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БУЛІНГ: ЮРИДИЧНИЙ СКЛАД 
АДМІНІСТРАТИВНОГО ПРОСТУПКУ

У статті проаналізовано засоби та заходи протидії булінгу. Запропоновано внесення змін у 
законодавство щодо протидії булінгу. Визначено юридичний склад булінгу як адміністративного 
проступку, який включає: об’єкт - здоров’я, воля, честь і гідність особи; об’єктивну сторону, яка 
проявляється: 1) у діях чи бездіяльності щодо енергетичного (фізичного), або інформаційного (пси-
хічного) впливу на жертву (потерпілого), 2) у наслідках, що проявляються у сильному фізичному чи 
моральному стражданні, 3) у причинному зв’язку між вказаними діями(бездіяльністю) і наслідками; 
суб’єкта булінгу – учасника освітнього процесу; суб’єктивну сторону, що характеризується прямим 
умислом з метою завдати фізичних і моральних страждань особі, дискредитувати, принизити честь 
і гідність особи, примусити до дій, що суперечать його волі, отримати певне визнання. Визначено, що 
повторність або систематичність – це обтяжуюча ознака булінгу, яка передбачає суворіше пока-
рання, а не типова ознака досліджуваного адміністративного проступку. Доведено, що протидія та 
попередження булінгу у дитячому середовищі є засобом захисту прав і свобод дитини. Вказано, що, 
крім дієвого законодавства, справедливої судової практики, необхідною є вчасна реакція з боку педа-
гогів, батьків, друзів та родичів дитини на перші ознаки булінгу в її оточенні. Встановлено, що діти 
мають психологічні особливості розвитку, булінг ву дитячому віці є особливо небезпечним суспільним 
явищем. У разі виникнення підозр щодо вчинення булінгу визнано доцільним встановлення контакту 
з дитиною-жертвою, надання їй кваліфікованої правової, психологічної і медичної допомоги. Запропо-
новано з метою подолання та ліквідації проявів булінгу проводити анонімні анкетування у дитячих 
колективах; збільшити кількість виховних годин в освітніх закладах, адже саме спілкування сприяє 
покращенню мікроклімату в колективі. 

Ключові слова: булінг, права і свободи дитини, мобінг, захист прав дитини, об’єкт булінгу, 
суб’єкт булінгу, об’єктивна сторона булінгу, суб’єктивна сторона булінгу. 

Постановка проблеми. Булінг як проти-
правне суспільно-небезпечне діяння пору-
шує право дитини на висловлення власної 
думки (ст. 13 Конвенції ООН про права 
дитини), на свободу совісті та віроспові-
дання (ст. 14 Конвенції ООН про права 
дитини), право на освіту (ст. 28 Конвенції 
ООН про права дитини), право на недопус-
тимість насилля та жорстокого поводження 
(ст. 37 Конвенції ООН про права дитини) 
тощо. Поширення булінгу в дитячому серед-
овищі веде до викривленого сприйняття 
дитиною навколишнього світу, підміни іде-
алів, що може відобразитись у поширенні 
дитячої злочинності, криміналізації суспіль-
ства. У дітей, що стали жертвами булінгу, 
свідками булінгу або булерами розвивається 
агресія. 

Аналіз досліджень і публікацій. Ґрун-
товніше проблему насильства та булінгу, 
зокрема третирування одних учнів іншими, 
висвітлили зарубіжні вчені, зокрема І. Берди-
шев, І. Кон, X. Лейманн, Д. Лейн, К. Лоренц, 
Д. Ольвеус та ін. У вітчизняній правничій 

літературі юридичний склад булінгу як адмі-
ністративного проступку не був предметом 
досліджень.

Метою публікації є висвітлення юридич-
ного складу булінгу як адміністративного 
проступку, його причин, наслідків та недо-
ліків законодавчого врегулювання.

Виклад основного матеріалу. Проблема 
булінгу відома ще з XVI століття. У процесі 
навчання у дитячих колективах з’явились 
негативні тенденції щодо утисків та цьку-
вання одних дітей іншими. Перша наукова 
публікація, в якій містилась згадка про 
булінг, з’явилась у 1905 році. Однак зну-
щання у людському колективі, дорослому чи 
дитячому, існувало здавна. Термін «булінг» 
походить з англ. «bully» – хуліган, забіяка; 
«bullying» – цькування, залякування, трети-
рування.

