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У розділі 1 дисертації висвітлюються проблеми розуміння ювенальної 

антикримінальної політики України. Охарактеризовано стан дослідження протидії 

насильницькій злочинності неповнолітніх в Україні, а також місце ювенальної 

кримінології та ювенальної юстиції у сфері протидії вказаному виду злочинності. 

Констатовано, що на сьогодні в Україні відбувається переосмислення проблеми 

протидії злочинності серед неповнолітніх на рівні як суспільства, так і держави, 

яка поступово відмовляється від пріоритету репресії за девіантну поведінку 

неповнолітніх на користь створення ювенальної превенції. Також важливим  

напрямом державної політики у сфері протидії злочинності неповнолітніх є 

створення системи ювенальної юстиції. 

Огляд наявних в Україні наукових досліджень проблеми протидії 

злочинності серед неповнолітніх дозволив сформулювати висновок про те, що 

зазвичай учені, які присвячували свої дослідження насильницькій злочинності, 

виокремлюють проблематику вчинення вказаних злочинів неповнолітніми. 

І, навпаки, дослідники злочинності неповнолітніх обов’язково виокремлюють в її 

структурі значну частку насильницьких злочинів, акцентуючи увагу на її 

причинах, умовах та шляхах запобігання. Концепції, теорії, доктрини, сформовані 

в ювенальній кримінології, безпосередньо визначають принципи діяльності 

ювенальної юстиції, становлення якої відбувається наразі в Україні. 



 
 

Під ювенальною кримінологією запропоновано розуміти самостійну галузь 

кримінологічних знань про злочинність неповнолітніх (особи у віці від 14 до 18 

років), її детермінацію, особистість неповнолітнього правопорушника, 

віктимологічні особливості неповнолітньої жертви злочину, заходи протидії 

злочинності неповнолітніх. Складовою кримінології визнано саме ювенальну 

кримінологію, а не кримінологічну ювенологію. 

Визначено поняття ювенальної антикримінальної політики, під якою 

запропоновано розуміти стратегію і тактику діяльності держави в галузі протидії 

кримінальним правопорушенням неповнолітніх, які визначають напрями, цілі і 

засоби впливу на злочинність неповнолітніх, правову регламентацією 

кримінальної відповідальності та її реалізацію органами кримінальної юстиції, 

створення системи ювенальної юстиції та запобігання кримінальним 

правопорушенням серед неповнолітніх. Всі складові ювенальної антикримінальної 

політики, а саме законодавство про кримінальну відповідальність неповнолітніх, 

практика його застосування, ювенальні юстиція та превенція, перебувають між 

собою у функціональній залежності й взаємодії. Механізм цієї взаємодії такий, що 

зміни в одному елементі з необхідністю обумовлюють відповідні зміни і в інших 

елементах такої політики.   

У розділі 2 надано кримінально-правову та кримінологічну характеристику 

насильства у середовищі неповнолітніх. Акцентовано увагу на проблемі розуміння 

неповнолітнього як суб’єкта кримінально-правових відносин, розглянуто поняття 

та види насильства у кримінальному праві України, а також нав’язливого 

переслідування (сталкінгу) як особливого виду насильства серед неповнолітніх. 

Встановлено, що «вік» або «віковий період» є важливою соціально-

демографічною характеристикою особистості неповнолітнього насильницького 

злочинця та розглядаються як цикли розвитку людини, що мають свою структуру 

і динаміку. Попри формальну визначеність віку, з якого настає кримінальна 

відповідальність, обґрунтовано, що у кримінологічних дослідженнях доцільно 



 
 

притримуватися більш широкого підходу до розуміння поняття «неповнолітній». 

Під неповнолітнім запропоновано розуміти кожну людську істоту (дитину) від 

народження до досягнення нею 18-ти років. 

Підтримано ідею виокремлення вікової неосудності, яка відображає 

психофізіологічні особливості неповнолітніх, які формально досягли віку, з якого 

настає відповідальність за КК України, що матиме значення для притягнення 

особи до кримінальної відповідальності. Виявлено особливості віку 

неповнолітнього, який скоїв насильницький злочин, в аспекті соціально-

демографічної характеристики його особистості у взаємозв’язку з такими 

соціально-демографічними ознаками, як стать, наявність сім’ї, соціальна 

зайнятість та вчинення правопорушення під впливом психоактивних речовин. 

На основі аналізу статистичних даних, наукових джерел визначено такі 

вікові особливості неповнолітніх, які вчинили насильницькі злочини, у тому числі 

у взаємозв’язку з іншими соціально-демографічними характеристиками: 

1) зростання кримінальної активності неповнолітніх припадає на першу вікову 

кризу (15–17 років); 2) інтенсивніша кримінальна активність обумовлюється 

старшим віком неповнолітнього злочинця; 3) виховання неповнолітніх у неповних 

сім’ях (приблизно 50%); 4) більше половини засуджених неповнолітніх ніде не 

навчалося і не працювало; 5) перебування неповнолітнього на момент вчинення 

насильницького злочину у стані алкогольного сп’яніння.  

Ураховуючи постулати природного права та принципу соціального 

натуралізму обґрунтовано, що насильницька злочинність неповнолітніх – це 

протиприродне соціальне явище, обумовлене патологією формування волі і 

свідомості неповнолітнього, що виявилося у застосуванні фізичного або 

психологічного насильства до іншої дитини. 

Аналіз основних наукових підходів до тлумачення поняття «насильство» 

у теорії кримінального права України дозволив дійти висновку про хибність 

позиції, яка ототожнює насильство виключно з фізичним впливом на організм 



 
 

іншої особи поза або проти її волі. Констатовано, що основними видами 

насильства є фізичне та психологічне насильство. Відповідний висновок зроблено 

з урахуванням фундаментального підходу у межах соціального натуралізму 

з використанням юснатуралістичної методології, а також ураховуючи комплекс 

сваволі та ілюзій, що допускає широке трактування поняття «насильство» як 

у кримінальному праві України, так і в кримінології. 

Виокремлено об’єктивні та суб’єктивні ознаки насильства: протиправна 

поведінка, яка проявляється у зовнішньому середовищі та виражена у конкретних 

усвідомлених актах діяльності людини; спрямованість проти організму іншої 

людини; наявність конкретного адресата (потерпілого – при безпосередньому 

насильстві, або його близьких осіб – при опосередкованому насильстві); може 

мати місце як проти, так і поза волею іншої особи (потерпілого); умисний 

характер поведінки особи, здатність впливати на несвідоме та заподіювати 

фізичну, моральну, майнову шкоду іншій особі; наявність мети спричинити шкоду 

іншій особі; є проявом комплексу сваволі та ілюзій. 

Виокремлено види насильства. І. Залежно від форми зовнішнього прояву: 

фізичне та психологічне. ІІ. Залежно від адресата: безпосереднє та 

опосередковане. ІІІ. Залежно від способу поширення: offline насильство та onlin 

насильство. 

Висвітлено розуміння поняття «переслідування», «сталкінг» у зарубіжній та 

вітчизняній юридичній літературі, а також в історичному контексті та 

у кримінальному законодавстві таких зарубіжних держав, як Німеччина. Австрія, 

Бразилія, Латвія, Естонія, Грузія. Враховуючи вітчизняні тенденції, 

запропоновано криміналізувати нав’язливе переслідування іншої особи. 

Визначено такі основні ознаки: 1) переслідування – це форма фізичного та 

психологічного насильства; 2) основним безпосереднім об’єктом переслідування є 

безпека людини, а додатковим – порядок суспільних відносин, який забезпечує її 

приватність; 3) нав’язливе переслідування передбачає систематичне (три або 



 
 

більше рази) вчинення протиправних дій; 4) переслідування полягає у намаганні 

суб’єкта кримінального правопорушення встановити небажаний для іншої особи 

контакт з нею; 5) переслідування вчиняється у спосіб погрози насильством, 

знищенням або пошкодженням майна, шантажу, а також власне насильства; 

6) потерпіла особа повинна сприймати погрозу, насильство чи шантаж як такі, що 

можуть бути реалізовані; 7) адресат погрози, шантажу, насильства – 

безпосередньо потерпілий або близькі йому особи; 8) наявність умислу та 

вчинення дій проти волі особи.  

Запропоновано передбачити кримінальну відповідальність за умисне 

нав’язливе систематичне переслідування особи, яке полягає у намаганні 

встановити небажаний для іншої людини контакт з нею, поєднане з погрозою, 

насильством, небезпечним для життя або здоров’я потерпілої особи або близьких 

їй осіб, знищенням або пошкодженням майна, шантажем, якщо потерпіла особа 

мала реальні підстави побоюватися здійснення вказаних погроз. Вказане діяння 

запропоновано відносити до кримінальних правопорушень проти життя та 

здоров’я особи. 

Виявлено такі особливості групового характеру насильницької злочинності 

неповнолітніх: прагнення до спільності та наслідування; більший ступінь 

жорстокості та знущань над потерпілим; спонукання до самогубств; підвищена 

групова залежність; недостатній соціальний самоконтроль; конформізм; легкість 

швидкого неформального об’єднання; потреба у спілкуванні та самоствердженні; 

групова згуртованість; домінуючий груповий мотив. 

Одним із сучасних найнебезпечніших проявів групового насильства серед 

неповнолітніх є спонукання до самогубства з використанням можливостей так 

званих «груп смерті». Запропоновано передбачити таку кваліфікуючу ознаку 

доведення до самогубства (ст. 120 КК України), як вчинення відповідних дій 

з використанням інформаційно-телекомунікаційних мереж, у тому числі мережі 



 
 

Інтернет, а також знизити вік, з якого настає кримінальна відповідальність за 

доведення до самогубства.  

У розділі 3 приділено увагу особливостям детермінації насильницької 

злочинності неповнолітніх. Зокрема, висвітлюються роль засобів масової 

інформації у детермінації насильницької злочинності серед неповнолітніх, вплив 

online соціального середовища на криміногенну поведінку неповнолітніх.  

Одними з основних детермінант злочинності неповнолітніх є недоліки 

виховання (соціального, сімейного, шкільного). На основі соціально-натуралістичної 

доктрини розвинута ідея формування прогресивного світогляду, заснованого на 

ідеології природного права, як необхідна умова зниження рівня насильницької 

злочинності неповнолітніх. 

Установлено, що вплив засобів масової інформації на насильницьку 

злочинність неповнолітніх може мати два якісно різні напрями: негативний 

психологічний вплив – зростання агресії та насильства; позитивний психологічний 

вплив – запобігання поширенню агресії та насильства. В об’єктивній дійсності 

засоби масової інформації здійснюють паралельно обидва впливи – і позитивний, і 

негативний з превалюванням останнього. Булінг, який проявляється у 

систематичних образах та психологічному тиску, є проявом насильства, а отже, 

безумовно, містить у собі потенціал подальшої, уже кримінальної, насильницької 

поведінки неповнолітнього. Тому обґрунтована ідея про віднесення булінгу, у т.ч. 

кібербулінгу, до фонових явищ насильницької злочинності серед неповнолітніх 

Висвітлено розуміння online соціального середовища як чинника, що 

впливає на формування особистості неповнолітнього злочинця, який вчиняє 

насильницькі злочини. Виокремлено елементи такого online соціального 

середовища: 1) інформація (інформаційний продукт), яка формує інформаційне 

середовище (як внутрішнє, так і зовнішнє), що може мати деструктивний вплив на 

неповнолітнього споживача інформаційного Інтернет-продукту; 

2) кіберкомунікація, яка відбувається завдяки сучасним комп’ютерним 



 
 

технологіям і певному програмному забезпеченню; 3) суб’єкти віртуальних 

правовідносин (оператори, адміністратори, провайдери, що забезпечують 

функціонування мережі Інтернет; особи, які здійснюють інформаційне наповнення 

мережі, а також користувачі (споживачі) інтернет-інформації). 

Розглянуто ґенезу криміногенної поведінки неповнолітнього крізь призму 

полівалентного впливу різних соціальних мікросередовищ, у тому числі online 

соціуму, в які включений неповнолітній як їх учасник, сукупність яких з 

урахуванням особистісних властивостей неповнолітнього, є умовами розвитку 

такої ґенези. При цьому накладення таких соціальних мікросередовищ може 

продукувати правомірну поведінку неповнолітнього, здатне нейтралізувати певні 

криміногенні умови, що можуть існувати у котромусь одному із його соціумів. 

Однак такі позитивні фактори можуть перетворюватися у негативні. 

Охарактеризовано кібербулінг як особливий вид online насильства, що має 

специфічний комплекс причин та умов з огляду на використання під час вчинення 

кримінального правопорушення можливостей Інтернет-мережі, що вимагає 

розроблення й окремих заходів запобігання кібербулінгу в Україні 

Криміногенний потенціал online соціального середовища неповнолітнього 

може бути реалізований виключно у разі наявності його сприятливого соціального 

середовища, яке визначається якістю тих соціальних відносин, учасниками яких 

виступають неповнолітні. При цьому криміногенний потенціал online соціуму не 

переростає автоматично в причинний комплекс насильницької злочинності 

неповнолітніх. Детермінанти насильницької злочинності неповнолітніх мають 

місце виключно у поєднанні online та offline факторів, що формуються в умовах 

взаємодії різних соціальних сфер, що оточують неповнолітнього. 

Ключові слова: насильницька злочинність серед неповнолітніх, 

неповнолітній, дитина, насильство, ювенальна кримінологія, ювенальна юстиція, 

ювенальна антикримінальна політика, булінг, кібербулінг, нав’язливе  

переслідування (сталкінг), online соціальне середовище, груповий характер. 



 
 

 

SUMMARY 

Kvasha R. S. Violent juvenile delinquency in Ukraine as a problem of juvenile 

criminology. - Qualifying scientific work on the rights of a manuscript. 

Thesis for the degree of Doctor of Philosophy on specialty 081 ―Law‖ (08 − 

Law). V.M. Koretsky Institute of State and Law of the NAS of Ukraine. Institute of 

State and Law. V.M. Koretsky Institute of State and Law of the NAS of Ukraine, Kyiv, 

2021. 

Chapter I of the thesis illustrates the problems of understanding the juvenile anti-

criminal policy of Ukraine. The current research status in opposing violent juvenile 

delinquency in Ukraine and also the place of juvenile criminology and juvenile justice in 

the sphere of combating a specified type of criminality hereto described. It is stated that 

today Ukraine is under rethinking of the problem of combating juvenile delinquency at 

the level of both society and the State, which is gradually abandoning the priority of 

repression for minors’ deviant behavior in favor of juvenile prevention. Another 

important direction of State policy in the area of combating juvenile delinquency is the 

creation of a juvenile justice system. 

An overview of available Ukrainian scientific works on the problem of 

combating juvenile delinquency has led to the conclusion that in most cases scholars 

who have dedicated themselves to research violent crimes, separate the issue of 

committing these crimes by minors. And, vice-versa, juvenile delinquency researchers 

are sure to identify a significant proportion of violent crimes in its structure, focusing 

their attention on its causes, conditions, and ways to prevent. Concepts, theories, 

doctrines, formed in juvenile criminology, directly determine the principles of juvenile 

justice, the formation of which is currently taking place in Ukraine. 

Under juvenile criminology, it is suggested to understand an independent branch 

of criminological knowledge on juvenile delinquency (persons aged 14 to 18 years), its 

determination, the personality of a juvenile offender, victimological features of a 



 
 

juvenile victim of a crime, measures to counter juvenile delinquency. Juvenile 

criminology is recognized as a component of criminology, not criminological 

juvenology. 

It is defined the concept of juvenile anti-criminal policy, under which has been 

proposed to understand the strategy and tactic activity of the State in the sphere of 

combating juvenile delinquency that determines directions, aims and means affecting 

juvenile delinquency, legal regulation of criminal responsibility, and its realization by 

juvenile justice authorities, creation of a juvenile justice system, and prevention of 

criminal offenses among minors. All the components of juvenile anti-criminal policy, 

i.e., legislation on criminal responsibility of minors, practice of its application, juvenile 

justice and prevention, are in functional dependence and interaction. The mechanism of 

this interaction is such that changes in one element necessarily cause corresponding 

changes in other elements of such policy. 

Chapter II provides criminal-legal and criminological characteristics of juvenile 

violence among minors. The attention is drawn on the problem of understanding a minor 

as a subject of criminal law relations, the concepts and types of violence in the criminal 

law of Ukraine, as well as obsessive persecution (stalking) as a special type of violence 

among minors. 

It is established that ―age‖ or ―age period‖ is an important socio-demographic 

characteristic of the personality a juvenile violent offender and is considered as cycles of 

human development having their own structure and dynamics. Despite the formal 

settings the age from which criminal responsibility arises, it is justified that in 

criminological researches it is advisable to follow a broader approach to understanding 

the concept of ―minor‖. It is suggested to understand a minor as every human being 

(child) from birth to reaching the age of 18.  

It was supported the idea of allocating age-related insanity, which reflects 

psychophysiological characteristics of minors who have formally reached the age of 

responsibility under the Criminal Code of Ukraine, which will be important for bringing 



 
 

a person to criminal responsibility. There is determined the peculiarities the age of a 

minor who have committed a violent crime in the aspect of socio-demographic 

characteristics of his personality in relation to such socio-demographic characteristics as 

gender, family, social employment, and the commission of offenses under the influence 

of psychoactive substances.   

