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•ДИТИНА 

•МАЛОЛІТНІЙ

•НЕПОВНОЛІТНІЙ



«ДИТИНА»

1. особа віком до 18 років

Закон України «Про громадянство»

2. будь-яка фізична особа віком до

вісімнадцяти років

Закон України «Про протидію торгівлі 
людьми»

3. особа віком до 18 років (повноліття), якщо

згідно з законом, застосовуваним до неї,

вона не набуває прав повнолітньої раніше

Закон України «Про охорону дитинства»

4. Правовий статус дитини має особа до

досягнення нею повноліття

Сімейний кодекс України



«МАЛОЛІТНЬОЮ»

вважається дитина до досягнення нею

чотирнадцяти років

Сімейний кодекс України

«НЕПОВНОЛІТНЬОЮ»

вважається дитина у віці від

чотирнадцяти до вісімнадцяти років

Сімейний кодекс України



• Булінг

• Кібербулінг

• Мобінг

• Грумінг

• Секстинг



- Віктімблеймінг – звинувачення жертви і перекладання
відповідальності на особу, яка, і без того, перебуває під
психологічним тиском

- Харасмент – сексуальні домагання (на роботі)
- Сталкінг – нав’язливе, небажане і постійне

переслідування однією людиною іншої
- Аутинг – публічне розголошення компрометуючої

жертву інформації
- Газлайтинг – маніпулятивний прийом, спрямований на

те, щоб спотворити і підірвати у жертви почуття
реальності; роз’їдає здатність людини довіряти собі і, як
результат, вона починає сумніватися в правомірності
своїх скарг на образи і погане ставлення

- Флуд – марнослів'я, повідомлення в іетернет-форумах і
чатах, що поширюється з метою тролінгу, напрклад, з
бажанням комусь дошкулити



Булінг (цькування) 
учасника освітнього процесу 

Булінг (цькування), 1) тобто діяння учасників освітнього 
процесу, 2) які полягають у психологічному, фізичному, 
економічному, сексуальному насильстві, 3) у тому числі 
із застосуванням засобів електронних комунікацій 
(кібербулінг), 4) що вчиняються 4а) стосовно малолітньої 
чи неповнолітньої особи або 4б) такою особою стосовно 
інших учасників освітнього процесу, 5) внаслідок чого 
могла бути чи була заподіяна шкода психічному або 
фізичному здоров’ю потерпілого

ст. 173-4 КУпАП, ЗУ «Про освіту»



Сторонами булінгу (цькування) учасника 
освітнього процесу можуть бути:

1) постраждала особа – дитина
vs

правопорушник – дорослий

2) постраждала особа – дитина 
vs

правопорушник – дитина

3) постраждала особа – дорослий
vs

правопорушник – дитина



Розділ VI
Учасники освітнього процесу:

Стаття 52. Категорії учасників освітнього процесу
1. Учасниками освітнього процесу є:

• здобувачі освіти;

• педагогічні, науково-педагогічні та наукові працівники;

• батьки здобувачів освіти;

• фізичні особи, які провадять освітню діяльність;

• інші особи, передбачені спеціальними законами та залучені до 
освітнього процесу у порядку, що встановлюється закладом освіти.

ЗУ «Про освіту»





ст. 173-4 КУпАП «Булінг (цькування) учасника освітнього процесу»

Частина 1. Булінг (цькування), тобто діяння учасників освітнього 

процесу, які полягають у психологічному, фізичному, 

економічному, сексуальному насильстві, у тому числі із 

застосуванням засобів електронних комунікацій, що вчиняються 

стосовно малолітньої 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, -

Санкція 1. тягне за собою накладення штрафу від п’ятдесяти до ста 

неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (850-1700) або 

громадські роботи на строк від двадцяти до сорока годин.



ст. 173-4 КУпАП «Булінг (цькування) учасника освітнього процесу»

Частина 2. Діяння, передбачене частиною першою цієї 

статті, вчинене групою осіб або повторно протягом року 

після накладення адміністративного стягнення, -

Санкція 2. тягне за собою накладення штрафу від ста до 

двохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян 

(1700-3400) або громадські роботи на строк від сорока

до шістдесяти годин.



ст. 173-4 КУпАП «Булінг (цькування) учасника освітнього процесу»

Частина 3. Діяння, передбачене частиною першою цієї 

статті, вчинене малолітніми або неповнолітніми 

особами віком від чотирнадцяти до шістнадцяти років, -

Санкція 3. тягне за собою накладення штрафу на батьків 

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

неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (850-

1700) або громадські роботи на строк від двадцяти до 

сорока годин.