Сьогодні різновиди знущання, глузу-
вання, цькування як соціальні явища при-
сутні на різних щаблях соціуму: від систем 
соціалізації дитини і до дорослих колективів.  



102

10/2019
А Д М І Н І С Т Р А Т И В Н Е  П Р А В О  І  П Р О Ц Е С

Цькування існує в дошкільних та поза-
шкільних освітніх закладах, школах, вищих 
навчальних закладах, у дорослих колекти-
вах. Булінг у трудовому колективі визна-
чається як мобінг, в інформаційному про-
сторі – кібербулінг тощо. Одним із найбільш 
небезпечних проявів булінгу є цькування 
у дитячих колективах, адже стає причиною 
низької самооцінки жертви, підвищеного 
рівня депресивності та тривожності в період 
формування особистості дитини.

Згідно з даними Всесвітньої організації 
охорони здоров’я, в Україні 20 % дівчат і 19 % 
хлопців 11-річного віку зазнавали різнома-
нітних образ у школі не менше двох разів 
упродовж місяця останні декілька місяців. 
Кількість таких дітей 13-річного віку дещо 
нижча порівняно з попередньою віковою 
категорією, відповідно 18 % дівчат та 16 % 
хлопців. У 15-річному віці тенденція до змен-
шення зберігається. Відповідно, 12 % дівчат 
і 13 % хлопців зазнавали різноманітних образ 
в школі не менше двох разів упродовж місяця 
останні декілька місяців, тобто з віком кіль-
кість жертв насилля, булінгу зменшується 
[1, с. 169-173]. Водночас моніторингове 
дослідження сприяло виявленню підлітків, 
які ображали інших у школі не менше двох 
разів упродовж останніх декілька місяців, 
тобто йдеться про булерів, агресорів. В Укра-
їні 10 % дівчат і 13 % хлопців 11-річного віку 
ображали інших у школі не менше двох разів 
упродовж місяця останні декілька місяців. 
Кількість таких 13-річних дещо вища порів-
няно з попередньою віковою категорією: від-
повідно 13 % дівчат та 17 % хлопців. У 15-річ-
них тенденція до збільшення зберігається: 
13 % дівчат і 18 % хлопців зазнавали різно-
манітних образ у школі не менше двох разів 
упродовж місяця останні декілька місяців, 
тобто кількість дітей, які демонструють сис-
тематичне насилля у період з 11 до 15 років 
збільшується. Отже, згідно з даними ВООЗ, 
отриманими внаслідок моніторингового 
дослідження, в Україні регулярного насилля 
в школах зазнають близько 17 % дівчат і 16 % 
хлопців 11–15-річного віку. Самі регулярно 
ображають інших 16 % українських школярів 
та 12 % школярок [2, с. 169 ].

Серед причин, які сприяють поширенню 
булінгу в сучасному українському суспіль-
стві, є недоліки виховання підростаючого 
покоління, відповідна атмосфера в сім’ї, 
вседозволеність для малолітніх та неповно-
літніх, відсутність чітких меж у свободі пове-
дінки дитини, соціальна нерівність. Школярі 
широко користуються мережею Інтернет, 
зокрема соціальними мережами, де пропа-
гується насилля і вседозволеність. Це має 
великий вплив на формування особистості, 

відкритість Інтернет-ресурсів не завжди 
несе позитивний характер для користувача, 
особливо малолітнього та неповнолітнього. 
Вагоме значення має середовище, у якому 
перебуває дитина. Воно безпосередньо впли-
ває на її дії та психічний стан. 

Серед причин поширення булінгу слід 
назвати і проведення операції об’єднаних 
сил, що негативно впливає на виховання 
молодого покоління, можливі деформації 
свідомості батьків, які задіяні в операції, або 
батьків, які є внутрішньо переміщеними осо-
бами, чи батьків, які залишаються жити на 
території ООС. Війна, бойові дії породжують 
насилля, жорстокість – у таких умовах недіє-
вим стає механізм забезпечення прав дитини.

До групи підвищеного ризику булінгу 
потрапляють діти 11-12 років: 28 % дітей 
цього віку щонайменше один раз піддавалися 
образам і приниженням за останні 12 місяців. 
Звертає на себе увагу той факт, що в Україні 
суб’єктів булінгу (кривдників) удвічі більше, 
ніж у середньому по європейським країнам.