Based on the analysis of statistical data, scientific sources identified the 

following age characteristics of juveniles who have committed violent crimes, including 

in relation to other socio-demographic characteristics: 1) the growth of minors criminal 

activity occurs in the first age crisis (15-17 years) ; 2) more intensive criminal activity is 

due to the older age of the minor offender; 3) minors upbringing in single-parent 

families (about 50%); 4) more than half of the convicted minors did not study or work 

anywhere; 5) committing a violent crime by the minor being intoxicated. 

Taking into account the postulates of natural law and the principle of social 

naturalism, it is justified that violent juvenile delinquency is an unnatural social 

phenomenon caused by the pathology of the formation of will and consciousness of a 

minor, which manifested itself in the use of physical or psychological violence against 

another child. 

An analysis of the main scientific approaches to the interpretation of the concept 

of ―violence‖ in the theory of criminal law of Ukraine is allowed making the conclusion 

of wrongful view, which identifies violence exclusively with the physical impact on 

another person body beyond or against his will. It is stated that the main types of 

violence are physical and psychological violence. The relevant conclusion was made 

taking into account the fundamental approach within social naturalism in the scopes of 

jusnaturalistic methodology, as well as taking into account a set of wellness and 

illusions, which allows a broad interpretation of the concept of ―violence‖ in Ukrainian 

criminal law and criminology. 

There are objective and subjective elements of violence: illegal behavior that 

presents in the external environment and is expressed in the specific meaningful acts of 



 
 

human activity;  targeting of another human body; presence of a specific addressee 

(victim - in case of direct violence, or his close people - in case of indirect violence); 

may take place both against or outside the will of another person (victim); intentional 

nature of a person’s behavior, the ability to influence the unconscious and cause 

physical, moral, property damage to another person; the presence of a purpose to cause 

harm to another person; is a manifestation of a complex of wiliness and illusions.  

There are the following types of violence. I. Depending on the form of external 

manifestation: physical and psychological. ІІ. Depending on the addressee: direct and 

indirect. III. Depending on the method of distribution: offline violence and online 

violence. 

It is covered the understanding of the concept of ―persecution‖, ―stalking‖ in 

foreign and domestic legal literature, as well as in the historical context and in the 

foreign criminal law countries such as the Federal Republic of Germany, the Republic of 

Austria, the Federative Republic of Brazil, the Republic of Latvia, the Republic of 

Estonia, Georgia. Taking into consideration the main domestic trends, it was proposed to 

criminalize the obsessive persecution of another person. The following main features 

have been identified: 1) persecution is a form of physical and psychological violence; 2) 

the main direct object of persecution is human security, and additional - the order of 

public relations, which ensures privacy thereof; 3) obsessive persecution involves the 

systematic (three or more times) wrongdoing; 4) prosecution is an attempt by the subject 

of a criminal offense to establish undesirable contact with another person; 5) persecution 

is committed in a way that threatens violence, destruction or damage to property, 

blackmail, as well as actual violence; 6) the victim must perceive the threat, violence or 

blackmail as such that may be realized; 7) the addressee of the threat, blackmail, 

violence - the direct victim or persons close to him; 8) the presence of intent and action 

against the will of the person. 

It is proposed to provide criminal responsibility for intentionally obsessive 

systematic persecution of a person, which consists in trying to establish unwanted 



 
 

contact with another person, combined with a threat, violence, life-threatening or health 

of the victim or close ones, destruction or damage to property, blackmail if the victim 

had a real reason to fear the implementation of these threats. It is proposed to refer to 

this act as a criminal offense against the life and health of a person. 

The following features of the group nature of violent juvenile delinquency were 

revealed: desire for unity and imitation; a greater degree of cruelty and abuse of the 

victim; incitement to suicide; increased group dependence; insufficient social self-

control; conformism; ease of quick informal integration; the need for communication 

and self-affirmation; group cohesion; dominant group motive. 

Nowadays, one of the most dangerous manifestations of group violence among 

minors is inclining to suicide using the capabilities of so-called ―death groups‖. It is 

proposed to envisage such a qualifying feature of leading to suicide (Article 120 of the 

Criminal Code of Ukraine) as taking appropriate actions using information and 

telecommunications networks, including the Internet, as well as to reduce the age of 

criminal responsibility for leading to suicide. 

Chapter III pays attention to the peculiarities of the determination of violent 

juvenile delinquency. In particular, the role of the media in the determination of violent 

crime among minors, the impact of online social environment on the criminal behavior 

of minors. 

One of the main determinants of juvenile delinquency is the shortcomings of 

education (social, family, school). Based on the socio-naturalistic doctrine, the idea of 

forming a progressive worldview based on the ideology of natural law has been 

developed as a necessary condition for reducing the level of violent juvenile 

delinquency. 

It is established that the influence of the mass media on violent juvenile 

delinquency can have two qualitatively different directions: negative psychological 

influence - the growth of aggression and violence; positive psychological impact - 

preventing the spread of aggression and violence. In objective reality, the media exert 



 
 

both positive and negative parallelly, with the latter prevailing. Bullying, which 

manifests itself in systematic insults and psychological pressure, is a manifestation of 

violence, and therefore, of course, contains the potential for further, i.e., criminal, 

violent behavior of a minor. Hence, there is justified the idea of bullying, including 

cyberbullying, to the background of violent juvenile delinquency.  

It is shown the understanding of the online social environment as a factor 

influencing the formation of the personality of a juvenile offender who commits violent 

crimes. Elements of such online social environment are singled out: 1) information 

(information product), which forms the information environment (both internal and 

external), which may have a destructive effect on the minor consumer of the information 

Internet product; 2) cybercommunication, which occurs due to modern computer 

technology and certain software; 3) subjects of virtual legal relations (operators, 

administrators, providers that ensure the functioning of the Internet; persons who carry 

out the information content of the network, as well as users (the Internet information 

consumers).  

It is overviewed the genesis of criminogenic behavior of a minor through the 

prism of polyvalent influence of various social microenvironments, including an online 

community, which includes a minor as a participant, the set of which, taking into 

account the personal characteristics of a minor, are the conditions of such genesis. At the 

same time, the imposition of such social microenvironments may produce lawful 

behavior of a minor, able to neutralize certain criminogenic conditions that may exist in 

one of his communities. However, such positive factors may turn into negative ones. 

Cyberbullying is characterized as a special type of online violence, which has a 

specific set of causes and conditions given the use of the Internet during the commission 

of a criminal offense, which requires the development and separate measures to prevent 

cyberbullying in Ukraine. 

The criminogenic potential of the online social environment of a minor may be 

realized only under favorable social environment, which is determined by the quality of 



 
 

those social relations in which minors are participants. By the way, the criminogenic 

potential of the online community does not grow into a causal complex of violent 

juvenile delinquency automatically. The determinants of violent juvenile delinquency 

have a place exactly in a combination of online and offline factors that are formed in the 

interaction of different social spheres around minors. 

Key words: violent juvenile delinquency, minor, child, violence, juvenile 

criminology, juvenile justice, juvenile anti-criminal policy, bullying, cyberbullying, 

obsessive persecution, online social environment, group nature. 
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ВСТУП 

Обґрунтування вибору теми дослідження. Злочинність серед 

неповнолітніх традиційно є актуальною проблемою, яка перебуває у центрі уваги 

як науковців, так і практичних працівників. Неповнолітні, які вчинили 

кримінально протиправні діяння, особливо насильницького характеру, потребують 

підвищеної уваги з боку держави, оскільки мова йде про чутливу категорію 

населення, яка вимагає особливого підходу та ставлення.  

Запобігання злочинності серед неповнолітніх є одним із пріоритетних 

напрямків державної політики, що закріплено у законодавстві України. Так, 

у преамбулі до Закону України від 26 квітня 2001 року № 2402-III «Про охорону 

дитинства» передбачено, що охорона дитинства в Україні є стратегічним 

загальнонаціональним пріоритетом, який має важливе значення для забезпечення 

національної безпеки України, ефективності внутрішньої політики держави [261]. 

Метою Концепції Державної цільової соціальної програми «Молодь України» на 

2021–2025 роки, схваленої постановою Кабінету Міністрів України від 23 грудня 

2020 року № 1669-р, передбачено створення можливостей для самореалізації та 

розвитку потенціалу молоді в України, її участі та інтеграції у суспільне життя 

[74]. Окремі положення стосовно запобігання насильницькій злочинності 

неповнолітніх містяться й у відомчих нормативних актах, наприклад, в Інструкції 

з організації роботи підрозділів ювенальної превенції Національної поліції України, 

затвердженій наказом Міністерством внутрішніх справ України від 19 грудня 

2017 року № 1044 [261]. Однак наявність цих та інших нормативно-правових актів 

суттєво не покращує стан протидії насильницькій злочинності серед неповнолітніх.  

Попри те, що офіційні статистичні дані свідчать про зниження упродовж 

останніх років темпів зростання злочинності серед неповнолітніх (у тому числі 

насильницької), все ж відповідна проблема викликає обґрунтоване занепокоєння. 

Адже зниження такої динаміки обумовлено не стільки зменшенням кількості 
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кримінальних правопорушень, вчинених неповнолітніми, що обліковуються 

правоохоронними органами, скільки поступовим скороченням кількості населення 

України, відсутністю офіційної реєстрації злочинів на територіях з традиційно 

високим рівнем злочинності − в окупованих частинах Донецької та Луганської 

областей, Автономній Республіки Крим [295, с. 314]. 

Складною кримінологічною проблемою сьогодення є й такі особливості 

злочинності неповнолітніх, як збільшення кількості насильницьких злочинів, які 

вчиняються з особливою жорстокістю. 

Попри, здавалося б, злободенність проблеми запобігання злочинності серед 

неповнолітніх, у державі не створено ефективної системи запобігання цьому виду 

злочинності. Як стверджують дослідники, з 1991 року дитяче населення 

зменшилося майже у два рази і сьогодні становить 7,6 млн. дітей. Кожна третя 

дитина сьогодні живе за межею бідності. Як мінімум, кожна сьома дитина 

страждає від насильства в сім’ї [100]. 

Насильницька злочинність серед неповнолітніх у сучасному суспільстві 

набуває нових рис. Інформаційна глобалізація, діджиталізація фактично всіх сфер 

життя, обумовлює і виникнення нових форм насильницької злочинності серед 

неповнолітніх чи іншої девіантної поведінки. Зокрема, звичними для широких 

верств населення стали такі слова, як «булінг», «сталкінг», «мобінг», 

«харассмиент», «хейзинг» та інші, що позначають різноманітні форми 

насильницької девіантної поведінки серед неповнолітніх.  

У правовій літературі різним аспектам запобігання насильницькій 

злочинності приділяли увагу відомі вітчизняні та зарубіжні науковці: 

Ю. М. Aнтoнян, М. М. Бабаєв, O. М. Бaндурка, Ю. В. Баулін, І. Г. Богатирьов, 

В. В. Василевич, Б. М. Головкін, В. В. Гoлiна, В. Я. Горбачевський, В. К. Грищук, 

І. М. Даньшин, O. М. Джужа, А. І. Долгова, В. М. Дрьомін, А. П. Закалюк, 

А. Ф. Зелінський, I. I. Кaрпeць, О. Г. Колб, І. О. Колб, О. М. Костенко, 

В. В. Кузнєцов, В. М. Кудрявцeв, І. П. Лановенко, О. М. Литвинов, В. В. Лунєєв, 
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П. П. Михaйлeнко, В. O. Нaврoцький, Ю. В. Нікітін, Д. В. Рiвмaн, А. В. Савченко, 

A. Б. Caхaрoв, В. Я. Тaцiй, В.П. Тихий, В. О. Туляков, Л. В. Фрaнк, П. Л. Фріс, 

В. І. Шакун, Ю. В. Шaргoрoдcький та ін. 

Проблема злочинності неповнолітніх була і є предметом досліджень 

багатьох вітчизняних науковців, зокрема Ю. В. Александрова, В. С. Батиргареєвої, 

Ю. В. Бауліна, І. Г. Богатирьова, О. І. Богатирьової, В. І. Борисова, О. І. Бугери, 

В. М. Бурдіна, В. В. Голіни, Б. М. Головкіна, І. М. Даньшина, О. М. Джужі, 

С. Ф. Денисова, В. М. Дрьоміна, А. П. Закалюка, О. Г. Колба, О. М. Костенка, 

І. П. Лановенка, О. М. Литвинова, І. М. Михайлової, П. П. Михайленка, 

А. В. Савченка, Д. А. Тузова, В. О. Тулякова, І. К. Туркевич, П. Л. Фріса, 

В. І. Шакуна, Н. С. Юзікової та інших. Однак з огляду на європейські прагнення 

України, у контексті розвитку ювенальної кримінології необхідною є особлива 

увага з боку науковців і практиків до проблеми насильства у всіх його формах. 

Таким чином, актуальність теми дисертації обумовлена доцільністю 

комплексного вивчення кримінологічно значущих явищ, які впливають на 

насильницьку злочинність серед неповнолітніх, що вимагає системного підходу до 

пізнання сучасних проблем вказаного виду злочинності з огляду на засадничі 

вимоги ювенальної кримінології. 

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертацію 

виконано у межах тем науково-дослідної роботи відділу проблем кримінального 

права, кримінології та судоустрою Інституту держави і права ім. В. М. Корецького 

НАН України «Проблеми підвищення ефективності кримінальної юстиції 

України» (І кв. 2017 р. – ІV кв. 2019 р., номер державної реєстрації 0117U002703); 

«Проблеми модернізації теорії і практики протидії злочинності в Україні» (2020 р. 

– 2022 р., номер державної реєстрації 0119U103017). 

Мета і завдання дослідження. Мета дослідження полягає у розробці 

теоретичних засад насильницької злочинності серед неповнолітніх як проблеми 

ювенальної кримінології. 
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Мета дослідження конкретизується в її завданнях:  

– з’ясувати стан дослідження проблеми протидії насильницькій злочинності 

серед неповнолітніх;  

– охарактеризувати поняття ювенальної антикримінальної політики; 

– виокремити істотні ознаки та запропонувати визначення поняття 

«насильницька злочинність неповнолітніх»; 

− визначити тенденції становлення ювенальної кримінології та ювенальної 

юстиції в Україні;  

− охарактеризувати неповнолітнього як суб’єкта кримінально-правових 

відносин; 

− з’ясувати поняття та види насильства у кримінальному праві України; 

− розглянути такі специфічні форми насильства, як булінг та сталкінг; 

− виявити особливості групового характеру насильницьких злочинів  

неповнолітніх; 

− встановити роль ЗМІ та Online соціального середовища у детермінації 

кримінально протиправного насильства серед неповнолітніх; 

Об’єктом дослідження є насильство у середовищі неповнолітніх. 

Предмет дослідження – насильницька злочинність серед неповнолітніх 

в Україні. 

Методи дослідження обрано з урахуванням його об’єкта і предмета. 

У роботі використано сукупність таких загальнонаукових і спеціально-наукових 

методів пізнання. Діалектичний метод – для кримінологічної характеристики 

насильства серед неповнолітніх крізь призму аналізу загальних закономірностей 

насильницької злочинності та злочинності неповнолітніх (підрозділ 1.1., розділ 2). 

Метод спостереження – під час проведення анкетування учнів м. Києва (всі 

розділи). Порівняльно-правовий метод – під час дослідження такого прояву 

насильства у середовищі неповнолітніх, як нав’язливе переслідування (сталкінг), у 

ході якого було вивчено відповідні норми кримінальних кодексів Німеччини, 
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Австрії, Бразилії, Латвії, Естонії та Грузії (підрозділ 2.3), а також механізму 

закріплення у кримінальних кодексах Молдови, Казахстану та інших держав 

доведення до самогубства з використанням мережі Інтернет у контексті 

протиправної діяльності «груп смерті» (підрозділ 2.4). Логіко-семантичний – при 

визначенні змісту окремих правових понять, як-от «антикримінальна політика», 

«ювенальна кримінологія», «ювенальна юстиція», «булінг», «груповий мотив», 

«нав’язливе переслідування» тощо (всі розділи). Статистичний метод – у ході 

опрацювання офіційних статистичних даних щодо стану злочинності 

неповнолітніх в Україні (всі розділи). Метод системно-структурного аналізу – у 

ході кримінологічної характеристики сучасного стану насильницької злочинності 

серед неповнолітніх в Україні (підрозділ 2.1). Метод абстрагування – під час 

характеристики стану насильницької злочинності серед неповнолітніх, аналізу 

неповнолітнього як суб’єкта кримінально-правових відносин (розділ 2). Метод 

індукції – під час характеристики становлення ювенальної кримінології, 

ювенальної юстиції, детермінації насильницької злочинності серед неповнолітніх 

(підрозділи 1.2, 2.2, 3.1, 3.2). Метод аналізу та синтезу – для характеристики 

детермінант насильницької злочинності серед неповнолітніх (підрозділ 3.1, 3.2).  

Емпіричну базу дослідження становлять: матеріали судової практики 

(50 судових рішень); статистичні дані Державної судової адміністрації України, 

Генеральної прокуратури України (Офісу Генерального прокурора України), 

Міністерства внутрішніх справ України; результати анкетування учнів м. Києва 

(450 неповнолітніх у віці від 13 до 18 років). 

Науково-теоретичним підґрунтям роботи стали праці вітчизняних 

та зарубіжних вчених у галузі таких галузей права як кримінальне, кримінально-

виконавче, конституційне, сімейне, адміністративне, а також кримінології, 

юридичної психології, філософії, логіки, лінгвістики, педагогіки, соціальної 

психології. Законодавчим підґрунтям роботи є Конституція України, міжнародно-
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правові акти, ратифіковані Україною, КК України, КУпАП та інші нормативно-

правові акти. 

