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ПРАВА ДИТИНИ І 

НАВІЩО ЇХ ТРЕБА ЗНАТИ



Основні права, 

закріплені Конвенцією про права дитини:
▪ Право на життя

▪ Право на піклування і турботу

▪ Право на достатнє харчування та дах над 
головою

▪ Право на розваги, відпочинок і дозвілля

▪ Право на освіту

▪ Право на медичну допомогу



▪ Право на повагу честі та гідності, захисту від 
образ

▪ Право висловлювати свою точку зору, але 
вона не повинна ображати інших людей

▪ Усі діти рівні у своїх правах незалежно від 
походження, кольору шкіри, національності 
та статків батьків



▪ Фізичне насильство 

▪ Психологічне насильство

▪ Економічне насильство. 
Нехтування потребами дитини

▪ Сексуальне насильство

ВИДИ 

НАСИЛЬСТВА



ПСИХОЛОГІЧНЕ 

НАСИЛЬСТВО

це вплив на психіку людини, який заподіює їй душевне 
страждання, тримає людину в страху

Словесні образи і лайка, використання образливих 

прізвиськ, погрози, шантаж, наклеп, приниження 

людської гідності дитини, постійна критика дитини, 

знущання над його вчинками, висловлюваннями і 

почуттями, висміювання дитини, соціальна 

ІЗОЛЯЦІЯ

ПРОЯВИ ТАКОГО НАСИЛЬСТВА:



ФІЗИЧНЕ 

НАСИЛЬСТВО

це умисне нанесення фізичних ушкоджень

Побої, пинки, запотиличники, штовхання, рани, 

синяки, укуси, опіки та інша шкода здоров’ю

ПРОЯВИ ТАКОГО НАСИЛЬСТВА:



ЕКОНОМІЧНЕ 

НАСИЛЬСТВО

Нехтування потребами дитини  (бездіяльність, яка по суті є 
жорстоким поводженням з дитиною) → відсутність з боку 
батьків дитини або осіб, які їх замінюють, належного 
забезпечення основних потреб дитини в їжі, одязі, житлі, 
вихованні, освіті, медичній допомозі тощо

Приховування, пошкодження, знищення, відбирання

особистих речей дитини, вимагання, крадіжка, 

грабіж тощо

ПРОЯВИ ЕКОНОМІЧНОГО НАСИЛЬСТВА У ШКОЛІ:



СЕКСУАЛЬНЕ 

НАСИЛЬСТВО

це дії сексуального характеру

Небажані й непристойні коментарі та образи, 

небажані дотики і обмацування частин тіла; 

систематичне підглядання (вуайєризм); 

демонстрація статевих органів (ексгібіціонізм); 

непристойні телефонні дзвінки, повідомлення, 

розміщення непристойних фото в мережі Internet

тощо 

ПРОЯВИ ТАКОГО НАСИЛЬСТВА:



ДИСЦИПЛІНАРНААДМІНІСТРАТИВНА

КРИМІНАЛЬНАЦИВІЛЬНО-ПРАВОВА

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА БУЛІНГ



КРИМІНАЛЬНА 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ
З 14 років 
▪ Умисне тяжке тілесне ушкодження (ст. 121 КК України)

▪ Умисне середньої тяжкості тілесне ушкодження (ст. 122 КК України)

▪ Крадіжка (ст. 185 КК України)

▪ Грабіж (ст. 186 КК України)

▪ Розбій (ст. 189 КК України)

▪ Вимагання (ст. 296 КК України)

▪ Умисне знищення або пошкодження майна, вчинене шляхом підпалу,

вибуху чи іншим загально небезпечним способом, або заподіяло майнову

шкоду в особливо великих розмірах, або спричинило загибель людей чи

інші тяжкі наслідки (частина друга статті 194 КК України)



