого повсякденного життя. 

Методи дослідження: з огляду на визначену мету, при підготовці роботи 

використано низку загальнонаукових і спеціально-наукових методів, а саме: 

iсторико-правовий та порівняльно-правовий – для визначення стану 

дослідження проблеми боулінгу та під час аналізу чинного вітчизняного 

законодавства і міжнародних нормативних актів; формально-логічний – у 

процесі визначення поняття та ознак булінгу; статистичні та конкретно-

соціологічні методи (опис, вивчення документів, контент-аналіз) – при вивченні 

сучасного стану проявів булінгу й особи булера та потерпілого; за допомогою 

системно-структурного метода досліджувалась система запобігання та протидії 

булінгу в Україні. 

Робота складається зі вступу, трьох розділів, висновків та списку 

використаної літератури. Загальний обсяг складає 28 сторінок. 

Ключові слова: булінг, кібербулінг, протидія, профілактика, 

відповідальність. 