Наукова новизна одержаних результатів полягає у тому, що дисертація 

є одним із перших досліджень насильницької злочинності серед неповнолітніх 

у контексті розвитку ювенальної кримінології в Україні. Наукову новизну 

дисертації становлять такі основні положення: 

вперше: 

1) визначено поняття ювенальної антикримінальної політики, під якою 

запропоновано розуміти стратегію і тактику діяльності держави в галузі протидії 

кримінальним правопорушенням неповнолітніх, які визначають напрями, цілі і 

засоби впливу на злочинність неповнолітніх, правову регламентацією 

кримінальної відповідальності та її реалізацію органами кримінальної юстиції, 

створення системи ювенальної юстиції та запобігання кримінальним 

правопорушенням серед неповнолітніх; 

2) запропоновано передбачити кримінальну відповідальність за нав’язливе 

переслідування особи (сталкінг). Визначено ознаки нав’язливого переслідування, 

які повинні враховуватися під час криміналізації вказаного правопорушення: це 

форма фізичного та психологічного насильства; основним безпосереднім об’єктом 

є порядок суспільних відносин, що забезпечує безпеку людини, а додатковим – 

порядок суспільних відносин, що забезпечує її приватність; систематичне (три або 

більше рази) вчинення протиправних дій; полягає у намаганні суб’єкта 

кримінального правопорушення встановити з іншою особою небажаний для неї 

контакт; вчиняється способом погрози насильством, знищенням або 

пошкодженням майна, шантажу, а також власне насильства; потерпіла особа 

сприймає погрозу, насильство чи шантаж як такі, що можуть бути реалізовані; 

адресатом погрози, шантажу, насильства є потерпілий або близькі йому особи; 

наявність умислу на вчинення дій проти волі особи; 
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3) обґрунтовано висновок, що детермінанти насильницької злочинності 

неповнолітніх мають місце у поєднанні online та offline факторів, які формуються 

в умовах взаємодії різних соціальних сфер, що оточують неповнолітнього. 

Криміногенний потенціал online соціального середовища неповнолітнього може 

бути реалізований виключно у разі наявності сприятливого соціального 

середовища, яке визначається якістю тих соціальних відносин, учасниками яких 

виступають неповнолітні. При цьому криміногенний потенціал online соціуму 

автоматично не переростає в причинний комплекс насильницької злочинності 

неповнолітніх; 

4) обґрунтована ідея про віднесення булінгу до фонових явищ 

насильницької злочинності серед неповнолітніх; 

удосконалено: 

5) розуміння насильства з урахуванням методологічних засад соціального 

натуралізму. Виокремлено об’єктивні та суб’єктивні ознаки насильства: це 

протиправна поведінка, яка проявляється у зовнішньому середовищі та виражена 

у конкретних усвідомлених актах поведінки людини; спрямованість проти 

організму іншої людини; наявність конкретного адресата (потерпілого – при 

безпосередньому насильстві, або його близьких осіб – при опосередкованому 

насильстві); може мати місце як проти, так і поза волею іншої особи 

(потерпілого); умисний характер поведінки особи, здатність впливати на 

несвідоме та заподіювати фізичну, моральну, майнову шкоду іншій особі; 

наявність мети спричинити шкоду іншій особі відповідного характеру; є проявом 

комплексу сваволі та ілюзій; 

6) наукову позицію, що одними з основних детермінант злочинності 

неповнолітніх є недоліки виховання (соціального, сімейного, шкільного). На основі 

соціально-натуралістичної доктрини (О. М. Костенко) розвинута ідея формування 

прогресивного світогляду, заснованого на ідеології природного права, як необхідна 

умова зниження рівня насильницької  злочинності неповнолітніх; 
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Дістало подальшого розвитку: 

7) визначення головних цілей ювенальної антикримінальної політики 

України: формування системи ювенальної юстиції, здатної гарантувати відновне, 

реабілітаційне, охоронне та виховне правосуддя; створення ефективної 

ювенальної превенції; забезпечення соціальної адаптації та ресоціалізації 

неповнолітнього правопорушника; 

8)  ідея про виокремлення такого напряму, як ювенальна кримінологія, під 

якою слід розуміти окрему галузь кримінологічного знання про злочинність 

неповнолітніх, її детермінацію, особистість неповнолітнього правопорушника, 

віктимологічні особливості неповнолітньої жертви злочину, заходи протидії 

злочинності неповнолітніх; 

9) наукові ідеї О. М. Костенка, а саме на підставі постулатів природного 

права та принципу соціального натуралізму обґрунтовано, що насильницька 

злочинність неповнолітніх – це протиприродне соціальне явище, обумовлене 

патологією формування волі і свідомості неповнолітнього, що виявилося 

у застосуванні фізичного або психологічного насильства до іншої дитини;  

10) наукова позиція стосовно розуміння online соціального середовища як 

чинника, що впливає на формування особистості неповнолітньої особи, яка вчиняє 

насильницькі злочини. Виокремлено такі елементи online соціального середовища: 

інформація (інформаційний продукт), яка (який) формує інформаційне 

середовище (як внутрішнє, так і зовнішнє), що може мати деструктивний вплив на 

неповнолітнього; кіберкомунікація, яка відбувається завдяки сучасним 

комп’ютерним технологіям і програмному забезпеченню; наявність суб’єктів 

віртуальних правовідносин; 

11) узагальнення особливостей групового характеру насильницької 

злочинності неповнолітніх: прагнення до спільності та наслідування як нормальні 

психофізіологічні вікові риси; більший ступінь жорстокості та знущань над 

потерпілим; спонукання до самогубств; підвищена групова залежність; 
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недостатній соціальний самоконтроль; конформізм; легкість швидкого 

неформального об’єднання; потреба у спілкуванні та самоствердженні; групова 

згуртованість; домінуючий груповий мотив. 

Практичне значення одержаних результатів полягає в тому, що викладені 

в дисертації висновки й рекомендації можуть бути використані у таких сферах:  

– науково-дослідницькій – для подальшого дослідження проблем ювенальної 

кримінології (акт впровадження результатів дисертації у наукову діяльність 

Інституту держави та права ім. В. М. Корецького НАН України від 18 травня 

2021 року);  

– нормотворчій – для подальшого вдосконалення законодавства України про 

кримінальну відповідальність у частині відповідальності неповнолітніх за 

насильницькі злочини;  

– правозастосовній – під час кримінально-правової кваліфікації насильницьких 

злочинів неповнолітніх (акт впровадження в практичну діяльність Верховного Суду 

від 15 червня 2021 року № 397/1/158-21); під час здійснення повноважень 

Департаментом захисту інтересів дітей та протидії насильству Офісу Генерального 

прокурора, а також у процесі аналітичної діяльності, яка здійснюється 

Департаментом (акт впровадження від 27 листопада 2020 року  № 24-225 вих-20); 

– навчальній – під час викладання кримінології, кримінального права 

України, спеціальних курсів, підготовки відповідних розділів підручників, 

навчальних посібників, методичних рекомендацій, науково-практичних 

коментарів; під час викладання навчальних предметів у середніх загальноосвітніх 

закладах (акт впровадження в освітній процес середнього загальноосвітнього 

закладу «Слов’янська гімназія» міста Києва від 3 листопада 2020 року № 155). 

Апробація результатів дослідження. Основні положення й теоретичні 

висновки дисертації оприлюднено на таких науково-практичних заходах:  

круглому столі «Реформування вітчизняного законодавства у світлі Європейських 

перспектив та загроз національній безпеці України» (м. Київ, 5 жовтня 2017 року), 
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Львівському форумі кримінальної юстиції «Кримінальна юстиція: quo vadis?» 

(м. Львів, 21 вересня 2018 року), міжвузівських науково-практичних круглих 

столах на тему: «Кримінологічна теорія і практика: досвід, проблеми сьогодення 

та шляхи їх вирішення» (м. Київ, 22 березня 2019 року та 28 травня 2020 року). 

Особистий внесок здобувача. Усі сформульовані в дисертації положення 

та висновки ґрунтуються на власних дослідженнях. Ідеї та розробки, що належать 

співавторам публікації за темою дисертації, здобувачем не використовувалися. 

В опублікованій у співавторстві науковій публікації особистим внеском здобувача є 

висновки про роль біологічної та соціальної деформації свідомості і волі особи у 

вчиненні аналізованих злочинів неповнолітніми, а також про те, що їх становлення 

на шлях насильницької злочинної поведінки відбувається поступово, у міру 

десоціалізації та формування домінантної морально-психологічної властивості, 

яка визначає насильницьку зорієнтованість особи на досягнення тих чи інших 

цілей.  

Структура та обсяг дисертації. Робота складається з переліку умовних 

позначень, вступу, трьох розділів, що містять вісім підрозділів, висновків, списку 

використаних джерел, додатки. Загальний обсяг дисертації становить 230 

сторінка, з них список використаних джерел на 36 сторінках (363 найменування) 

і додатки на 12 сторінках. 
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РОЗДІЛ 1 

 ЮВЕНАЛЬНА АНТИКРИМІНАЛЬНА ПОЛІТИКА УКРАЇНИ 

 

1.1 Стан дослідження протидії насильницькій злочинності серед 

неповнолітніх в Україні  

Дослідження проблеми насильницької злочинності серед неповнолітніх є 

надзвичайно важливою як для учених у сфері права, педагогіки, психології, так 

і для працівників правоохоронних органів, працівників освіти та науки тощо. 

У цьому підрозділі проаналізуємо наукові праці, в яких досліджується протидія 

насильницькій злочинності неповнолітніх в Україні та представлено основні 

напрямки такого наукового пізнання. Відзначаємо наявність значної кількості 

ґрунтовних досліджень вітчизняних науковців як у сфері протидії насильницький 

злочинності загалом, так і окремих проявів насильства у середовищі 

неповнолітніх. 

Розпочнемо нашу наукову розвідку зі стану наукових досліджень у сфері 

насильницької злочинності, акцентуючи увагу на виокремленні вченими у ній 

частки вчинення таких злочинів неповнолітніми. С. В. Горлач у своєму 

дослідженні на тему: «Запобігання умисним вбивствам, що вчиняються 

неповнолітніми в Україні» (2015 р.) зазначає, що «останніми роками в Україні 

спостерігається процес сталого підвищення рівня кримінального насильства в 

суспільстві, зокрема, зростання питомої ваги організованих і найбільш 

небезпечних його форм, а також характеру й розміру заподіяної злочинами шкоди. 

Ці процеси відбуваються на тлі затяжної соціально-економічної кризи, загального 

зниження життєвого рівня людей, падіння суспільної моралі, поширення пияцтва 

та наркоманії» [62, с. 227].  
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К. І. Ілікчієва у своїй дисертації на тему: «Протидія насильству щодо жінок 

(кримінально-правові та кримінологічні аспекти)» (2013 р.), засновуючись на 

науковій теорії О. М. Костенка, обґрунтовує розуміння основної причини 

існування насильства: агресія людини, скорегована комплексом сваволі й ілюзій. 

Агресія, у свою чергу, породжена симбіозом певних біологічних та соціальних 

особистісних характеристик. Перші є вродженими, другі – набуті  в процесі 

соціалізації особи [111, с. 6].  

Ю. Л. Приколотіна  підготувала дослідження на тему: «Злочинне фізичне 

насильство, що чинять батьки щодо малолітніх та неповнолітніх дітей на ґрунті 

сімейних відносин (кримінологічне дослідження)», у якому була представлена 

система критеріїв розмежування фізичного примусу як засобу виховання та 

фізичного насильства – критерії необхідності, пропорційності, автономності, 

своєчасності, наслідків та нормативності [239, с. 2–5].  

А. Ю. Кулієв у своєму дослідженні на тему: «Віктимологічна профілактика 

насильницьких злочинів проти особистості» (2009 р.)  приділяє увагу і проблемі 

насильства щодо неповнолітніх. Вчений відзначає, що діти і підлітки нерідко 

стають жертвами злочинів, жорстокого поводження і насильства. Численні 

дослідження у галузі дитячої і підліткової психіатрії і психології переконливо 

свідчать про те, що психологічні травми дитинства чинять сильний вплив на все 

подальше життя людини, формування її характеру, психічне і фізичне здоров’я, 

адаптацію в суспільстві. Багато авторів підкреслюють важливі медичні, соціальні 

і кримінальні аспекти жорстокого поводження з дітьми з формуванням у них 

в подальшому своєрідного «циклу насильства» у вигляді передачі агресивного 

патерну поведінки з покоління в покоління й існування прямих кореляцій між 

суворістю покарання і вираженістю агресивності [168, с. 110]. 

О. В. Григор’єва в рамках спеціально-кримінологічного запобігання агресії 

розвинула заходи її індивідуальної профілактики з урахуванням гендерних (особи 
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чоловічої та жіночої статі), а також вікових (неповнолітні) характеристик суб’єктів 

[64]. 

Значну увагу злочинам цього виду, що вчиняються неповнолітніми особами, 

приділяє увагу А. О. Йосипів у своїй роботі на тему: «Насильницька злочинність: 

детермінанти та протидія органами внутрішніх справ» [113]. 

Р. В. Перелигіна у дисертації на тему: «Кримінологія насильства осіб 

жіночої статі» (2015 р.) зосереджує увагу на насильницьких злочинах 

неповнолітніх дівчат. На її думку, неповнолітні особи порівняно з особами зрілого 

віку характеризуються підвищеною імпульсивністю, легше піддаються 

негативному впливу та залученню до протиправної поведінки, схильні до 

наслідування, може спостерігатись неврівноваженість характеру і темпераменту. 

Особливості психології неповнолітніх осіб в сукупності з впливом соціальних 

факторів визначають формування мотивів вчинених ними злочинів [233, с. 52–53]. 

Щодо особливостей насильства неповнолітніх дівчат Н. С. Скриннікова 

(«Кримінологічна характеристика та запобігання злочинам, що вчинюються 

неповнолітніми жіночої статі», 2012 р.) виокремлює такі особливості цього виду 

злочинності: 1) однією з відмінностей рис насильницької та агресивної поведінки 

під час вчинення злочинів неповнолітніми жіночої статі є наявність у них 

високого рівня психічних розладів; 2) крім того, до вчинення ними злочинів, 

встановлено міцний зв’язок між процесами істерії та соціопатією; 3) серед тяжких 

насильницьких злочинів виявлено так зване «жіноче рицарство», яке виражається 

хизуванням та зухвалістю [290, с. 82–83]. М. М. Кушнір присвятила своє 

дослідження проблемі запобігання корисливо-насильницьким злочинам, які 

вчиняються неповнолітніми особами жіночої статі в Україні. В роботі надано 

кримінологічну характеристику корисливо-насильницьким злочинам, що 

вчиняються неповнолітніми особами жіночої статі; систематизовано детермінанти, 

що сприяють вчиненню корисливо-насильницьких злочинів неповнолітніми 

особами жіночої статі; проведено їх довгостроковий кримінологічний аналіз; 
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визначено найбільш вагомі з них, що зумовлюють та сприяють вчиненню злочинів 

цієї категорії; розкрито елементи кримінологічної характеристики неповнолітньої 

особи жіночої статі, яка вчиняє корисливо-насильницькі злочини [170]. 

О. Л. Гуртовенко у дисертації «Психічне насильство у кримінальному праві 

України» (2008 р.) також звертається до проблеми насильства серед 

неповнолітніх. Прикладом, коли психічний вплив з метою викликати переживання 

прямо не вказується у тексті КК України, а випливає із нього шляхом тлумачення, 

є застосування залякування до неповнолітніх з метою їх втягнення у злочинну 

діяльність [67, с. 68]. 

У 2020 р. Г. М. Собко захистила докторську дисертацію на тему: 

«Кримінально-правові та кримінологічні основи протидії психічному насильству», 

в якій підрозділ 4.4 присвячено кримінологічним особливостям психічного 

насильства над неповнолітніми. Вчена визначає, що психічне насильство над 

дітьми – це форма систематичного (постійного) жорстокого поводження або 

зневага до дитини, здійснена його батьками або найближчими родичами 

(опікунами, піклувальниками, усиновителями або особами, які виховують дитину) 

[292, с. 367]. Незрозумілим залишається, чому до суб’єктів застосування 

насильства до дитини авторка не відносить неповнолітніх осіб. Адже більшість 

зазначених нею видів психічного насильства над дітьми, як ігнорування, 

маніпулювання, ізоляція, образа, приниження, відмова у задоволені потреби, 

тероризування або зневага до дитини,  може вчинятись й іншим неповнолітнім 

[292, c. 368]. М. Ю. Самченко в роботі під назвою «Кримінологічна 

характеристика та попередження сімейного насильства  щодо неповнолітніх» 

(2011 р.) притримується більш виваженого підходу: до суб’єктів сімейного 

насильства щодо неповнолітніх авторка відносить не лише батьків, а й інших 

члени сім’ї, у т. ч. неповнолітніх [284, с. 156].  

У дисертації О. С. Ярої (2007 р.) особливу увагу приділено специфічним 

особливостям механізму некорисливих насильницьких злочинів, а також 
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основним специфічним провідникам механізму навчання насильницькій поведінці. 

У роботі звертається увага і на місце злочинної поведінки неповнолітніх 

у структурі насильницької злочинності. До основних напрямків спеціально-

кримінологічної профілактики таких злочинів віднесено з-поміж інших 

«підвищення ефективності діагностики психічних аномалій і акцентуацій 

у неповнолітніх з девіантною поведінкою....» [333, с. 161]. 