ст. 173-4 КУпАП «Булінг (цькування) учасника освітнього процесу»

Частина 4. Діяння, передбачене частиною другою цієї 

статті, вчинене малолітньою або неповнолітньою 

особою віком від чотирнадцяти до шістнадцяти років, -

Санкція 4. тягне за собою накладення штрафу на батьків 

або осіб, які їх замінюють, від ста до двохсот 

неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (1700-

3400) або громадські роботи на строк від сорока до 

шістдесяти годин.



ст. 173-4 КУпАП «Булінг (цькування) учасника освітнього процесу»

Частина 5. Неповідомлення керівником закладу освіти 

уповноваженим підрозділам органів Національної 

поліції України про випадки булінгу (цькування) 

учасника освітнього процесу -

Санкція 5. тягне за собою накладення штрафу від 

п’ятдесяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів 

громадян (850-1700) або виправні роботи на строк до 

одного місяця з відрахуванням до двадцяти процентів 

заробітку.



ВАЖЛИВО!!!
Внесені також зміни до ст. 184 КУпАП

Частина 3. Вчинення неповнолітніми віком від
чотирнадцяти до шістнадцяти років правопорушення,
відповідальність за яке передбачено цим Кодексом,
крім порушень, передбачених частинами третьою або
четвертою статті 173-4 цього Кодексу, -

Санкція 3. тягне за собою накладення штрафу на
батьків або осіб, які їх замінюють, від п’ятдесяти до ста
неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (850-
1700).



Крім цього, внесено зміни до КУпАП:

• до статті 221 КУпАП відповідно до чого 
підвідомчість щодо розгляду справ за 
адміністративне правопорушення 
передбачене статтею 173-4 належить судам;

• до статті 255 КУпАП відповідно до чого 
право складати протокол про 
адміністративне правопорушення 
передбачені статтею 173-4 мають органи 
Національної поліції.



ч.3. статті 26 після абзацу дев’ятого доповнити 
п’ятьма новими абзацами такого змісту:

• забезпечує створення у закладі освіти безпечного освітнього середовища,
вільного від насильства та булінгу (цькування), у тому числі:

• з урахуванням пропозицій територіальних органів (підрозділів)
Національної поліції України, центрального органу виконавчої влади, що
забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері охорони
здоров’я, головного органу у системі центральних органів виконавчої
влади, що забезпечує формування та реалізує державну правову політику,
служб у справах дітей та центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді
розробляє, затверджує та оприлюднює план заходів, спрямованих на
запобігання та протидію булінгу (цькуванню) в закладі освіти;

• розглядає заяви про випадки булінгу (цькування) здобувачів освіти, їхніх
батьків, законних представників, інших осіб та видає рішення про
проведення розслідування; скликає засідання комісії з розгляду випадків
булінгу (цькування) для прийняття рішення за результатами проведеного
розслідування та вживає відповідних заходів реагування;

• забезпечує виконання заходів для надання соціальних та психолого-
педагогічних послуг здобувачам освіти, які вчинили булінг, стали його
свідками або постраждали від булінгу (цькування);

• повідомляє уповноваженим підрозділам органів Національної поліції
України та службі у справах дітей про випадки булінгу (цькування) в
закладі освіти

ЗУ «Про освіту»



ч.1. статті 64 після абзацу восьмого доповнити 
двома новими абзацами такого змісту:

• з урахуванням пропозицій центрального органу виконавчої влади з
питань формування і реалізації державної політики у сфері захисту
прав і свобод людини та громадянина, центрального органу
виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну
політику у сфері охорони здоров’я, головного органу у системі
центральних органів виконавчої влади, що забезпечує формування
та реалізує державну правову політику, центрального органу
виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну
політику з питань сім’ї та дітей, розробляє та затверджує план
заходів, спрямованих на запобігання та протидію булінгу
(цькуванню) в закладах освіти, порядок реагування на випадки
булінгу (цькування), порядок застосування заходів виховного
впливу;

• узагальнює та оприлюднює інформацію про випадки булінгу
(цькування) в закладах освіти.

ЗУ «Про освіту»



Типовими ознаками булінгу (цькування) є:

• систематичність (повторюваність) діяння;

• наявність сторін - кривдник (булер), потерпілий
(жертва булінгу), спостерігачі (за наявності);

• 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

ЗУ «Про освіту»


