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ЯК БОРОТИСЯ З БУЛІНГОМ В УКРАЇНІ? 
 

Що таке «булінг»? 

Булінг (bullying, від анг. bully — хуліган, забіяка, задирака, грубіян, 

насильник) визначається як утиск, дискримінація, цькування. Цей термін означає 

тривалий процес свідомого жорстокого ставлення (фізичного і психічного), 

агресивної поведінки, одного з членів колективу з боку інших представників 

колективу, щоб заподіяти шкоду, викликати страх, тривогу або ж створити 

негативне середовище для людини.  

Булінг може проявлятись у вигляді психологічного (образи, приниження, 

погрози, ігнорування), економічного тиску (крадіжки, вимагання грошей), 

фізичних знущань (побиття), кібербулінг (приниження за допомогою інтернету, 

смартфону чи інших електронних засобів). Нерідко різні види тиску 

поєднуються. 

 

Яка відповідальність за вчинення булінгу у школі? 

18 грудня 2018 року Верховна Рада України прийняла Закон "Про внесення 

змін до деяких законодавчих актів України щодо протидії булінгу (цькуванню)". 

Даний Закон передбачає адміністративну відповідальність за цькування у 

закладах освіти. 

Відтепер вчинення булінгу неповнолітньої чи малолітньої особи буде 

каратися штрафом від 850 до 1700 грн або громадськими роботами від 20 до 

40 годин. 

Знущання, вчинені повторно упродовж року після або групою осіб 

каратимуться штрафом у розмірі від 1700 до 3400 грн або громадськими 

роботами на строк від 40 до 60 годин. 
У разі цькування неповнолітніми від 14 до 16 років, відповідатимуть його 

батьки або особи, що їх заміняють. 

До них застосовуватимуть покарання у вигляді штрафу від 850 до 1700 

грн або громадські роботи на строк від 20 до 40 годин. 

Окремо передбачена відповідальність за приховування фактів булінгу. 

Якщо керівник закладу освіти не повідомить поліцію про відомі йому 

випадки цькування серед учнів, його оштрафують на суму від 850 до 1700 

грн або призначать виправні роботи на строк до одного місяця з 

відрахуванням до 20 % заробітку. 

 

Як притягуватимуть до відповідальності? 

https://www.pravda.com.ua/news/2018/12/18/7201631/
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Після того, як повідомлення про вчинення булінгу надійшло до органів 

правопорядку, підрозділи поліції у справах неповнолітніх складають протокол 

про вчинення адміністративного правопорушення. 

Після цього справа передається на розгляд до відповідного суду або судді 

за місцем вчинення правопорушення. 

Судді районних, районних у місті, міських чи міськрайонних судів 

розглядають справи про адміністративні правопорушення та призначають вид і 

розмір покарання. 

Строк розгляду справи судом – 15 днів з для отримання ним протоколу про 

адміністративне правопорушення та матеріалів справи. 

Доказами у справах про факти цькування можуть бути: 

 пояснення особи, яку притягують до відповідальності, 

 пояснення потерпілого та свідків, 

 висновок експерта (якщо в результаті вчинення правопорушення 

була завдана фізична чи психологічна шкода), 

 речові докази у вигляді зіпсованих особистих речей постраждалого, 

 письмові документи, 

 матеріали листування, в тому числі – переписки в соціальних 

мережах, відео-матеріали, на яких зафіксовано процес цькування. 

 

Куди звертатись для вирішення питання зупинення булінгу? 

Якщо Ви стали жертвою або свідком булінгу, потрібно звернутись до 

адміністрації навчального закладу, якщо на рівні школи не вдалось врегулювати 

проблему, звертайтесь із відповідною заявою до поліції. Поліція зобов’язана 

відреагувати на протиправні дії відносно Вас. 

Пам’ятайте, булінг не можна ігнорувати, а ситуації з фізичним 

насильством потребують негайного втручання! 