Отже розглянемо стан наукових досліджень у сфері протидії злочинності 

неповнолітніх, насамперед тих, де приділена увага насильницьким злочинам 

у дитячому середовищі, акцентуючи увагу на виокремленні вченими 

у насильницькій злочинності частки вчинення таких злочинів неповнолітніми. 

Насамперед слід підтримати аксіоматичне твердження С. М. Корецького про 

те, що «необхідно пам’ятати, що кожний делікт, а тим більше злочин 

неповнолітнього, враховуючи перспективу розвитку особи, несе потенційно 

значно вищу суспільну небезпеку, ніж у дорослої людини» («Кримінологічна 

характеристика девіантної поведінки неповнолітніх», 2003 р.) [139, с. 4]  

О. С. Моргун у своїй роботі на тему: «Злочинність неповнолітніх як об’єкт 

кримінологічного дослідження» (2013 р.) відмічає, що «підлітки, схильні до 

скоєння насильницьких злочинів, мали або мають постійний наочний приклад 

насильства й жорстокості відносно своєї особистості [199, с. 40]. Є. М. Вечерова 

у свій дисертації на тему: «Некаральний кримінально-правовий вплив на  

неповнолітніх в Україні (кримінологічні засади)» (2010 р.) також вказує на зв’язок 

між насильством щодо неповнолітніх і вчиненням у подальшому ними 

насильницьких злочинів. Як зазначається в літературі, жертви насильства, 

знущання, пригноблення в дитинстві, будучи дорослими, з більшою вірогідністю 

вчиняють насильницькі злочини, адже минулі фрустрації та конфлікти ніби 

«накопичуються» в особистості, формуючи стійку схильність та «готовність» 

до насильства [48, с. 75]. Також авторка досліджує маргінальність оточення 

неповнолітніх, яка проявляє себе не лише в спотворенні соціальних орієнтацій 
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останніх щодо матеріального добробуту (в широкому сенсі цього слова). Значний 

криміногенний потенціал маргінальності вбачається й у тому, що в цьому 

середовищі, якщо не відкрито пропагується, то фактично підтримується формат 

насильницького розв'язання особистісних та міжособистісних конфліктів [48, 

с. 76]. 

Ю. А. Абросімова у своїй дисертації на тему: «Злочинність неповнолітніх та 

запобігання їй на регіональному рівні» (2009 рік) надає кримінологічну 

характеристику основним показникам злочинності неповнолітніх та їх 

регіональним особливостям, визначає особистісну характеристику особи 

неповнолітнього злочинця на загальнодержавному та регіональному рівнях, що 

впливають на формування злочинної поведінки неповнолітніх. Значну увагу у її 

науковій праці приділено чинникам, що впливають на формування злочинної 

поведінки неповнолітніх, − у соціально-економічній, соціально-психологічній, 

соціально-культурній, організаційно-управлінській, сімейно-побутовій та інших 

сферах життєдіяльності [2]. В роботі наголошено, що «особливе місце у структурі 

злочинності неповнолітніх посідають злочини насильницької спрямованості» [2, 

с. 32]. 

М. А. Білоконь у роботі на тему: «Запобігання злочинності неповнолітніх: 

досвід країн Європейського Союзу» (2013 р.) систематизувала основні підходи до  

визначення обсягів явища «злочинність неповнолітніх», які існують у сучасній 

західній кримінології, окреслено основні тенденції в розвитку європейської 

злочинності неповнолітніх сьогодення, а також висвітлено головні причини 

латентизації цього виду злочинних проявів [20]. Авторка наголошує, що у нашій 

державі підліткова злочинність традиційно тяжіє до насильницьких її форм. 

Водночас акцентує увагу на тому, що на тлі незначного зменшення загального 

рівня злочинності в ЄС відбувається зростання кримінальної активності підлітків 

віком 14–17 років, а в структурі сучасної європейської злочинності неповнолітніх 

переважають такі злочини, як крадіжки, насильницькі злочини проти особи, 
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злочини у сфері незаконного обігу наркотичних засобів та психотропних речовин 

[20] (курсив наш. − Р.К.). 

Дослідники особливостей кримінальної відповідальності неповнолітніх 

також констатують значну частку насильницьких злочинів у структурі 

злочинності неповнолітніх. Так В. М. Бурдін у дисертації на тему: «Особливості 

кримінальної відповідальності неповнолітніх в Україні» (2001 р.) відзначає таке: 

«Дитяча «злочинність» стала більш цинічною та жорстокою. Серед дітей різко 

збільшилась кількість насильницьких «злочинів». І, що найжахливіше, зростає 

кількість вчинених ними вбивств» [34, с. 41]. Інші дослідниці особливостей 

кримінальної відповідальності неповнолітніх, Т. О. Гончар та Ю. А. Ліхолєтова, 

визначальною особливістю визнають зміну структури злочинності неповнолітніх 

у бік корисливих та насильницьких діянь [60, с. 4; 179, с. 89]. Також повинен 

насторожувати той факт, що у структурі підліткової злочинності понад 2/3 – це 

тяжкі та особливо тяжкі злочини. 

Значна частина дисертації С. Г. Киренка на тему: «Проблеми захисту прав 

неповнолітніх кримінальним законодавством України» (2002 р.) присвячена 

протидії насильству щодо неповнолітніх. Як зазначає автор, насильство проти 

неповнолітніх насамперед заподіює шкоду їх здоров’ю, яке визначається ВООЗ як 

стан повного фізичного, психічного та соціального добробуту, а не лише 

відсутністю хвороби або недуги. На думку дослідника, здоров’я може бути 

визначено як здатність адаптуватися та керувати фізичними, психічними та 

соціальними викликами протягом усього життя. У цьому контексті слід 

погодитися з науковцем, що особливого значення набуває кримінально-правовий 

захист здоров’я неповнолітніх від протиправних посягань. Це зумовлено тим, що, 

по-перше, організм дитини ще тільки розвивається, а, отже, більш вразливий, ніж 

дорослий, і більш чутливий до зовнішніх впливів, а по-друге, діти − це розумовий, 

фізичний, економічний, нарешті, політичний потенціал держави і все це разом 

вимагає посиленого захисту їх здоров’я з боку кримінального законодавства [125, 



22 

с. 41]. Охороні неповнолітніх від насильства присвячена і дисертація 

Л. В. Левицької: «Запобігання насильницьким злочинам щодо неповнолітніх 

в Україні» (2003 р.). Авторка до ознак насильницьких злочинів щодо 

неповнолітніх відносить такі:  

– основний об’єкт злочину – поставлені під охорону кримінального закону 

життя неповнолітнього, його воля, моральний і фізичний розвиток, проти яких 

спрямований злочин і яким він заподіює або може заподіяти шкоду; 

– насильницький спосіб впливу на особу (будь-який протиправний вплив на 

неповнолітнього, вчинений проти або поза його волею, що спричиняє чи здатен 

спричинити шкоду життю, здоров’ю неповнолітнього, а також повноцінному 

розвитку особистості); 

– настання чи загроза настання шкідливих наслідків у вигляді фізичної чи 

моральної шкоди; 

– наявність у діяннях суб’єкта злочину умислу (прямого та непрямого);  

– вчинення злочину проти волі або поза волею неповнолітнього [172, с. 229].   

Л. С. Дубчак відзначає високу криміногенність дітей та молоді як 

особливість не лише нашої держави, «це − тенденція, що характеризує весь 

сучасний світ» [87, с. 23]. 

Д. Л. Виговський в роботі на тему: «Кримінальна субкультура в механізмі 

злочинності неповнолітніх» (2006 р.) аналізує кримінологічні та кримінально-

правові проблеми негативного впливу кримінальної субкультури на неповнолітніх 

[49].  

Багато уваги науковці приділяють ролі ЗМІ як чинника, що, з одного боку, 

обумовлює поширення насильства серед неповнолітніх, а, з іншого, має потужний 

потенціал для запобігання злочинності неповнолітніх. Так, О. І. Бугера  

присвятила своє дослідження безпосередньо проблемі використання ЗМІ для 

запобігання злочинам серед неповнолітніх (2006 р.). У дисертації нею надано 

комплексну кримінологічну оцінку ролі ЗМІ у поширення злочинності серед  
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неповнолітніх, встановлено чинники, що її детермінують, а також зв’язок між 

деструктивним впливом ЗМІ та протиправною поведінкою неповнолітніх [32]. 

У подальшому вчена продовжила свій науковий пошук у цій царині, і у 2020 р. 

захистила докторську дисертацію на тему: «Кримінологічні засади використання 

мережі Інтернет для запобігання злочинності». Визначаючи предмет дослідження, 

авторка вказує на необхідність розробки концептуальних підходів щодо 

використання можливостей мережі Інтернет для запобігання злочинності серед 

неповнолітніх [31, с. 55–56]. 

У контексті предмету нашого дослідження важливим є висновок 

В. І. Галагана, зроблений у процесі здійснення дисертаційного дослідження на 

тему: «Запобігання негативному впливу засобів масової інформації на формування 

злочинної поведінки неповнолітніх» (2015 р.): «до основних форм негативного 

впливу ЗМІ, що сприяють формуванню злочинної поведінки неповнолітніх, 

належать: неповне відтворення актів насилля та агресії; повне відтворення актів 

насилля та агресії; опосередкований вплив» [54, с. 198]. (курсив наш. – Р.К.). 

У дисертації О. І. Напиральської на тему: «Вплив засобів масової комунікації на 

формування злочинної поведінки молоді» (2010 р.) одним із висновком є такий: 

«аналіз вітчизняних та зарубіжних досліджень проблем кореляції агресії з рівнем 

споживання медіа-насильства, як тих, що доводили такий зв’язок, так і тих, у яких 

він не простежувався, дав змогу дійти висновку, що наявність тривалого впливу 

інформаційних потоків у ЗМК та їх значущість як агентів соціалізації не може не 

впливати на особистість. Особа не обов’язково вчиняє злочин, проте в її 

свідомості відбувається фіксація насильства як прийнятного явища, 

а в майбутньому воно може бути обране як засіб вирішення життєвих проблем» 

[211, с. 190]. 

Н. М. Градецька в дисертації на тему: «Сім’я як суб’єкт запобігання 

злочинності неповнолітніх» (2010 р.) під час вирішення основної мети − 

розроблення науково обґрунтованих пропозицій щодо підвищення соціальної ролі 
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й значення сім’ї як суб’єкта запобігання злочинності неповнолітніх, також 

акцентує увагу на ролі ЗМІ у формуванні злочинної поведінки неповнолітніх. Ця 

авторка відзначає, що на думку соціологів, культивація жорстокості, насильства, 

досягнення успіху й задоволень будь-якою ціною, сексуальної розбещеності, 

вседозволеності й інших «цінностей» абсолютно очевидно формує в неповнолітніх 

схильність до правопорушень. Під впливом телебачення неповнолітні нерідко самі 

стають правопорушниками [63, с. 47–48].  

Без сумніву, насильницька злочинність неповнолітніх серед багатьох своїх 

детермінуючих чинників, про які вже йшлося вище, як-то вплив соціально-

економічних негараздів, недоліків сімейного виховання, неконтрольованої 

демонстрації ЗМІ агресії та насильства тощо, містить і таку складову, як вживання 

неповнолітніми алкогольних та наркотичних засобів. Так, О. С. Стеблинська 

у дисертації на тему: «Запобігання злочинам, які вчиняються неповнолітніми 

в стані сп’яніння» (2008 р.) здійснила комплексний аналіз рівня поширеності 

вживання неповнолітніми алкоголю і наркотиків та їх криміногенних чинників 

у структурі злочинності неповнолітніх. Особливу увагу авторкою приділено 

розробці заходів загальносоціального, спеціально-кримінологічного та 

кримінально-правового запобігання злочинам, які вчиняються неповнолітніми 

в стані сп’яніння. Ця дослідниця визначає наркотичне сп’яніння як психічний стан 

людини, викликаний вживанням наркотичних засобів або інших одурманюючих 

речовин. Постійне вживання цих засобів викликає фізичну залежність людського 

організму від наркотику, в основі якої лежить абстинентний синдром – комплекс 

розладів, що виникають у споживачів наркотиків після раптового і повного 

припинення вживання наркотичних засобів і часто є внутрішніми детермінантами 

вчинення злочинів, насамперед насильницьких [296, с. 13]. 

Ще однією сучасною тенденцію злочинності неповнолітніх є зростаюча роль 

злочинів, що вчиняються безпритульними дітьми. Цій проблемі за останні роки 

присвячено кілька ґрунтовних дисертаційних досліджень. У дисертації на тему: 
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«Злочинність безпритульних неповнолітніх осіб: кримінологічна характеристика 

та шляхи запобігання» (2015 р.) О. М. Чебан формулює власні поняття 

«бездоглядний неповнолітній» та «безпритульний неповнолітній». На основі 

емпірично-досліджених кримінальних проваджень визначеного контингенту та 

розроблених наукою кримінологічних ознак особистості злочинця цей науковець 

визначає портрет безпритульного неповнолітнього злочинця. Запропоновано 

в дисертації шляхи «соціального оздоровлення» безпритульних неповнолітніх осіб 

як елементу ресоціалізації та профілактики їхньої злочинності, шляхом залучення 

до економічної активності, некваліфікованої суспільно корисної праці в умовах 

закладів соціального захисту для безпритульних дітей. Важливим в контексті 

нашого дослідження є висновки про те, що «безпритульні неповнолітні особи 

характеризуються підвищеною віктимністю, в свою чергу, бездоглядні 

неповнолітні складають групу ризику потенційних жертв насильства, 

а безпритульні неповнолітні особи підпадають під групу провокаторів злочину» 

[325, с. 9]. 

О. О. Пустовий також розвинув бачення природи соціально-психологічних 

і сімейно-побутових детермінантів учинення злочинів безпритульними 

та бездоглядними дітьми, найбільш значущими з яких визнано: скрутне 

матеріальне становище сімей з дітьми, асоціальний спосіб життя одного чи обох 

батьків; різноманітні форми насильства щодо дітей; економічна експлуатація 

дорослими дитячої праці (залучення до жебракування, крадіжок, торгівлі 

наркотиками тощо); уживання неповнолітніми алкоголю, наркотичних засобів, 

психотропних речовин; неефективність (функціональна обмеженість) державної 

системи опіки і піклування; криміногенний вплив неформальних груп підлітків; 

віктимна поведінка жертв злочинів [268, с. 25]. (курсив наш – Р. К.). На підставі 

наведеного вище є очевидним, що насильство щодо неповнолітніх безпритульних 

породжує насильство уже з їх боку.  



26 

А. П. Гусак у своїй науковій праці на тему: «Кримінологічні аспекти 

ресоціалізації неповнолітніх, засуджених за вчинення насильницьких злочинів, 

в умовах позбавлення волі» здійснив комплексне кримінологічне вивчення 

насильницьких злочинів неповнолітніх, було визначено їх кількісно-якісні 

параметри, а також охарактеризовано особистість неповнолітнього 

насильницького злочинця. Автор запропонував поділ насильницьких злочинів на: 

власне насильницькі: такі суспільно небезпечні умисні діяння, які спрямовані, 

насамперед, проти життя, здоров’я, волі, честі та гідності особи: умисні вбивства 

(статті 115–118 КК України), доведення до самогубства (ст. 120 КК України), 

погроза вбивством (ст. 129 КК України), умисні тілесні ушкодження (статті 121–

125 КК України) тощо [69, с. 9]. 

Загалом можна констатувати, що майже кожна дисертація у сфері протидії 

насильницькій злочинності чи вдосконалення системи протидії злочинності 

в Україні містить положення, присвячені розгляду феномену злочинності 

неповнолітніх. Так, О. М. Литвинов у своїй докторський дисертації на тему: 

«Соціально–правовий механізм протидії злочинності в Україні (теоретичні та 

практичні засади)» (2010 р.) звертається до фундаментальної проблеми пояснення 

витоків і прогалин у системи протидії злочинності: «Державою вже протягом 

багатьох років не вироблено абсолютно ніякої ідеології як комплексу цінностей, 

на які орієнтується суспільство. Розвал старої системи цінностей і утворення в цій 

області вакууму привели до певної деградації свідомості частини населення. 

Особливо постраждало в зв’язку з цим підростаюче покоління. Характерно, що 

освіта, виховання, заняття спортом неповнолітніх стали майже повністю 

залежними від матеріальних можливостей сім’ї, а більшість сімей в буквальному 

розумінні зубожіли, дезорієнтовані. Державні органи, зайняті міжусобними 

проблемами, не вживають практичні заходи в рамках виховної роботи. 

Як результат – зростання числа тяжких і особливо тяжких злочинів серед 

неповнолітніх» [176, с. 155]. 
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На завершення наведемо думку кримінологів (В. І. Тимошенко, В. І. Шакун 

«Теоретичні основи кримінології» 2021 р.) щодо сучасного стану та перспектив 

розвитку злочинності в умовах світової пандемії про те, що злочинність зазнає 

впливу соціальних процесів, що відбуваються у світі. Нині самі соціальні процеси 

значною мірою визначаються пандемією COVID-19. Науковці зауважують, що 

лише на перший погляд, рівень злочинності під час пандемії завдяки карантину 

начебто знижується. Але це лише на перший погляд і стосується переважно 

зниження рівня вуличної злочинності. «Пандемія, що забирає життя сотень тисяч 

людей по всьому світу, спричинила безліч бід: зростання геополітичної напруги, 

світову економічну кризу, ескалацію насильства, поширення маніакально-

депресивних настроїв, збільшення числа самогубств» [304, с. 6]. Про доведення до 

самогубства неповнолітніх буде йтися далі у цій роботі. 