Негативний вплив на виявлення осередків 
булінгу в дитячому середовищі справляє соці-
ально-психологічний ефект, який має назву 
«ефект свідка» («ефект Кітті»). Його голо-
вний прояв у тому, що соціальна група ділить 
відповідальність за вчинки на всіх її учасни-
ків. Згідно із закономірностями ефекту, чим 
більше в конкретного протиправного діяння 
свідків, тим менше шансів у жертви на допо-
могу. Це явище здебільшого простежується 
у великих навчальних групах та класах, де 
більшість дітей надають перевагу нейтралітету 
у разі виникнення ситуацій булінгу. Зазна-
чимо, що найчастіше жертвами булінгу стають 
діти з малозабезпечених сімей, учні з гарною 
успішністю, особи, які за певними ознаками 
відрізняються від соціальної групи [5].

Л. Кішлі вважає, що основною характе-
ристикою булінгу є емоційне приниження, 
образа почуттів людини, висловлювання 
принизливих оцінок щодо іншої людини, що 
призводить до виключення її з групи. Дослід-
ниця виділяє сім ознак булінгу: 1) емоційне 
приниження, що включає вербальні і невер-
бальні способи вираження; 2) прояв емо-
ційно образливої і принизливої поведінки 
впродовж тривалого періоду; 3) непривітна 
і недовірлива поведінка; 4) втручання у при-
ватне життя людини; 5) погіршення психо-
логічного і фізичного стану людини, на яку 
спрямована агресія; 6) намір завдати шкоду 
іншій людині, щоб ця людина пережила 
події, що завдають травму; 7) агресор займає 
вище становище, ніж його жертва, і, відпо-
відно, дозволяє собі дії, що принижують 
гідність і завдають моральної або фізичної 
шкоди іншій людині. [3]. 
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А. Король визначив спільні риси дій, які 
формують булінг: 1) дисбаланс влади, тобто 
кривдник та жертва обов’язково різні за 
соціальним статусом, фізичною чи психоло-
гічною адаптованістю до середовища, різної 
статі, раси, релігії, сексуальної орієнтації 
тощо; 2) намір нашкодити, тобто кривдник 
навмисно завдає емоційного або фізичного 
болю потерпілому і, спостерігаючи, насоло-
джується; 3) погроза подальшої агресії, тобто 
кривдник і жертва розуміють, що це не пер-
ший і не останній випадок знущання [4].

Законодавець частково врахував їх 
у Законі України «Про освіту», однак, на 
наш погляд, недостатньо. Саме тому, незва-
жаючи на юридичне визначення булінгу 
в українському законодавстві, що з’явилось 
19 січня 2019 року з набранням чинності 
Законом України «Про внесення змін до дея-
ких законодавчих актів України щодо проти-
дії булінгу (цькуванню)», натепер реальних 
змін у попередженні та протидії булінгу як 
засобу захисту прав дитини дуже мало. 

Зміни внесені до статті 173-4 Кодексу 
України про адміністративні правопору-
шення, де визначено, що булінг (цькування) 
як діяння учасників освітнього процесу, які 
полягають у психологічному, фізичному, еко-
номічному, сексуальному насильстві, у тому 
числі із застосуванням засобів електронних 
комунікацій, що вчиняються стосовно мало-
літньої чи неповнолітньої особи або такою 
особою стосовно інших учасників освітнього 
процесу, внаслідок чого могла бути чи була 
заподіяна шкода психічному або фізичному 
здоров’ю потерпілого. 

Булінг як адміністративний проступок 
проявляється у діях чи бездіяльності крив-
дника, наслідком яких є заподіяння психіч-
ної або фізичної шкоди, приниження, страх, 
тривога, підкорення потерпілого інтересам 
кривдника або соціальна ізоляціяї потер-
пілого. Це адміністративний проступок, за 
вчинення якого передбачено притягнення до 
адміністративної відповідальності у вигляді 
накладення штрафу від п’ятдесяти до двох-
сот неоподатковуваних мінімумів доходів 
громадян або громадські роботи на строк від 
двадцяти до шістдесяти годин, залежно від 
тяжкості вчинення проступку. 