КРИМІНАЛЬНА 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ
З 16 років 
▪ Умисне легке тілесне ушкодження (ст. 125 КК України)                                                                         
▪ Побої і мордування (завдали фізичного болю і не спричинили тілесних
ушкоджень) (ст. 126 КК України)
▪ Катування (умисне заподіяння сильного фізичного болю або фізичного чи
морального страждання шляхом нанесення побоїв, мучення або інших
насильницьких дій з метою спонукати потерпілого або іншу особу вчинити
дії, що суперечать їх волі) (ст. 127 КК України)
▪ Необережне тяжке або середньої тяжкості тілесне ушкодження (ст. 128 КК )
▪ Погроза вбивством (ст. 129 КК України)
▪ Доведення до самогубства або до замаху на самогубство (ст. 120 КК)
▪ Умисне знищення або пошкодження майна (частина перша статті 194 КК)

Вчинення неповнолітніми діянь, що містять ознаки злочину, 

відповідальність за які передбачена КК України, якщо вони не досягли

віку, з якого настає кримінальна відповідальність, -

тягне за собою накладення штрафу на батьків або осіб, які їх замінюють

(частина четверта ст.184 КУпАП)



АДМІНІСТРАТИВНА 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

▪ За статистикою у 90 % випадків булінг не містить у собі ознак кримінального 

діяння, найчастіше це адміністративне правопорушення (у більшості випадків 

кваліфікують за статтею 173 КУпАП - дрібне хуліганство, тобто нецензурна лайка 

в громадських місцях, образливе чіпляння до громадян та інші подібні дії, що 

порушують громадський порядок і спокій громадян)

▪ Адміністративна відповідальність настає з 16 років

Вчинення неповнолітніми віком від 14 до 16 років правопорушення, 

відповідальність за яке передбачено КУпАП тягне за собою накладення штрафу на 

батьків або осіб, які їх замінюють (частина третя ст. 184 КУпАП).

▪ Невиконання батьками обов’язків з утримання та виховання дитини є 

адміністративним правопорушенням (ст. 184 КУпАП). 

На батьків кривдника можна покласти відповідальність відшкодувати шкоду, 

завдану їх малолітньою дитиною, або підлітком у віці від 14 до 18 років, в якого 

немає власного майна та доходу



ВИЗНАЧЕННЯ 

БУЛІНГУ 

(ЦЬКУВАННЯ)
Булінг (цькування), тобто діяння (дії або бездіяльність) учасників

освітнього процесу, які полягають у психологічному, фізичному,

економічному, сексуальному насильстві, в тому числі із застосуванням

засобів електронних комунікацій, що вчиняються стосовно малолітньої

чи неповнолітньої особи та (або) такою особою до інших учасників

освітнього процесу, внаслідок чого могла бути чи була завдана шкода

психічному або фізичному здоров’ю постраждалої особи

173-4 

КУпА

П

Типовими ознаками булінгу (цькування), можуть бути:

- систематичність (повторюваність);

- наявність сторін – кривдник (булер), постраждала особа (жертва), спостерігачі (за

їх наявності);

- дії або бездіяльність кривдника, наслідком яких є заподіяння психічної та/або

фізичної шкоди, приниження, страх, тривога, підпорядкування постраждалої особи

інтересам кривдника (булера), та/або спричинення її соціальної ізоляції (пункт 3-1

частини першої статті 1 ЗУ «Про освіту»)



ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА 

БУЛІНГ (ЦЬКУВАННЯ)

За частиною першою 173-4 (вище викладена) – штраф від 50 до 100

НМДГ (850-1700 грн) або громадські роботи на строк від двадцяти до

сорока годин

Ті самі дії, вчинені групою осіб або повторно протягом року після

накладення адміністративного стягнення – штраф від 100 до 200

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

шестидесяти годин

173-4 

КУпАП

Неповідомлення керівником закладу освіти уповноваженим

підрозділам Національної поліції України про випадки булінгу

(цькування) учасника освітнього процесу – штраф від 50 до 100

НМДГ (850-1700 грн) або виправні роботи на строк до одного

місяця з відрахуванням до 20 % заробітку

+ Відповідальність батьків за вчинення малолітніми, або неповнолітніми 

особами віком від 14 до 16 років, правопорушення передбаченого частинами 

першою та другою цієї статті (з аналогічними санкціями)



ЩО РОБИТИ І ДО КОГО 

ЗВЕРТАТИСЯ, ЯКЩО ДИТИНА 

ОПИНИЛАСЬ В СИТУАЦІЇ 

БУЛІНГУ?
Порядок звернення до правоохоронних 
органів