Отже, можна констатувати значну увагу науковців як до проблеми 

злочинності неповнолітніх, так і насильницької злочинності цієї категорії осіб. 

У багатьох наукових розвідках вказаної проблематики аналізуються питання 

насильства, яке переважає у протиправній діяльності неповнолітніх осіб.  

 

 

1.2 Ювенальна антикримінальна політика, ювенальна кримінологія 

та ювенальна юстиція: проблеми становлення і  тенденції розвитку 

Розвиток будь-якої сучасної демократичної соціальної держави значною 

мірою залежить від дітей та молоді, які у майбутньому відіграватимуть провідну 

роль у суспільних процесах. В Україні проживає близько 12 млн. молодих людей 

у віці від 14 до 35 років, які суттєво впливають на усі сфери життя суспільства. 

Існує прямий зв’язок між станом суспільства та його ставленням до молоді [11, 

с. 15]. 
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При аналізі причин підвищення рівня дитячої злочинності й пошуку шляхів 

виходу України з такої ситуації чи не найважливішим є з’ясування питання про 

характер і роль держави в регулюванні процесів здійснення правосуддя щодо 

дітей [223, с. 146]. Неодноразово наголошувалося на тому, що запобігання 

злочинності неповнолітніх є одним із пріоритетних напрямків кримінальної 

політики України як діяльності держави щодо захисту громадян і суспільства від 

злочинних посягань. Як відомо, політика виражає функції держави щодо 

керівництва зовнішніми і внутрішніми сферами та напрямами суспільного життя. 

Важливою складовою внутрішньої політики є боротьба зі злочинністю, що 

покликана знизити її рівень та забезпечити стан, який відповідає потребам захисту 

суспільства від злочинів [26, с. 15]. 

Мудра політика, як слушно наголошує О. М. Костенко, полягає в тому, щоб 

за допомогою соціальних реформ сприяти узгодженню волі і свідомості людей з 

реально існуючими і діючими в суспільстві законами природного права, тобто 

сприяти формуванню правової культури людей, аби не довелося забезпечувати 

правопорядок за допомогою репресивних засобів [147, с. 133]. Особливо 

актуальною ця теза є для нашого дослідження проблеми відповідальності 

неповнолітніх правопорушників, для яких репресія – крайній захід протидії. Як 

свідчить статистика, більшість рецидивістів уперше стають на  шлях злочинів 

у неповнолітньому віці чи в перші роки після настання повноліття. Це 

пояснюється тим, що каральна система в її нинішньому вигляді не здатна зробити 

з юних злочинців законослухняних громадян, тому потребує істотних змін [180, с. 

87]. Тому в основі ювенальної юстиції має лежати не каральне, а відновне, 

реабілітаційне, охоронне та виховне правосуддя, яке б сприяло соціальній 

адаптації та реінтеграції неповнолітнього правопорушника [285, с. 120]. 

Н. Юзикова наголошує на тому, що ранній кримінальний досвід виступає вагомим 

чинником ювенального рецидиву [42, с. 575].  
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Злочинність неповнолітніх становить серйозну соціальну проблему для 

багатьох країн сучасного світу – це положення є одним із головних 

у Сальвадорській декларації, прийнятій на 12 конгресі ООН із запобігання 

злочинності і кримінального правосуддя (квітень 2010 р.). Тому пошук засобів 

мінімізації підліткової злочинності завжди викликає підвищений як науковий, так 

і практичний інтерес, оскільки вирішення цієї проблеми є певним індикатором 

розвитку суспільства, показником ефективності роботи органів кримінальної 

юстиції [20, с. 3]. В. В. Василевич також звертає увагу на діяльність конгресів 

ООН із запобігання злочинності й поводження з правопорушниками, що відбулися 

у 1955–2015 рр. Науковець узагальнює назви основних розділів і зміст питань, на 

які звертали увагу на цих конгресах ООН, у тому числі щодо запобігання 

злочинності неповнолітніх та насильству: Перший конгрес ООН: «Запобігання 

ювенальним вчинкам»; Другий конгрес ООН: «Нові форми злочинності 

неповнолітніх: їх походження, запобігання». «Поводження, догляд і допомога 

матеріально залежним в’язням». Третій конгрес ООН: «Спеціальні превентивні й 

виправні заходи для молоді». Шостий конгрес ООН: «Справедливість і правосуддя 

стосовно неповнолітніх: до і після вчинення злочину». Сьомий конгрес ООН: 

«Розробка стандартів для запобігання злочинності серед неповнолітніх»; 

«Насильство в сім’ї»; «Молодь, злочинність і правосуддя» [39, с. 179–182]. 

Свій внесок у розвиток ювенальної кримінології, зокрема дослідження 

насильницької злочинності неповнолітніх, здійснили такі науковці, як 

Ю. В. Александров, М. С. Андріяшевська, В. С. Батиргареєва, Ю. В. Баулін 

І. Г. Богатирьов, О. І. Богатирьова, В. І. Борисов, О. І. Бугера, В. М. Бурдін, 

В. В. Голіна, Б. М. Головкін, І. М. Даньшин, О. М. Джужа, С. Ф. Денисов, 

В. М. Дрьомін, А. П. Закалюк, О. Г. Колб, О. М. Костенко, І. П. Лановенко, 

О. М. Литвинов, І. М. Михайлова, П. П. Михайленко, О. О. Пустовий, 

А. В. Савченко, Д. А. Тузов, В. О. Туляков, І. К. Туркевич, П. Л. Фріс, В. І. Шакун, 

О. Ю. Шостко, Н. С. Юзікова, Н. М. Ярмиш та інші.  
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Запобігання кримінальним правопорушенням у середовищі неповнолітніх 

є одним із пріоритетних напрямків політики сучасної української держави. Як 

відомо, політика виражає функції держави щодо керівництва зовнішніми і 

внутрішніми сферами та напрямами суспільного життя.  

Важливою складовою внутрішньої політики є боротьба зі злочинністю, що 

покликана знизити її рівень та забезпечити стан, який відповідає потребам захисту 

суспільства від злочинів [26, с. 15]. За 30 років незалежності в Україні не вдалося 

створити національну доктрину протидії злочинності, у тому числі злочинам за 

участі неповнолітніх осіб.   

Сучасні науковці серед спеціальних сфер кримінально-правової політики 

називають і кримінально-правову політику у сфері протидії боротьби зі злочинами 

проти сім’ї, прав та законних інтересів неповнолітніх [55, с. 98–101; 130, с. 24]. 

Предметом ювенальної кримінології є суспільно небезпечна поведінка осіб у віці 

від 14 і до настання 18 років, за яку передбачена кримінальна відповідальність. 

Правовий статус уразливих груп населення є показником рівня цивілізованості 

суспільства, в якому право, що розпочинало свою історію як право сильного, стає 

силою слабких. Одним із проявів гуманізації права, посилення його соціальної 

спрямованості та захисного потенціалу є становлення ювенального права, 

провідною метою якого є захист та утвердження прав однієї з найуразливіших та 

найбільш незахищених груп населення – дітей [154, с. 3].  

В Україні відбувається переосмислення проблеми протидії злочинності 

в середовищі неповнолітніх, як і на рівні суспільства, так і держави, а саме відхід 

від авторитарних радянських методів подолання проблеми злочинів неповнолітніх 

та звернення до сучасних міжнародних, європейських концепцій захисту прав 

дитини. Україна, як й інші європейські держави, поступово відмовляється від 

виключної репресії за девіантну поведінку неповнолітнього, наближаючись до 

створення дієвої ювенальної превенції, тобто запобігання вчиненню дітьми 

кримінальних правопорушень. Державна політика у сфері формування ювенальної 
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юстиції в Україні повинна включати розробку загальнонаціональних програм, що 

сприятимуть як підтримці родин з дітьми, збереженню традиційних сімейних 

цінностей, посиленню виховної функції в навчальних закладах, так і запобіганню 

вчиненню кримінальних правопорушень серед неповнолітніх, ефективному 

захисту їх прав, свобод та інтересів [121, с. 504].  

Ювенальна політика, як політика по захисту та реалізації прав 

неповнолітніх, визначається законодавством України як один із основних 

напрямів державної політики щодо соціального захисту населення, тому має 

передбачати необхідність багатосекторальної діяльності, залучення до неї 

держави, громади, некомерційних та комерційних неурядових організацій та 

індивідуумів. Ювенальну політику Р. М. Опацький визначає як пріоритет 

діяльності держави в соціальній сфері та як невід’ємну складову національної 

безпеки держави, а наступним етапом пропонує прийняття Ювенального кодексу 

(або Кодексу законів захисту прав дітей) [224, с. 474–476]. Загалом слід 

підтримати наведені ідеї. Однак не можемо погодитися з пропозицію розроблення 

Ювенального кодексу України, оскільки у всіх галузях національного 

законодавства передбачено спеціальні норми, спрямовані на захист дітей. Якщо 

притримуватися вказаної пропозиції, то в Україні доцільно розробити і Жіночий 

Кодекс (або Кодексу законів захисту прав жінок) тощо. Також не можемо 

погодитися з виокремленням поняття «ювенальна відповідальність». Щодо 

неповнолітніх можна говорити про такі види відповідальності як кримінальна, 

адміністративна, цивільно-правова та дисциплінарна. Специфіка цих видів 

відповідальності при застосуванні до неповнолітніх не змінює їх сутності.  

Водночас вважаємо доцільним звернути увагу і на застосування вченими 

поняття «ювенологія». Ювенологія – це наука про юність, молодість, а також 

спосіб життя юнацтва та молоді [329]. Термінами «ювенологія», «ювентологія», 

«юнологія» часто називають «науку про юнацтво, молодь» як системне знання про 

становлення, дорослішання і розвиток людини як живого організму (фізіологічний 
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аспект), становлення «Homo sapiens» − живого організму з розвиненим мисленням 

(психоемоційний і соціально-психологічний аспекти), формуванні його як 

повноцінного члена суспільства за допомогою виховання, освіти, соціалізації 

(соціальний аспект) [187, с. 66–69]. Таким чином, ювенологія забезпечує наукове 

підґрунтя молодіжної політики держави у цілому.  

Поняття кримінальної політики використовує у своїх дослідженнях значна 

кількість вітчизняних науковців: М. М. Бабаєв, В. К. Грищук, Т. А. Денисова, 

В. С. Зеленецький, О. О. Кваша, І. В. Козич, Ю. Ю. Коломієць, О. М. Литвак, 

Є. М. Моісеєв, Б. М. Телефанко, В. А. Тимошенко, М. М. Яцишин та інші. Однак 

фундатором вчення про кримінальну політику вважаємо П. Л. Фріса, яким 

у 2006 р. було захищено докторську дисертацію на тему: «Кримінально-правова 

політика України». Водночас вчений критично оцінює термін «кримінальна 

політика»: «Сам термін «кримінальна політика» не може бути визнаний вдалим. 

Його буквальне тлумачення може дати підстави розуміти під нею політику, яка 

спрямована на розвиток злочинності, що, звичайно, у корені не відповідає змісту, 

який вкладається в цей термін. По суті мова йде про антикримінальну, 

антизлочинну політику» [319, с. 6]. Антикримінальну політику пропонують 

розглядати й інші українські вчені, зокрема О.М. Костенко [148, с. 558]. Не є 

предметом нашого дослідження дискусія щодо термінології у визначенні політики 

держави у сфері протидії злочинності. Слід визнати, що цей напрям державної 

діяльності доцільно називати антикримінальною політикою [169, с. 45].  

Заслуговує на увагу визначення, запропоноване у Юридичній енциклопедії, 

першому в Україні багатотомному систематизованому зводі знань про державу і 

право, підготовленому Інститутом держави і права ім. В. М. Корецького 

НАН України ще у 2011 р.: «Кримінальна політика – стратегія і тактика 

(напрями) державної діяльності в галузі боротьби зі злочинністю» [330, с. 397]. 

Подібний підхід наявний у науковому доробку П. Л. Фріса: «кримінальна політика 

– це вироблена Українською державою генеральна лінія, що визначає стратегію, 
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основні концепції, напрями, цілі і засоби впливу на злочинність шляхом 

формування кримінального, кримінально-процесуального та кримінально-

виконавчого законодавства, регулювання практики їх застосування, а також 

розробка й реалізація заходів, спрямованих на попередження злочинів» [319, 

с. 32]. Також Т. О. Гончар досліджує поняття ювенальної кримінальної політики, 

визначаючи її як розроблені державою та засновані на об’єктивних законах 

розвитку суспільства напрями діяльності уповноважених державних та 

недержавних органів, які базуються на міжнародно-правових та національних 

нормах, основною метою яких є захист прав та свобод неповнолітніх осіб та 

запобігання вчиненню ними правопорушень [61, с. 609]. Зауважимо, що авторка 

розглядає ювенальну кримінальну політику як складову ювенальної політики 

держави. 

На основі наведеного вище, із урахуванням останніх змін та тенденцій 

розвитку кримінального законодавства України, пропонуємо таке визначення 

поняття «ювенальна антикримінальна політика» – це стратегія і тактика діяльності 

держави в галузі протидії кримінальним правопорушенням неповнолітніх, які 

визначають напрями, цілі і засоби впливу на злочинність неповнолітніх, правову 

регламентацію кримінальної відповідальності неповнолітніх та її реалізацію 

органами кримінальної юстиції, створення системи ювенальної юстиції та 

запобігання злочинності серед неповнолітніх. Всі складові ювенальної 

антикримінальної політики (законодавство про кримінальну відповідальність 

неповнолітніх, практика його застосування, ювенальні юстиція та превенція) 

перебувають між собою у функціональній залежності й взаємодії. Механізм цієї 

взаємодії такий, що зміни в одному елементі з необхідністю обумовлюють 

відповідні зміни і в інших елементах такої політики. На сучасному етапі 

ювенальна антикримінальна політика України має своїми головними завданнями 

формування системи ювенальної юстиції, здатної гарантувати відновне, 

реабілітаційне, охоронне та виховне правосуддя, а також забезпечення ефективної 
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ювенальної превенції, соціальної адаптації та ресоціалізації неповнолітнього 

правопорушника. 

Отже, в межах ювенальної антикримінальної політики відбувається не лише 

реалізація системного реформування органів кримінальної юстиції, але й 

формування ювенальної юстиції. В контексті розгляду ювенальних − кримінології, 

юстиції, превенції, пенології тощо, слід виходити із головного міжнародно-

правового акту, що забезпечує права дітей, а саме Декларації прав дитини, 

прийнятій резолюцією 1386 (XIV) Генеральної Асамблеї ООН від 20 листопада 

1959 року, де у Преамбулі зазначено, що дитина внаслідок її фізичної і розумової 

незрілості потребує спеціальної охорони і піклування, зокрема належного 

правового захисту, до і після народження. Саме це положення лежить в основі 

формування і розвитку сучасної ювенальної антикримінальної політики в Україні.  

В юридичній науці активно розвивається такий напрям, як ювенальна 

кримінологія − окрема галузь кримінологічних знань, яка предметом має 

злочинність неповнолітніх (особи у віці від 14 до 18 років (віком 14–17 років [40, 

с. 575]), її детермінацію, особистість неповнолітнього правопорушника, 

віктимологічні особливості неповнолітньої жертви злочину, заходи протидії 

злочинності неповнолітніх. Одним із пояснень доцільності виокремлення нового 

напрямку кримінологічного знання є, зокрема, значне збільшення кількості злочинів, 

які вчиняються неповнолітніми особами, насамперед насильницького характеру, що 

обумовлено посиленням агресивності та жорстокості у суспільстві загалом. Так, в 

Україні лише у 2019 р. вчинено неповнолітніми або за їх участі 4088 кримінальних 

правопорушень, за якими провадження направлені до суду, з них особливо тяжких 

злочинів – 54, тяжких – 1554, середньої тяжкості – 2021, невеликої тяжкості – 459 

[92]. О. М. Ігнатов, який досліджував загальнокримінальну насильницьку 

злочинність, дійшов висновку, що за віком кожний дванадцятий 

загальнокримінальний насильницький злочинець – це неповнолітній, переважна ж 

більшість злочинців – особи молодіжного віку [109, с. 332]. 
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Отже, в контексті розгляду ювенальної антикримінальної політики слід 

констатувати розвиток таких нових напрямів як ювенальна кримінологія, 

ювенальна юстиція, ювенальна превенція, ювенальна пенологія. Зустрічається 

і таке поняття як «ювенальне кримінальне право» [281, с. 131; 207, с. 80]. 

Як зазначалося вище, з моменту проголошення незалежності в Україні не 

було вироблено національної доктрини та концепції боротьби зі злочинністю, так 

само як і кримінально-правової доктрини з відповідною їй концепцією [26, с. 17]. 

Можна і сьогодні стверджувати, що і за 30 років незалежності в Україні не було 

вироблено національної доктрини та концепції протидії злочинності, у тому числі 

серед неповнолітніх. Епіграфом до цього, як і будь-якого іншого наукового 

дослідження злочинності неповнолітніх, може служити висловлювання 

німецького кримінолога Г. Кайзера: «Злочинність неповнолітніх сьогодні» 

важлива як можлива «злочинність дорослих завтра» [114, с. 207]. Вважаємо за 

доцільне підтримати думку вітчизняного кримінолога А. Ф. Зелінського, що 

молодіжна і дитяча злочинність в Україні завжди притягували особливо 

прискіпливу увагу дослідників: мова іде про перспективи подолання злочинності у 

майбутньому і про долю України [106, с. 224]. Звісно, не можна ставити за мету 

подолання злочинності, однак слід прагнути зниження її рівня.  