Законом України «Про внесення змін 
до деяких законодавчих актів України щодо 
протидії булінгу (цькуванню)» поняттям 
булінгу доповнено пункт 3 статті 1 Закону 
України «Про освіту». Крім того, законо-
давчого закріплення набули типові ознаки 
булінгу (цькування): систематичність 
(повторюваність) діяння; наявність сто-
рін – кривдник (булер), потерпілий (жертва 
булінгу), спостерігачі (за наявності); дії або 

бездіяльність кривдника, наслідком яких 
є заподіяння психічної або фізичної шкоди, 
приниження, страх, тривога, підпорядку-
вання потерпілого інтересам кривдника або 
соціальна ізоляціїя потерпілого. На наш 
погляд, ці типові ознаки є невичерпними 
та суперечливими. 

Підставами притягнення до відпо-
відальності за булінг є протиправність, 
винність, адміністративна караність та сус-
пільна небезпечність. Протиправність про-
являється у забороні вчинення дій учас-
ників освітнього процесу, які передбачені 
у статті 173-4 КУпАП, а саме психологіч-
ного, фізичного, економічного, сексуального 
насильства. Винність у вчиненні цих дій чи 
бездіяльності полягає у вчиненні булінгу 
навмисно чи з необережності. Адміністра-
тивна караність полягає в тому, що наслід-
ком булінгу є застосування до винної особи 
стягнення у вигляді накладення штрафу від 
п’ятдесяти до двохсот неоподатковуваних 
мінімумів доходів громадян або громадські 
роботи на строк від двадцяти до шістдесяти 
годин, залежно від тяжкості вчинення про-
ступку. 

Суспільна небезпека булінгу проявля-
ється у тому, що протиправні дії спричиня-
ють істотну шкоду дитині-жертві, посягають 
на її фізичне і психологічне здоров’я, життя, 
честь та гідність. Жертви булінгу відчува-
ють емоції страху, приниження, сорому, роз-
пачу та злості. Булінг також вкрай негативно 
впливає на соціалізацію дитини-агресора, 
тих дітей, які беруть участь у цькуванні, 
приєднуючись до лідера, свідків, що підтри-
мують цькування, займають сторону напад-
ників, сміються, висловлюють підтримку 
нападаючим або просто збираються навколо 
і спостерігають за булінгом. Це явище фор-
мує у дітей відповідну модель поведінки, 
пропагує та популяризує фізичне та психо-
логічне насильство.

Судова практика боротьби з булінгом 
натепер є незначною. Одне з перших рішень 
про булінг було винесене Бориспільським 
районним судом Київської області, згідно 
з яким батьків школярки оштрафовано 
на 850 грн. за те, що донька опублікувала 
в мережі Instagram непристойні фото своєї 
ровесниці, внаслідок чого могла бути завдана 
шкода психічному здоров’ю потерпілої [6]. 

Слід зазначити, що обов’язковому дока-
зуванню в справах зазначеної категорії під-
лягає наявність юридичного складу адміні-
стративного правопорушення в діях особи, 
яка притягується до адміністративної відпо-
відальності. 

Наявність факту знущання підтверджу-
ється фото в мережі Instagram та визнанням 
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провини батьків і школярки. Однак деталь-
ного аналізу потребує кваліфікація про-
ступку саме за статтею 173-4 КУпАП, тобто 
юридичного складу.

До юридичного складу адміністратив-
ного проступку належать сукупність ознак, 
за наявності яких діяння чи бездіяль-
ність можна кваліфікувати як проступок, 
зокрема: об’єкт, об’єктивна сторона, суб’єкт, 
суб’єктивна сторона. 

Об’єктом вчиненого проступку є здоров’я, 
воля, честь і гідність особи. Об’єктивна сто-
рона проявляється: 1) у діях: публікація фото 
у соціальній мережі Instagram всупереч волі 
особи з метою приниження її честі та гід-
ності; 2) у наслідках публікації – заподіяно 
моральне страждання особі; 3) у причинному 
зв’язку між вказаними діями і наслідками. 
Суб’єктом адміністративного проступку 
є школярка, яка виставила фото в мережу 
Instagram. Суб’єктивна сторона адміністра-
тивного проступку характеризується пря-
мим умислом з метою дискредитувати, при-
низити честь і гідність особи. 

Аналізуючи рішення, прийняте Борис-
пільським районним судом Київської області 
у цій справі, слід зауважити, що дії школярки 
підпадають під кваліфікацію адміністра-
тивного проступку булінгу, передбаченого 
статтею 173-4 КУпАП, де визначено, що 
булінг (цькування) – це дії учасників освіт-
нього процесу, які полягають у тому числі 
і в психологічному насильстві із застосуван-
ням засобів електронних комунікацій. 