Про подолання злочинності загалом, і неповнолітніх, зокрема, у сучасний 

кримінологічній науці не йдеться. І це абсолютно виправдано. Так, один із 

засновників соціології Е. Дюркгейм довів, що «нормальним є саме існування 

злочинності за умови, що вона досягає, але не перевищує рівня, характерного для 

суспільства певного типу». На думку Е. Дюркгейма, злочинність – «нормальне» 

явище тому, що не можливим є розвиток суспільства без злочинності. Злочинність 

не лише передбачає наявність шляхів, відкритих для необхідних змін, а й у деяких 

випадках прямо готує ці зміни. «Там, де існують злочини, колективні відчуття 

наділені достатньою гнучкістю для того, щоб прийняти нову форму, і злочин іноді 

допомагає визначити яку саме форму приймуть ці почуття» [88, с. 39–40, 43]. 
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Однак, на нашу думку, відповідно до соціально-натуралістичної кримінології ідею 

Е. Дюркгейма про «нормальність» злочинності слід інтерпретувати все ж таким 

чином, що злочинність є реальним і неминучим явищем, притаманним 

суспільству, але все ж протиприродним, оскільки порушує природні закони 

існування соціуму. Також В. Фокс слушно наголошував, що злочин є нормальним 

явищем, коли поведінкові відносини між індивідом і його суспільством 

визначаються кримінальним законом [318, с. 21]. Таким чином, і злочинність 

неповнолітніх – це неминуче і водночас протиприродне для будь-якого 

суспільства явище. Наявність злочинності неповнолітніх, з одного боку, є вкрай 

негативним, протиприродним, соціально небезпечним явищем, з іншого боку – 

примушує суспільство і державу до світоглядної трансформації, до запровадження 

необхідних законодавчих змін. Вже сьогодні безспірним фактом є зростання 

державного й суспільного інтересу до цієї проблеми, зміна пріоритетів та підходів 

у політиці держави, формування ефективної ювенальної антикримінальної 

політики. 

Слід констатувати, що в Україні в останні роки уже активно розвивається 

ідея ювенальної юстиції. В українській кримінологічній енциклопедії, ювенальна 

юстиція (від англ. «Juvenile Justice» − правосуддя для неповнолітніх) визначена як 

система державних (правоохоронні органи, суди, адвокатура, служби у справах 

дітей, соціальні служби для дітей та молоді, органи пенітенціарної системи) та 

недержавних (громадські організації та об'єднання) інститутів, спрямованих на 

захист прав дитини, правовий і соціальний вплив на дитину та її оточення. 

Центральним елементом її є ювенальний суд. Науковці наводять історичні дані, 

що після 1910 р. такі суди були в таких українських містах, як Київ, Харків, Одеса, 

Катеринослав, Миколаїв. Вони мали різноманітні назви: «суди для дітей», «суди 

для малолітніх», «дитячі суди» тощо. Суди відмовилися від ідеї помсти і 

покарання, вирішували більшою мірою педагогічні завдання. У цих судах 

розглядалися справи трьох категорій: 1) справи за обвинуваченням неповнолітніх; 
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2) справи про злочини, в яких неповнолітні були потерпілими; 3) справи, пов’язані 

з невиконанням своїх обов’язків батьками неповнолітніх, жорстоким 

поводженням з ними, з безпритульністю тощо [311, с. 785]. Отже, ідея ювенальної 

юстиції не нова для України.  

Наразі чинне законодавство не містить таких спеціалізованих судів. У ст. 18 

Закону України «Про судоустрій і статус суддів» закріплено, що суддею, 

уповноваженим здійснювати кримінальне провадження щодо неповнолітніх, може 

бути обрано суддю зі стажем роботи суддею не менше десяти років, досвідом 

здійснення кримінального провадження в суді і високими морально-діловими та 

професійними якостями. У разі відсутності в суді суддів з необхідним стажем 

роботи суддя, уповноважений здійснювати кримінальне провадження щодо 

неповнолітніх, обирається з числа суддів, які мають найбільший стаж роботи на 

посаді судді [266]. Звісно, вказана тенденція є позитивною. Водночас судді, 

уповноважені здійснювати кримінальне провадження щодо неповнолітніх, не 

звільняються від виконання обов’язків судді відповідної інстанції, проте 

здійснення ними таких повноважень враховується при розподілі судових справ та 

має пріоритетне значення. За таких умов спеціалізацію суддів, уповноважених 

здійснювати кримінальне провадження щодо неповнолітніх, можна розглядати 

лише як додаткові функціональні повноваження [220]. 

Проте процес створення системи ювенальної юстиції в Україні триває. 

Утворена Міжвідомча координаційна рада з питань правосуддя щодо 

неповнолітніх, яка діє на підставі Положення, затвердженого постановою 

Кабінету Міністрів України від 24 травня 2017 року № 357 [238]. Її створення 

передбачено підпунктом. 3 п. 74 Плану заходів з реалізації Національної стратегії 

у сфері прав людини на період до 2020 року, затвердженого Кабінетом Міністрів 

України від 23 листопада 2015 року [236], та відповідає змісту Національної 

стратегії у сфері прав людини на період до 2020 року, затвердженої Указом 

Президента України від 25 серпня 2015 року, яка втратила чинність [213], та новій 

http://www.kmu.gov.ua/control/uk/cardnpd?docid=248740679
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/501/2015
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/501/2015
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Національній стратегії у сфері прав людини, затвердженій Указом Президента 

України від 24 березня 2021 року № 119/2021 [214]. Основними цілями діяльності 

Міжвідомчої координаційної ради визначено: 1) впровадження на законодавчому 

рівні можливості використання медіації як одного зі способів відновного 

правосуддя (зміни до КПК України, розроблення та подання на розгляд Кабінету 

Міністрів України проекту Закону України «Про медіацію», інших пов’язаних 

з відповідними змінами законодавчих актів України); 2) удосконалення системи 

покарань, що застосовуються до неповнолітніх, шляхом розширення можливостей 

застосування покарань, не пов’язаних з ізоляцією особи (наприклад, громадські 

роботи, виправні роботи тощо); 3) вивчення необхідності розробки законопроекту 

про внесення змін до Закону України «Про безоплатну правову допомогу» щодо 

надання безоплатної первинної та вторинної правової допомоги дитині та 

інформування її про свої права і свободи, порядок їх реалізації; 4) розробка 

проекту Закону України «Про ювенальну юстицію» з урахуванням міжнародних 

стандартів забезпечення розбудови системи ювенальної юстиції; 5) затвердження 

Стратегії попередження злочинності неповнолітніх [238]. 

Доцільно погодитися із висновком про те, що методи діяльності суддів 

ювенальних судів повинні базуватися на засадах психології та педагогіки, щоб, 

з одного боку, ретельно вивчити причини протиправної поведінки, а з іншого − 

ефективно вплинути на особу неповнолітнього правопорушника [216, с 7]. 

Вочевидь, суддівського стажу тут недостатньо. 

Відзначимо наукову працю В. С. Бліхаря, О. В. Дробиняк на тему: 

«Філософсько-правовий аналіз інституту ювенальної юстиції», в якій зроблено 

такий висновок: гуманізація правовідносин у впровадженні ювенальної практики 

повинна відбуватися лише на засадах громадянського суспільства. Основними 

кроками мають бути: реформування судової та правоохоронної систем; 

законодавче закріплення функціонування ювенальної практики в Україні 

з урахуванням досвіду у цій сфері розвинених держав; профілактична робота 
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органів і служб, які працюють з дітьми; залучення батьків (опікунів) до роботи на 

всіх стадіях ювенального процесу; створення дієвої системи ресоціалізації дітей, 

які перебувають у конфлікті із законом, та системи реабілітації дітей, щодо яких 

було вчинено злочин [23, с. 123]. 

У 2015 р. І. М. Михайловою було здійснено ґрунтовне дисертаційне 

дослідження на тему: «Ювенальна юстиція в системі запобігання злочинам 

неповнолітніх». В роботі обґрунтовано, що необхідно закріпити новий підхід до 

розроблення елементів превентивного механізму щодо злочинів неповнолітніх 

і нормативних положень кримінального, кримінального процесуального 

й кримінально-виконавчого права, що можуть реалізовуватися в межах концепції 

відновного правосуддя та інституту пробації. Головними принципами створення 

системи органів ювенальної юстиції вчена вважає: індивідуальний підхід; аналіз 

соціального статусу; пріоритет відновного підходу перед каральним; 

конфіденційність (закритість) судового процесу у справах цієї категорії; фаховість 

та професійність працівників; підвищення значимості сім’ї, громади, освіти та 

оточуючих; пріоритет ранньої профілактики правопорушень; забезпечення 

соціального патронажу на усіх стадіях кримінального провадження; посилення 

охоронної функції суду; спрощений (неформальний) порядок судочинства; 

цілеспрямоване здійснення запобігання злочинам неповнолітніх; вибір характеру 

та засобів впливу залежно від стану суб’єкта запобіжного впливу [194, с. 5, 162]. 

М. Ю. Веселов у докторській дисертації на тему: «Адміністративно-правові засади 

функціонування ювенальної юстиції в системі забезпечення прав дітей в Україні» 

(2020 р.), наголошує, що окремі напрями реформування ювенальної юстиції 

(правосуддя, «дружнього до дітей») має досягатися завдяки поєднанню норм 

кримінального процесуального права та механізму адміністративно-правового 

регулювання забезпечення такої спеціалізації. Зокрема, це стосується створення 

адміністративно-правових передумов для ювенальної спеціалізації суддів окремих 



40 

учасників кримінального провадженні; з’ясування умов життя та виховання 

неповнолітнього учасника кримінального провадження [47, с. 9]. 

Фактично ювенальна юстиція виникла на основі поєднання формальної, 

юридично організованої системи державних судів та принципу індивідуально 

спрямованого піклування про неповнолітніх у той час, коли були розроблені 

універсальні схеми опікунства для реабілітації неповнолітніх. Їх почали 

застосовувати до тих неповнолітніх, котрі вчинили правопорушення чи злочини. 

Таке поєднання сприяло розробці унікального способу роботи з цією категорією 

правопорушників, завдяки чому фактично змінили систему кримінального 

правосуддя щодо неповнолітніх [197, с. 25]. Сучасна ювенальна юстиція, на думку 

фахівців, – це система державних, муніципальних і громадських, судових, 

правоохоронних і правозахисних органів, установ та організацій, що на основі 

права та за допомогою медико-соціальних і психолого-педагогічних методик 

здійснюють правосуддя щодо дітей, профілактику та попередження 

правопорушень дітей та проти дітей, захист прав, свобод та інтересів, а також 

ресоціалізацію дітей, які перебувають у складній життєвій ситуації [100]. 

В межах сучасної антикримінальної політики в останні роки актуалізовано 

такий напрям як розробка заходів протидії булінгу. Так, дослідники констатують 

таку негативну тенденцію злочинності неповнолітніх: значна кількість опитаних 

дітей зіштовхується з певними формами булінгу. За даними одних науковців – це 

67 % [189, с. 120], а за даними інших − 80%. При цьому науковці підкреслюють, 

що жорстокість в Інтернеті зростає, оскільки існує попит на відповідний контент 

[297], що підтверджується і результатами проведеного нами анкетування – 

насильство з боку однокласників відчувало 63 % опитаних неповнолітніх) 

(Додаток Б) (більш детально про це йтиметься далі). Тому позитивним і 

своєчасним стало прийняття і набрання чинності 19 січня 2019 року Закону 

України від 18 грудня 2018 року № 2657-VIII «Про внесення змін до деяких 

законодавчих актів України щодо протидії булінгу (цькуванню)». 
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Тому закономірно, що прийняття відповідного Закону було продиктовано 

соціальним запитом. Адже і учні, і вчителі повсякчас стикаються з проблемою 

булінгу, який має найрізноманітніші прояви у шкільному середовищі. Проте до 

прийняття вказаного Закону притягнути до відповідальності особу, яка 

застосовувала булінг, було неможливим. Хоча булінг порушує, насамперед, право 

дитини на повагу до людської гідності, яке гарантується на міжнародному рівні. 

Так, Конвенція про права дитини від 20 листопада 1989 року проголошує, що 

жодна дитина не може бути об’єктом свавільного або незаконного втручання 

в здійснення її права на особисте і сімейне життя, недоторканність житла, 

таємницю кореспонденції або незаконного посягання на її честь і гідність. Дитина 

має право на захист законом від такого втручання або посягання (ст. 16). Держави-

учасниці забезпечують, щоб жодна дитина не піддавалась катуванням та іншим 

жорстоким, нелюдським або принижуючим гідність видам поводження чи 

покарання. (п. «а» ст. 37) [133]. Згідно з ч. 1 ст. 10 Закону України від 26 квітня 

2001 року № 2402-IIІ «Про охорону дитинства» передбачає, що кожній дитині 

гарантується право на свободу, особисту недоторканність та захист гідності. 

Дисципліна і порядок у сім’ї, навчальних та інших дитячих закладах мають 

забезпечуватися на принципах, що ґрунтуються на взаємоповазі, справедливості і 

виключають приниження честі та гідності дитини [261].  

Окрім того, булінг слід розглядати крізь призму дискримінації. Однією із 

форм дискримінації відповідно до Закону України від 6 вересня 2012 року 

№ 5207-VI «Про засади запобігання та протидії дискримінації в Україні» є утиск, 

тобто небажана для особи та/або групи осіб поведінка, метою або наслідком якої є 

приниження їх людської гідності за певними ознаками або створення стосовно 

такої особи чи групи осіб напруженої, ворожої, образливої або зневажливої 

атмосфери [257].  

Як зазначалося Стратегії РЄ про права дитини (2016–2021), РЄ звертатиме 

увагу на проблему насильства в школах, зокрема, на основі Хартії РЄ з освіти для 
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демократичного громадянства і освіти в галузі прав людини. Дотримуючись 

трансверсійного підходу, РЄ сприятиме зміцненню ролі освіти у запобіганні 

специфічним формам насильства, таких, як булінг в школах, гомофобний булінг, 

кібербулінг та насильство, пов'язане з радикалізацією. РЄ буде підтримувати 

заходи і кампанії, спрямовані на підвищення рівня обізнаності з демократичного 

громадянства та освіти з прав людини, на основі навчальних матеріалів, таких, як 

відеокліп «Beat Bullying» (Перемогти булінг) і публікація «Права людини 

і демократія починається з нас: Статут для всіх» [298]. 

Варто відзначити і те, що на сьогодні мають місце і рішення ЄСПЛ 

стосовно булінгу та протидії цьому негативному явищу. Зосередимося детально  

на рішенні, що було ухвалене Палатою ЄСПЛ 22 квітня 2021 року у справі «F.O. 

v. Croatia» (№ 29555/13), в якому було констатовано порушення ст. 8 Конвенції 

про захист прав людини і основоположних свобод (право на повагу до приватного 

і сімейного життя) [275]. За обставинами справи заявник, учень державної 

середньої школи, тричі впродовж вересня 2011 р. в усній формі був підданий 

словесним образам з боку вчителя математики. Перший випадок образ був 

спрямований на дисциплінування заявника та його однокласників за запізнення до 

школи. Другий випадок мав місце після того, як заявник поскаржився на образи 

директору школи, і третій випадок був через декілька днів після цього. У зв’язку з 

такими образами заявникові була надана психологічна допомога. Його терапевт 

діагностував у нього посттравматичний стресовий розлад, а психолог встановив, 

що заявник страждав на гострий тривожний розлад. І адміністрація школи, і 

Міністерство освіти вирішило не афішувати це питання (провели бесіди з 

вчителем, заявником та його батьком); прокуратура відмовила у відкритті 

кримінального провадження; Конституційний суд визнав скарги заявника 

неприйнятними. ЄСПЛ, розглядаючи цю справу, розвинув свою усталену 

практику щодо застосовності статті 8 Конвенції щодо заходів, вжитих у сфері 

освіти. ЄСПЛ нагадав, що для застосування ст. 8 Конвенції напад на особу має 
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досягнути певного ступеня серйозності та бути вчинений у спосіб, що зашкоджує 

особистій реалізації особою свого права на повагу до приватного життя. У зв’язку 

із цим Суд послався на свою усталену практику, згідно з якою заходи, вжиті у 

сфері освіти, можуть, за певних обставин, впливати на право на повагу до 

приватного життя, проте не кожна дія чи захід, які можуть бути названі такими, 

що заподіюють шкоду психічній недоторканності особи, обов’язково призводять 

до такого втручання (Costello-Roberts v. the United Kingdom (1993)). У цьому 

рішення далі [275] Суд визнав такі аспекти цієї справи важливими для 

застосовності ст. 8 Конвенції: не було сумнівів у тому, що напади, яких зазнав 

заявник, мали наслідком його емоційний розлад; ці образи були здійснені перед 

усім класом, а тому могли принизити заявника в очах інших осіб; образи були 

конкретною неповагою до заявника; образи були здійснені вчителем у ситуації 

авторитету та контролю над заявником. Стосовно характеру зобов’язань держави 

щодо цього Суд встановив, що неможливо примирити будь-які акти насильства чи 

жорстокого поводження з боку вчителів чи інших посадових осіб в навчальних 

закладах з правом дітей на освіту та правом на повагу до їхнього приватного 

життя. Крім того, Суд підкреслив, що ключовий обов’язок органів влади у сфері 

освіти полягає в захисті учнів від будь-якої форми насильства впродовж часу 

перебування їх під наглядом влади. Відповідно до цих принципів та відповідних 

міжнародних стандартів Суд також встановив, що національні органи влади мають 

вжити належних законодавчих, адміністративних, соціальних та освітніх заходів з 

безумовної заборони будь-якої форми насильства чи жорстокого поводження з 

дітьми в навчальних закладах в будь-який час та за будь-яких обставин і тому 

забезпечити «нульову терпимість» до будь-якого насильства чи жорстокого 

поводження у сфері освіти. Це також пов’язано з необхідністю забезпечення 

відповідальності через належні кримінальні, цивільні, адміністративні та 

професійні засоби. У цьому контексті держави користуються свободою розсуду у 

визначенні способу, яким чином організувати свої системи для забезпечення 
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дотримання Конвенції.  

Стосовно обставин справи Суд встановив, що хоча перша образа / напад 

вчителя на заявника був направлений на дисциплінування його та однокласників, 

два подальші випадки не могли бути розцінені як щось інше, аніж безпідставні 

словесні образи заявника. В будь-якому випадку Суд визнав неможливим 

обґрунтувати / виправдати поведінку вчителя. Справді, словесне насильство не 

характеризувалось надмірним ступенем інтенсивності і не переросло в подальші, 

більш систематичні цькування. Однак, вчитель розумів, що наслідки словесної 

провокації можуть глибоко вплинути на учнів. Суд підкреслив, що з урахуванням 

довіри, авторитету та впливу вчителів, а також їхньої соціальної відповідальності 

неможливо толерувати будь-які переслідування з боку вчителя до учня: частота, 

ступінь шкоди та наміри її заподіяти не є попередніми умовами для визначення 

насильства та жорстокого поводження у сфері освіти. Тому Суд встановив, що 

цькування / переслідування у формі словесних образ, яких зазнав заявник з боку 

вчителя, становило втручання у його право на повагу до приватного життя, що 

було достатньою підставою для встановлення порушення ст. 8 Конвенції [275]. 

Таке значне за обсягом цитування рішення ЄСПЛ здійснено нами для того, що 

підкреслити, що протидія булінгу як один із напрямів ювенальної 

антикримінальної політики має міжнародне підґрунтя та забезпечується 

різноманітними документами міжнародного характеру, а також рішеннями ЄСПЛ, 

що визнаються в Україні джерелом права. 

ВС у 2020 р. сформулював правову позицію стосовно того, що слід 

розуміти під булінгом та яке має значення підтвердження вказаного факту з боку 

науково-педагогічного працівника. Як було встановлено перевіркою матеріалів 

провадження, постановою місцевого суду, яка набрала законної сили, ОСОБА_1, 

заступника директора з виховної роботи гімназії, визнано винуватою у вчиненні 

правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 173-4 КУпАП (відповідальність 

за булінг (цькування)). Провадження у справі закрито в зв’язку із закінченням 
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строків притягнення до адміністративної відповідальності, передбачених ст. 38 

КУпАП. Згідно із актом службового розслідування у період часу із 12.03.2019 до 

30.05.2019 на території гімназії ОСОБА_1 висловлювала образливі чутки, 

маніпуляції, словесно зачіпала неповнолітнього ОСОБА_3, вчиняла 

систематичний тиск на учня. Вчитель не реагувала на зауваження працівників 

адміністрації навчального закладу з цього приводу. Висновком психолога 

ОСОБА_4 підтверджено, що у результаті конфлікту з вчителем ОСОБА_1 завдано 

шкоду психологічному здоров’ю учня ОСОБА_3. Крім цього, аморальність 

поведінки вчителя ОСОБА_1 підтверджується зверненнями батьків учнів та 

вчителів гімназії. Наказом ОСОБА_1 звільнено з посади заступника директора з 

виховної роботи на підставі п. 3 ст. 41 КЗпП, який ОСОБА_1 оскаржила до судів 

апеляційної та касаційної інстанцій [278; 243; 242]. ВС, установивши обставини 

вчинення вчителем ОСОБА_1 під час виконання нею своїх посадових обов`язків 

аморального проступку, що суперечить вимогам педагогічної етики, моралі, 

поваги до гідності дитини, обов’язку вчителя захищати дітей від будь-яких форм 

фізичного або психічного насильства, а також суперечать загальноприйнятим 

нормам і правилам, порушують моральні устої суспільства, моральні цінності, які 

склалися в суспільстві, суди зробили правильний висновок про те, що вона 

звільнена з посади з дотриманням вимог трудового законодавства, а тому правові 

підстави для задоволення позову відсутні [242]. Відповідно ВС було 

сформульовано таку правову позицію: «Заподіяння педагогічним працівником 

шкоди психічному здоров’ю учня внаслідок булінгу, факт якого документально 

підтверджено, є підставою для звільнення такого працівника за вчинення 

аморального проступку на підставі пункту 3 частини першої статті 41 КЗпП 

України» [221]. 

На сьогодні ні діти, ні батьки, ні педагоги не мають чіткого розуміння 

булінгу, відсутній перелік його характерних ознак для розуміння та відокремлення 

від інших міжособистісних відносин. Виникають питання, які саме дії є булінгом. 
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Серед опитаних нами учнів шкіл лише 35 % ствердно відповіли на питання: «Чи 

знаєш ти, що таке булінг?». Лише 30 % опитаних школярів знають про 

відповідальність, яка настає за такі дії, тоді як відчували насильство щодо себе 

з боку однокласників 63 % опитаних (Додаток Б.). Таку тенденцію відзначають 

інші дослідники: застосування терміну «булінг» на будь-які випадки непорозумінь 

між дітьми: штовханина, вживання у діалозі кличок, критичні висловлювання 

тощо [189, с. 121]. У той же час ця проблема не нова, адже таке протиправне 

явище, як булінг відоме ще з XVI століття. Як стверджують науковці, у процесі 

навчання у дитячих колективах з’явилися негативні тенденції щодо утисків та 

цькування одних дітей іншими. Перша наукова публікація, в якій містилась згадка 

про булінг, вийшла у світ у 1905 р. [226, с. 101]. 

Якщо «булінг» є порівняно новим терміном, то поняття злочинності 

неповнолітніх є загальновідомим як у науці, практиці, так і серед пересічних 

громадян. Відповідно вчені досліджують також проблему термінологічного 

апарату. Ідеться про співвідношення таких понять, як «злочинність 

неповнолітніх», «підліткова злочинність», «злочинність дітей», «дитяча 

злочинність», «юнацька злочинність», «молодіжна злочинність». Окремі вчені 

також застосовують такі терміни як «підліткова жорстокість», «ірраціональна 

злочинність», [164, с. 129]. Зауважимо, що перший термін є значно вужчим за 

«злочинність», а поняття «ірраціональна злочинність» взагалі є невдалим. Хіба 

буває раціональна злочинність? Очевидно, що ні. Попередньо ми обґрунтували, 

що злочинність загалом є явищем протиприродним, а отже −  ірраціональним.  

На думку окремих дослідників, термінологічному питанню слід 

обов’язково приділити увагу, оскільки, по-перше, із соціологічної та 

психологічної точок зору зазначені терміни мають відмінне змістовне наповнення; 

по-друге, незважаючи на багато спільних моментів, усе ж таки кримінологічні 

підходи до запобігання цим видам злочинності будуть дещо відрізнятись. Так, 

М. А. Білоконь, на основі звернення до Великого тлумачного словника сучасної 
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української мови, здійснила таке узагальнення: дитинство – це ранній, до отроцтва 

вік; отроцтво – вік між дитинством і юністю; підліток – хлопчик або дівчинка 12–

16 років – перехідного віку від дитинства до юнацтва; неповнолітній – підліток 

(людина), який не досяг повноліття; юнацтво – вік між отроцтвом і зрілістю, 

а молодь – це молоде, підростаюче покоління, юнацтво [20, с. 12–13]. Очевидно, 

що ці терміни не є тотожними. Повноліття − це вік, по досягненню якого людина 

набуває повної відповідальності за свої дії та вчинки згідно з Конституцією та 

законодавством України. Дітей, що не досягнули повноліття, називають 

неповнолітніми. Згідно зі ст. 6 СК України, правовий статус дитини має особа до 

досягнення нею повноліття. Малолітньою вважається дитина до досягнення нею 

чотирнадцяти років. Неповнолітньою вважається дитина у віці від чотирнадцяти 

до вісімнадцяти років» [288]. 

На підставі аналізу сімейного законодавства України можна стверджувати, 

що дитина – це узагальнюючий термін для малолітньої та неповнолітньої особи. 

Проте виникає питання: чи доречно пряме застосування у кримінальному праві 

поняття із галузі сімейного права, без належної адаптації до специфіки 

кримінально-правового регулювання. У кримінальному праві є власні засади, 

предмет правового регулювання, межі кримінальної відповідальності, встановлено 

загальний і так званий знижений вік кримінальної відповідальності. Це не можна 

ігнорувати. Адже юридичної базою протидії злочинності неповнолітніх є 

законодавство про кримінальну відповідальність. 

Правова регламентація протидії злочинності неповнолітніх як один із 

елементів ювенальної антикримінальної політики – це насамперед кримінальне 

законодавство, зокрема розділ ХV Загальної частини КК України «Особливості 

кримінальної відповідальності та покарання неповнолітніх». Крім того, до 

обставин, які пом’якшують покарання (ст. 66 КК України), віднесено саме 

«вчинення злочину неповнолітнім», а не дитиною. Тому в аспекті розгляду 

насильницьких злочинів, вчинених неповнолітніми, недоцільно використовувати 
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термін «дитина». Водночас в контексті ювенальної віктимології, а також в межах 

кримінально-правових досліджень проблеми неповнолітнього потерпілого, ми 

допускаємо використання терміну «дитина». Такий підхід дозволить відокремити 

неповнолітню особу, яка вчинила кримінальне правопорушення, від 

неповнолітнього, який є потерпілим від злочинного посягання. Адже термін 

«дитина» не несе в собі негативного змісту, є соціально нейтральним, на відміну 

від неповнолітнього як суб’єкта кримінальної відповідальності. Хоча, безумовно, 

у межах ювенальної кримінології має досліджуватися суспільно 

небезпечна/деліквентна/девіантна поведінка дітей віком до 14 років, однак 

насамперед, предметом ювенальної кримінології є злочинність неповнолітніх, 

тобто суспільно небезпечна поведінка осіб у віці від 14 і до настання 18 років, 

за яку передбачена кримінальна відповідальність [123, с. 188]. 

Вище було констатовано, що сьогодні розвиваються такі нові напрями, як 

ювенальна кримінологія, ювенальна юстиція, ювенальна превенція. Так, 

М. С. Андріяшевська відзначає існування такої відносно молодої підгалузі 

сучасної кримінології та загальної віктимології, як власне ювенальна віктимологія, 

яка становить достатньо актуальну, соціально важливу сферу науково-

кримінологічного знання та дослідження, та яка зазнає невпинного розвитку [8, 

с. 78]. Теорія віктимологічного моделювання є закономірним результатом 

розвитку віктимологічної думки у кримінології, яка спрямована на створення 

моделей віктимності жертв різних видів злочинів (корисливих, насильницьких 

тощо) з метою розроблення заходів з надання їм своєчасної віктимологічної 

допомоги [359, с. 472]. Загальноісторична природність зародження ювенальної 

віктимології зумовлена не чим іншим, як саме давнім, значним, гостро-

позитивним, ціннісно-етичним, моральним, тобто аксіологічним суспільним 

ставленням до всього комплексу соціальних, кримінально-правових та інших 

проблем дитинства, неповноліття, малолітства тощо. Водночас у цитованій праці 

автори констатують, що попереднє формування загальної та власне ювенальної 
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віктимології пов’язано, у свою чергу, зі становленням та розвитком 

кримінологічного знання як такого та його предметно-проблематичного, 

змістовно-проблематичного наукового поля
 
[208, с. 189–190]. Тобто насамперед 

з розвитком ювенальної кримінології пов’язується виникнення як ювенальної 

віктимології, так і ювенальної превенції. Водночас зустрічається і таке поняття як 

«ювенальне кримінальне право»: «ювенальне кримінальне право вимагає 

максимальної індивідуалізації правосуддя для неповнолітніх» [281, с. 131]; 

«професія юриста з ювенального кримінального права (судді, прокурора, слідчого, 

адвоката тощо) з кожним етапом соціально-економічного розвитку суспільства 

зазнає все більшої диференціації» [207, с. 80]. 

Виокремлюють науковці і ювенальну пенологію як окрему наукову теорію, 

разом з іншими науками кримінально-правового циклу (кримінологією, 

кримінальним правом, кримінально-виконавчою та кримінальною процесуальною 

доктринами), шляхом розроблення науково обґрунтованих висновків, пропозицій 

та рекомендацій має забезпечувати практичну діяльність стосовно протидії 

ювенальній злочинності в Україні [207, с. 83].  

Про взаємозв’язок ювенальних кримінології та юстиції може свідчити і 

висновок вчених, які досліджують проблеми ювенальної юстиції, про вплив 

концепцій, сформованих у рамках кримінології, на становлення принципів 

діяльності ювенальної юстиції, а також ключові аспекти правовідношення до 

дітей: «індивідуалізація», «виховання», «ресоціалізація» (або ж «реінтеграція»), 

«реабілітація», «мультидисциплінарність» [171]. Таким чином, ювенальна 

кримінологія є специфічною підгалуззю кримінологічного знання, що прогнозує 

розвиток злочинності неповнолітніх у майбутньому на підставі статистичних та 

інших досліджень, вивчає особистість неповнолітнього з її потребами соціалізації, 

соціально-правовим статусом підлітка, особливостями поведінки; здійснює 

наукове розроблення системи заходів попередження девіантної поведінки, 
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бездоглядності, правопорушень неповнолітніх не тільки у віці 14–18 років, а й 

дітей та підлітків молодшої вікової підгрупи [194, с. 15].  

Поглиблення знань у сфері медицини, соціології, психології, соціальної 

психології, педагогіки активізували дослідження у сфері ювенальної кримінології, 

яка, у свою чергу, сприяла розробці нових підходів до неповнолітнього злочинця 

у сфері юриспруденції (ювенальна превенція, ювенальне кримінальне право, 

ювенальна пенологія, ювенальна юстиція тощо). Вчені наголошують на 

особливому практичному значенні праці німецького кримінолога Франц фон 

Ліста, який увів поняття «спеціальної превенції» як основи карної політики 

держави, що закономірно відкрило цілий простір суб’єктивним особливостям 

злочинців [171, с. 35]. Отже, поняття ювенальної превенції має у своїй основі 

суб’єктивні особливості неповнолітнього злочинця в межах підходу, 

запропонованого Ф. Лістом. Можна узагальнити висновок: розвиток ювенальної 

кримінології є необхідною умовою формування системи ювенальної юстиції 

в Україні.  

Існує два основних варіанти: автономний суд для неповнолітніх, не 

пов’язаний із загальним судом, і склад загального суду, який отримав функції 

розгляду справ щодо неповнолітніх. Автономні суди були створені в США, 

Канаді, Англії, Франції, Бельгії, Греції, Нідерландах, Польщі, Угорщині, Єгипті, 

Японії, Австралії, Новій Зеландії, кантонах французької Швейцарії [19, с. 42]. 

Не можемо погодитися з точкою зору, відповідно до якої розвиток системи 

правосуддя щодо неповнолітніх в Україні має розглядатися у контексті важливих 

міжнародних та регіональних ініціатив, закріплених у ключових правових актах та 

програмних політичних заявах та з урахуванням позитивного досвіду зарубіжних 

країн [308, с. 342]. Звісно, вдалий зарубіжний досвід у цій царині повинен знайти 

своє втілення у вітчизняній правовій системі, однак у першу чергу розвиток 

системи правосуддя щодо неповнолітніх в Україні має розглядатись в контексті 
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власного історичного досвіду та сучасних реалій та тенденцій розвитку 

злочинності серед неповнолітніх. 

Дослідниця ювенального права Н. М. Крестовська слушно наголошує на 

ролі кримінальної відповідальності як правової передумови формування 

інституцій ювенальної юстиції на пострадянському просторі, зауважуючи, що її 

висновки можуть мати значення для виявлення численних вимірів цього 

феномену, зокрема і філософсько-правового [152, с. 14–17]. Також вчена відмічає 

важливе значення для ювенально-правових досліджень надбань кримінології, 

у полі зору якої перебуває кримінальна, деліктна та віктимна поведінка дітей та 

молоді [152, с. 25].  