Однак пункт 3 статті 1 Закону України 
«Про освіту» серед типових ознак булінгу 
(цькування) визначає систематичність, 
повторюваність діяння. Школярка виста-
вила фото в мережу один раз, повторюва-
ності не було. Виникає питання: чи справед-
ливим є рішення та чи можна одноразову дію 
кваліфікувати як булінг.

Разом із тим у 173-4 КУпАП чітко визна-
чено поняття булінгу та передбачено накла-
дення штрафу від ста до двохсот неопо-
датковуваних мінімумів доходів громадян 
або громадські роботи на строк від сорока 
до шістдесяти годин, якщо воно вчинене 
повторно протягом року після накладення 
адміністративного стягнення. Тобто повтор-
ність передбачає суворіше покарання, і одно-
разова дія може вважатись булінгом.

Проблема кваліфікації вказаного про-
ступку полягає у законодавчій колізії, адже 
Законом України «Про внесення змін до 
деяких законодавчих актів України щодо 
протидії булінгу (цькуванню)» були внесені 
зміни до КУпАП, де повторюваність визна-
чено як обтяжуючу ознаку проступку, яка 
передбачає суворіше покарання у вигляді 

накладення штрафу від ста до двохсот нео-
податковуваних мінімумів доходів громадян 
або громадські роботи на строк від сорока до 
шістдесяти годин. А зміни, внесені вказаним 
законом до пункту 3 статті 1 Закону Укра-
їни «Про освіту», передбачають систематич-
ність, повторюваність діяння як одну з типо-
вих ознак булінгу. 

Отже, у Законі України «Про внесення 
змін до деяких законодавчих актів Укра-
їни щодо протидії булінгу (цькуванню)» 
від 18.12.2018 закладено юридичну колізію. 
З метою усунення розбіжностей, яка виникла 
у КУпАП та Законі України «Про освіту», 
пропонуємо у п. 3 ст. 1 Закону України «Про 
освіту» внести зміни, виключивши з ознак 
булінгу «систематичність (повторюваність) 
діяння». 

Внаслідок проведеного дослідження 
можна визначити такі типові ознаки булінгу 
як способу вчинення адміністративного 
проступку: 1) наявність сторін – кривдник 
(булер), потерпілий (жертва булінгу), спо-
стерігачі (за наявності); 2) умисел; 3) проти-
правність; 4) енергетичний (фізичний) або 
інформаційний (психічний) вплив на іншого 
учасника освітнього процесу; 4) реалізується 
шляхом дії або через бездіяльність; 5) здій-
снюється всупереч волі жертви (потерпі-
лого); 6) наслідком є заподіяння психічної 
та/або фізичної шкоди, приниження, страх, 
тривога, обмеження свободи волевиявлення 
або дій потерпілого, підпорядкування потер-
пілого інтересам кривдника та/або спричи-
нення соціальної ізоляції потерпілого.

Повторність або систематичність – це 
обтяжуюча ознака булінгу, яка передбачає 
суворіше покарання, а не типова ознака, як 
зазначено в Законі України «Про освіту».

Аналіз судової практики свідчить, що 
станом на 22 травня 2019 року судами роз-
глянуто вже 121 справу про булінг. Із цієї 
кількості в 65 випадках було ухвалено 
рішення про накладення стягнення: най-
частіше у вигляді штрафу – у 50 справах, 
попередження – 6, громадських робіт – 8, 
а також в одному випадку – зобов'язання 
публічно вибачитися. 31 справа відправ-
лена на доопрацювання до органів поліції. 
У 16 справах було встановлено відсутність 
складу правопорушення, у дев’яти випад-
ках суд обмежився усним зауваженням. 
У дев’яти справах матеріали були складені за 
ст. 184 КУпАП – невиконання батьками або 
особами, що їх замінюють, обов’язків щодо 
виховання дітей, однак суд установив, що це 
ст. 173-4 КУпАП («Булінг (цькування) учас-
ника освітнього проце») [6].

Слід зазначити, що запровадження меха-
нізму протидії та попередження булінгу має 
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на меті захистити не лише учнів, але й інших 
учасників освітнього процесу. 28 лютого 
2019 року Нетішинським судом Хмельниць-
кої області було прийнято рішення та притяг-
нуто до відповідальності учня старших кла-
сів за вчинення булінгу щодо свого вчителя. 
Як зазначають представники Національної 
поліції, булінг з боку учня проявлявся у сис-
тематичних образах та психологічному тиску 
на вчителя шляхом публікацій відео в мережі 
інтернет. Учня-блогера було визнано винним 
у вчиненні адміністративного правопору-
шення, передбаченого ч. 3 ст. 173-4 Кодексу 
України про адміністративні правопору-
шення, а його мати зобов’язана сплатити 
штраф у розмірі 850 гривень [6].

Нерідко булінг проявляється у прини-
женнях і з боку вчителя, зокрема нагаду-
ванні при дитячому колективі про недоліки 
дитини, її успішність, особливості сім’ї, ігно-
руванні фізичних потреб дитини, існуванні 
улюбленців, підвищеному тоні, необґрунто-
ваних, неадекватних оцінках, суворій дис-
ципліні, яка тримається на страху, а не на 
інтересі до навчання; авторитаризмі, неетич-
них зауваженнях щодо зовнішнього вигляду 
дитини тощо. Проявами булінгу з боку будь-
якого учасника освітнього процесу можна 
вважати погрози, образливі прізвиська, при-
ниження, висміювання зовнішнього вигляду, 
роду занять, поведінки особи, примушуванні 
до негативних дій, бойкоті, ігноруванні тощо. 
Однак, щоб притягнути особу до адміністра-
тивної відповідальності за булінг, необхід-
ною є наявність юридичних підстав, які пере-
раховані вище.

Дуже часто булінгу притаманне вибір-
кове насилля над особами, чиї погляди 
та індивідуальні особливості відрізняються 
від встановленої у соціальній групі «норми». 
Це можуть бути інакші політичні вподо-
бання, інша віра, колір шкіри, орієнтація 
тощо. Такий вид булінгу становить особливу 
суспільну небезпеку, адже вони принижують 
честь та гідність дитини, руйнують суспільні 
засади терпимості, поваги та толерантності. 
Особливо гостро ця проблема існує в Укра-
їні, де діти, як і дорослі, мають низьку пра-
вову культуру, часто мають стереотипне 
мислення, якому притаманні елементи  
ксенофобії [7].

Діти є дуже вразливими до різного роду 
насильства, впливів оточення та цькування. 
Інколи такі речі можуть підштовхнути 
дитину до самогубства. У разі коли цьку-
вання, які полягають у психологічному, 
фізичному, економічному, сексуальному 
насильстві, привели до самогубства, чинне 
законодавство кваліфікує це як криміналь-
ний злочин, визначений статтею 120 Кри-

мінального кодексу України «Доведення до 
самогубства». 

Наявність у соціальному середовищі 
дитини булінгу стосовно певних осіб пере-
шкоджає їм у реалізації права на освіту. 
Постійне насилля різної природи пригнічує 
моральний стан дитини, знижує мотивацію 
до навчання. Педагоги спостерігають, що 
діти, які є жертвами булінгу, часто мають 
проблеми з успішністю, у них часто розвива-
ються фобії, страхи. Такі діти стають схиль-
ними до маніпуляцій, швидко втрачають здо-
буті знання [8].

Протидія та попередження булінгу 
у дитячому середовищі є засобом захисту 
прав і свобод дитини. Крім дієвого зако-
нодавства, справедливої судової практики, 
необхідною є вчасна реакція з боку педагогів, 
батьків, друзів та родичів дитини на перші 
ознаки булінгу в її оточенні. Діти мають 
психологічні особливості розвитку, булінг 
у дитячому віці є особливо небезпечним сус-
пільним явищем. Критично важливим у разі 
виникнення підозр щодо вчинення булігу 
є встановлення контакту з дитиною-жерт-
вою, надання їй кваліфікованої правової, 
психологічної і медичної допомоги.

Висновки

Незважаючи на прийняття Закону Укра-
їни «Про внесення змін до деяких законо-
давчих актів України щодо протидії булінгу 
(цькуванню)» від 18.12.2018, попередження 
та профілактика булінгу щодо дітей зали-
шається на низькому рівні, а законодавство 
потребує подальшого вдосконалення.

З метою усунення законодавчої колізії, 
що закріплена в Законі України «Про вне-
сення змін до деяких законодавчих актів 
України щодо протидії булінгу (цькуванню)» 
від 18.12.2018, та суперечностей, які вини-
кли внаслідок цього у статті 173-4 КУпАП 
та п. 3 статті 1 Закону України «Про освіту», 
пропонуємо у п. 3 ст. 1 Закону України «Про 
освіту» внести зміни, виключивши з ознак 
булінгу «систематичність (повторюваність) 
діяння» та викласти її у такій редакції: 
«Типовими ознаками булінгу (цькування) 
є: 1) наявність сторін – кривдник (булер), 
потерпілий (жертва булінгу), спостерігачі 
(за наявності); 2) умисел; 3) протиправність; 
4) енергетичний (фізичний) або інформацій-
ний (психічний) вплив на іншого учасника 
освітнього процесу; 4) реалізується шля-
хом дії або через бездіяльність; 5) здійсню-
ється всупереч волі жертви (потерпілого); 
6) наслідком є заподіяння психічної та/або 
фізичної шкоди, приниження, страх, тривога, 
обмеження свободи волевиявлення або дій 
потерпілого, підпорядкування потерпілого 
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інтересам кривдника та/або спричинення 
соціальної ізоляції потерпілого».

Повторність або систематичність – це 
обтяжуюча ознака булінгу, яка передба-
чає суворіше покарання, а не типова ознака 
досліджуваного адміністративного про-
ступку.

Юридичний склад адміністративного про-
ступку, передбаченого статтею 173-4 КУпАП, 
включає: об’єкт – здоров’я, воля, честь і гід-
ність особи; об’єктивну сторону, що прояв-
ляється: 1) у діях чи бездіяльності щодо 
енергетичного (фізичного) або інформа-
ційного (психічного) впливу на жертву 
(потерпілого); 2) у наслідках, що проявля-
ються у заподіянні сильного фізичного чи 
морального страждання; 3) у причинному 
зв’язку між вказаними діями (бездіяльністю) 
і наслідками; суб’єкта булінгу – учасника 
освітнього процесу; суб’єктивну сторону, що 
характеризується прямим умислом з метою 
завдати фізичних і моральних страждань 
особі, дискредитувати, принизити честь і гід-
ність особи, примусити до дій, що суперечать 
її волі, отримати певне визнання.

Крім внесення змін до законодавства, 
з метою подолання та ліквідації проявів 
булінгу та захисту прав дитини доцільно: 
проводити анонімні анкетування у дитячих 
колективах; збільшити кількість виховних 
годин в освітніх закладах, адже саме спіл-
кування сприяє покращенню мікроклімату 
в колективі. 
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The article analyzes the means and measures of resistance the bulling. Amendments to the legislation on 
counteracting bulling are proposed. The legal structure of bulling was defined as an administrative offense, 
which includes: the othe health, will, honor and dignity of the person; the objective side manifests itself: 1) in 
actions or omissions regarding energy (physical) or informational (mental) influence on the victim; 2) in the 
consequences of severe physical or moral suffering; 3) a causal link between these actions (inaction) and the 
consequences; the subject of bulling is a participant of the educational process; subjective side is characterized 
by direct intent in order to inflict physical and moral suffering on the person, to discredit, humiliate the honor 
and dignity of the person, to compel actions contrary to his will, to obtain some avouchment.It is determined 
that repetition or systematicity is an aggravating sign of billing, which implies more severe punishment, and 
not a typical sign of the investigated administrative misconduct. It has been proven that countering and 
preventing bullying in a child's environment is a means of protecting the rights and freedoms of the child. It 
is stated that in addition to the effective legislation, fair jurisprudence, there is a need for a timely response 
from teachers, parents, friends and relatives of the child to the first signs of bullying in her environment. It is 
established that children have psychological features of development, bullying in childhood is a particularly 
dangerous social phenomenon. It was considered appropriate to suspect suspicion of bullying contacting 
the child victim, providing her with legal, psychological and medical assistance. It is proposed to conduct 
anonymous questionnaires in children's collectives in order to overcome and eliminate the manifestations of 
bulling; to increase the number of educational hours in educational establishments, because communication 
helps to improve the microclimate in the team.

Key words: bulling, child rights and freedoms, mobbing, protection of the rights of the child, object of 
the bulling, subject of the bulling, objective side of the bulling, subjective side of the bulling.