Зустрічається у наукових джерелах і термін «кримінологічна ювенологія» як 

складова загальної кримінології, джерелом її розвитку були психолого-педагогічні 

теорії про виховання дітей і юнацтва [75, с. 163–172]. В Інтернеті можна знайти 

програму викладання такої навчальної дисципліни, як «Кримінальна ювенологія» 

у Тихоокеанському державному університеті [311]. Однак, на наш погляд, не є 

науково обґрунтованою теза, що кримінологічна ювенологія сформувалася як 

складова загальної кримінології. Складовою, окремим напрямом загальної 

кримінології є ювенальна кримінологія. Тоді як ідея ювенології полягає 

у виокремленні самостійної науки. Вітчизняні та зарубіжні вчені відзначають, що 

ця наука дуже молода, виникла на початку ХХ століття. Р. М. Опацький одним із 

засобів забезпечення прав і свобод дітей вважає є активне впровадження в нашій 

державі ювенальної політики, яка повинна виступати гарантом та основним 

вектором розвитку ювенального права. Її нормативне закріплення має знайти 

відображення в нормативно-правовому акті Верховної Ради України. Таким 

нормативним актом, на думку автора, може бути затверджена Постановою 

Верховної Ради України «Концепція розвитку ювенальної політики та 

ювенального права в Україні» [225, с. 39–40]. 
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Отже, ми запропонували поняття ювенальної антикримінальної політики, всі 

елементи якої (законодавство про кримінальну відповідальність неповнолітніх, 

практика його застосування, ювенальні юстиція та превенція) перебувають між 

собою у функціональній залежності й взаємодії. На сучасному етапі ювенальна 

антикримінальна політика України має своїми головними завданнями формування 

системи ювенальної юстиції, здатної гарантувати відновне, реабілітаційне, 

охоронне та виховне правосуддя, а також забезпечення ефективної ювенальної 

превенції, соціальної адаптації та ресоціалізації неповнолітнього правопорушника. 

Протидія булінгу є одним із напрямів ювенальної антикримінальної політики, має 

міжнародне підґрунтя та забезпечується різноманітними документами 

міжнародного характеру, а також рішеннями ЄСПЛ, що визнаються в Україні 

джерелом права. 

Висновки до розділу 1 

На сьогодні в Україні відбувається переосмислення проблеми протидії 

злочинності серед неповнолітніх на рівні суспільства та держави, яка поступово 

відмовляється від пріоритетності репресії за девіантну поведінку неповнолітніх та 

наближається до створення ювенальної превенції.  

Огляд наявних в Україні досліджень проблеми протидії злочинності серед 

неповнолітніх дозволяє сформулювати висновок про те, що ця тематика є 

предметом вивчення багатьох науковців. При цьому зазвичай учені, які 

присвячували свої дослідження насильницькій злочинності виокремлюють 

проблематику вчинення вказаних злочинів неповнолітніми. І, навпаки, дослідники 

злочинності неповнолітніх обов’язково виокремлюють в її структурі значну 

частку насильницьких злочинів, акцентуючи увагу на її причинах та шляхах 

запобігання. Концепції, теорії, доктрини, сформовані в ювенальній кримінології 
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безпосередньо визначають принципи діяльності ювенальної юстиції, становлення 

якої відбувається наразі в Україні.  

Під ювенальною кримінологією запропоновано розуміти самостійну галузь 

кримінологічних знань про злочинність неповнолітніх (особи у віці від 14 до 18 

років), її детермінацію, особистість неповнолітнього правопорушника, 

віктимологічні особливості неповнолітньої жертви злочину, заходи протидії 

злочинності неповнолітніх. Доведено, що ювенальна кримінологія, а не 

кримінологічна ювенологія є складовою кримінології, адже ідея ювенології 

полягає у виокремленні самостійної науки. 

Під ювенальною антикримінальною політикою запропоновано розуміти із 

урахуванням останніх змін та тенденцій розвитку кримінального законодавства 

України, пропонуємо таке визначення поняття «ювенальна антикримінальна 

політика» – це стратегія і тактика діяльності держави в галузі протидії 

кримінальним правопорушенням неповнолітніх, які визначають напрями, цілі і 

засоби впливу на злочинність неповнолітніх, правову регламентацію кримінальної 

відповідальності неповнолітніх та її реалізацію органами кримінальної юстиції, 

створення системи ювенальної юстиції та запобігання кримінальним 

правопорушенням серед неповнолітніх.  

Всі складові ювенальної антикримінальної політики, а саме законодавство 

про кримінальну відповідальність неповнолітніх, практика його застосування, 

ювенальні юстиція та превенція, перебувають між собою у функціональній 

залежності й взаємодії. Механізм цієї взаємодії такий, що зміни в одному елементі 

з необхідністю обумовлюють відповідні зміни і в інших елементах такої політики.  

На сучасному етапі ювенальна антикримінальна політика України має своїми 

головними завданнями формування системи ювенальної юстиції, здатної 

гарантувати відновне, реабілітаційне, охоронне та виховне правосуддя, а також 

забезпечення ефективної ювенальної превенції, соціальної адаптації та 

ресоціалізації неповнолітнього правопорушника. 
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Протидія булінгу як один із напрямів ювенальної антикримінальної 

політики, має міжнародне підґрунтя та забезпечується різноманітними 

документами міжнародного характеру, а також рішеннями ЄСПЛ, що визнаються 

в Україні джерелом права. 

В аспекті розгляду неповнолітнього суб’єкта насильницьких злочинів 

недоцільно використовувати термін «дитина». Водночас в контексті ювенальної 

віктимології, а також в межах кримінально-правових досліджень проблеми 

неповнолітнього потерпілого допустимо використання терміну «дитина». Такий 

підхід дозволить відокремити неповнолітню особу, яка вчинила кримінальне 

правопорушення, від неповнолітнього, який є потерпілим від злочинного 

посягання. Адже термін «дитина» не несе в собі негативного змісту, є соціально 

нейтральним, на відміну від неповнолітнього як суб’єкта кримінальної 

відповідальності. 

Піддана критиці пропозиція про доцільність розробки Ювенального кодексу 

України, оскільки у всіх галузях національного законодавства передбачено 

спеціальні норми, спрямовані на захист дітей. Якщо притримуватися вказаної 

пропозиції, то можна було б ставити питання розробки і Жіночого Кодексу 

(Кодексу законів захисту прав жінок) тощо. Також не має наукового підґрунтя 

поняття «ювенальна відповідальність». Щодо неповнолітніх можна говорити про 

притаманні правовій системі види відповідальності (кримінальна, 

адміністративна, цивільно-правова, дисциплінарна), які при застосуванні до 

неповнолітніх попри певні особливості не змінюють своєї сутності.  
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РОЗДІЛ 2 

 КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВІ ТА КРИМІНОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ 

НАСИЛЬСТВА СЕРЕД НЕПОВНОЛІТНІХ 

 

2.1 Неповнолітній як суб’єкт кримінально-правових відносин 

Центральне місце у кримінологічній та кримінально-правовій науці займає 

проблема особистості злочинця, його соціально-демографічних, морально-

психологічних, рольових властивостей і якостей, від прояву яких багато в чому 

буде залежати характер і ступінь вираженості антигромадської, протиправної 

поведінки людини. Однією з характеристик особистості злочинця є її вік, що 

поєднує в собі біологічну, психологічну і соціальну категорії. У кримінальному ж 

праві законодавчо зафіксоване поняття: «вік, з якого може наставати кримінальна 

відповідальність» (ст. 22 КК України), яке є обов’язковою ознакою суб’єкта 

кримінального правопорушення як конститутивного елемента його складу. 

У теорії кримінального права України приділяється певна увага 

дослідженню віку, з якого настає кримінальна відповідальність. Так, 

на монографічному рівні вона була предметом наукового пошуку М. З. Вовк 

«Кримінально-правова характеристика віку особи» [53], О. А. Плашовецького 

«Кримінально-правова диференціація віку» [237], Н. М. Мирошниченко «Вікова 

осудність у кримінально-правовій доктрині України [192]. Окрім того, проблема 

віку як кримінально-правової та кримінологічної ознаки була предметом 

дослідження у багатьох наукових статтях інших вчених. 

Важливою відповідна проблема є й у контексті здійснення  характеристики 

особистості неповнолітнього злочинця, який вчинив кримінальне правопорушення 

насильницького характеру, з огляду на високий рівень віктимізації у такому 

віковому середовищі. Так, за офіційними даними Уряду України, у нашій державі 

щороку більш як 6,5 тис. неповнолітніх учиняють кримінальні правопорушення, 

стосовно яких виноситься понад 3 тис. вироків. Значною залишається частка 
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тяжких та особливо тяжких злочинів, за вчинення яких засуджено більш ніж 

половину всіх неповнолітніх. 80 % опитаних у межах цього дослідження 

респондентів стан забезпечення прав дитини в Україні, яка потрапила у конфлікт 

з законом, вважають незадовільним [47, с. 89]. 

Кримінально-правову характеристику віку неповнолітнього суб’єкта 

кримінальної відповідальності слід розглядати, насамперед, крізь призму поділу 

цього виду юридичної відповідальності у теорії кримінального права на позитивну 

та негативну. В сучасних умовах розвитку українського суспільства концепція 

кримінальної відповідальності потребує певних змін в контексті того, що 

пріоритетною функцією кримінального права є охорона. Однозначне вирішення 

питання про кримінальну відповідальність є гарантією дотримання в державі 

законності і прав людини. Відповідно до ст. 3 Основного закону України 

утвердження і забезпечення основних прав і свобод людини є головним 

обов’язком держави. Отже, сучасний стан реформування кримінальної юстиції 

в Україні в умовах євроінтеграції та зовнішніх загроз вимагає переосмислення 

сутності і значення фундаментальних інститутів і категорій кримінального права, 

зокрема, підстави кримінальної відповідальності [119, с. 112]. 

Витоки такого поділу містяться у працях радянських  вчених другої 

половини ХХ століття. Одним із фундаторів такого підходу був В. Г. Смирнов, 

який відзначав, що «про поняття правової відповідальності в загальносоціальному 

плані можна говорити в двох аспектах: а) про відповідальність як обов'язок, 

встановлений в законі вчиняти дії, що відповідають природі соціалістичного ладу, 

і б) про відповідальність як обов'язок, який виникає внаслідок правопорушення» 

[291, с. 187]. 

Кримінальна відповідальність, як відомо, є видом юридичної 

відповідальності, яка у свою чергу є різновидом відповідальності соціальної. 

Соціальна відповідальність у філософії та соціології  розглядається в єдності двох 

таких аспектів: позитивна (перспективна) відповідальність за майбутню 
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(ймовірну) поведінку та негативна (ретроспективна) як відповідальність за минулу 

(реальну) поведінку. Звідси сформувалося уявлення про «подвійну» / 

«дуалістичну» сутність юридичної відповідальності. Позитивна кримінальна 

відповідальність вітчизняними вченими переважно визначається як усвідомлене, 

вольове, добровільне дотримання людиною свого суб’єктивного права і обов’язку 

не порушувати заборон, передбачених кримінальним законодавством. Тоді як 

негативна кримінальна відповідальність – це передбачені кримінальним законом 

наслідки, що мають настати для людини, яка порушила кримінально-правову 

заборону, у вигляді примусових заходів кримінально-правового характеру. 

Протилежна позиція є більш обґрунтованою. Усвідомлення можливих 

наслідків здатне утримати людей від вчинення недозволених дій, але це не дає 

підстав робити висновок, що в таких випадках відповідальність реально існує або 

«кримінальна відповідальність проявляється» [173, с. 28]. 

Отже, у широкому розумінні у доктрині кримінального права виділяють 

позитивну (перспективну) та негативну (ретроспективну). Позитивна кримінальна 

відповідальність − це реалізована необхідність свідомого і добровільного 

здійснення людиною свого суб’єктивного права, виконання обов’язку, дотримання 

заборон, що містяться у нормах кримінального права. Негативна кримінальна 

відповідальність − реалізована необхідність перетерпіння порушником норм 

кримінального права  примусових заходів кримінально-правового впливу, 

передбачених ними і застосовуваних компетентними органами держави 

у встановлених процесуальним  і виконавчим законодавством формах і межах [42, 

с. 85]. 

Доречно звернутись і до філософського розуміння видів юридичної 

відповідальності. В позитивному значенні її визначають як певні взаємовідносини 

між особою, колективом і суспільством, що характеризуються свідомим 

і добровільним здійснення суб’єктами вимог, висунутих один одному, прагненням 

у найбільшій мірі виконати свої обов’язки перед іншою стороною [12, с. 17–23]. 
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Очевидно, що почуття відповідальності перед суспільством і державою має іншу 

природу, не завжди правову, а швидше морально-етичну. Така позиція щодо 

позитивної юридичної відповідальності не носить суто юридичного забарвлення, 

оскільки відносить останню до загальних соціальних меж. Ю. В. Баулін не 

погоджується із таким поділом, справедливо зауважуючи, що позитивна 

кримінальна відповідальність пов’язана з іншим розумінням таких питань, як 

поняття і предмет кримінального права та його суб’єктів; кримінально-правова 

заборона, кримінально-правовий обов’язок та суб’єктивне право, передбачені 

нормами чинного КК; регулятивно-охоронювані кримінально-правові відносини; 

співвідношення норм кримінального права і приписів кримінального закону тощо 

[15, с. 14].  

Критично ставиться до поняття позитивної відповідальності інший сучасний 

українській правознавець П. П. Сердюк. На його думку, соціокультурне розуміння 

терміну «відповідальність» з очевидністю вплинуло на науковців і сприяло появі 

теорії позитивної юридичної відповідальності, яка ототожнюється з позитивною 

поведінкою суб’єкта. Теорія позитивної юридичної відповідальності має 

розчинитися в загальних «абсолютних» правових відносинах, а не бути 

самостійним теоретичним явищем. Вона є рудиментальним породженням 

лексично-смислового терміна «відповідальність», що в суспільних відносинах 

пов’язувалася з належною поведінкою, але не підкреслювала взаємності прав 

і обов’язків держави й особи, та дублює зміст загальних (абсолютних) правових 

відносин [286, с. 369]. 

Ми підтримуємо позицію Ю. В. Бауліна та інших вітчизняних вчених про 

некоректність виокремлення позитивної кримінальної відповідальності, 

і, відповідно, критично оцінюємо намагання вчених привнести у кримінально-

правову науку ще й поняття «позитивної вини». Таке поняття дослідник проблем 

суб’єктивної сторони В. Р. Вереша запропонував для характеристики обставин, що 

виключають злочинність діяння, (за чинним КК України – «обставини, що 
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виключають кримінальну протиправність діяння»), з чим ми не можемо 

погодитись. Вчений визначає позитивну вину як особливе психічне ставлення 

особи, за якого усвідомлення суспільно небезпечного характеру діянь та їх 

наслідків і бажання їх настання спрямоване на досягнення суспільно корисного 

результату [45, с. 26]. На наш погляд, у запропонованому понятті наявна 

внутрішня суперечність: вина як негативна категорія не може бути позитивною. 

Якщо діяння спрямоване на досягнення суспільно корисного результату, то як 

воно може мати суспільно небезпечний, тобто некорисний, характер? 

Отже, конструкція «позитивна юридична відповідальність» сформувалася 

під впливом філософсько-соціологічного, морально-етичного розуміння 

відповідальності. Позитивна юридична відповідальність розглядається поза 

логічним зв’язком: норма права – правопорушення – санкція – відповідальність, 

тобто  має іншу, не правову природу. О. Л. Стрельник констатує: тут маємо справу 

з різними властивостями єдиного складного явища соціальної відповідальності, 

але розглядати позитивну відповідальність у якості юридичної не можна. Її не 

можна розглядати також системно з такими категоріями, як правовідносини, 

юридичний факт, застосування права [296, с. 8].  

Погоджуємося із В. В. Мальцевим у тому, що якщо в аспекті теорії права 

і держави ще якось можна дискутувати про склад правомірної поведінки 

і визначати місце в цьому складі соціальної відповідальності особистості, то 

в кримінально-правовому аспекті «склад правомірної поведінки» підриває єдину 

підставу кримінальної відповідальності [188, с. 428–429]. Кримінальна 

відповідальність не може мати позитивного аспекту. 

Теоретики права наголошують, що детальний аналіз категорії юридичної 

відповідальності дозволив дійти висновку про те, що позитивна відповідальність 

не має юридичної природи, оскільки в її основі лежить насамперед моральний, 

а не правовий критерій. Відповідальність повинна мати підставу. Позитивна 
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відповідальність підстави не має [188, с. 8], оскільки її реально ще не може 

існувати. 

Отже, поняття «позитивна юридична відповідальність» сформувалася під 

впливом філософсько-етичного розуміння відповідальності. Оцінка кримінальної 

відповідальності як різновиду юридичної повинна здійснюватися лише як 

негативної. Поняття «позитивна відповідальність» є морально-етичним 

феноменом і тому може застосовуватись лише у контексті соціальної 

відповідальності людини. Сутність же кримінальної відповідальності полягає 

в тому, що вона є застосуванням до злочинця передбаченим кримінальних 

законом заходів державного примусу [122, с. 92]. 

Зауважимо, що вивчення неповнолітнього віку як важливої характеристики 

неповнолітнього злочинця, що вчинив насильницький злочин, доцільно 

здійснювати крізь призму поняття «особистість злочинця», яке є центральною 

проблемою для кримінологічної характеристики насильницької злочинності 

неповнолітніх. Проблема особистості злочинця служить ключем для розуміння 

сутності злочинності [3]. Сприймаючи цю тезу, можна констатувати, що 

розуміння особистості неповнолітнього правопорушника є ключем для 

розв’язання інших кримінологічних проблем, зокрема причин та умов 

насильницької злочинності неповнолітніх, шляхів запобігання їй тощо. Людина – 

відносно автономна істота, її вчинки детермінуються, визначаються зовнішнім 

середовищем не автоматично, а проходячи через свідомість і волю цієї людини 

[165]. 

Багато уваги у своєму творчому доробку приділив проблемі особистості 

злочинця О. М. Костенко. Вчений пише: «Те, що при нормативному визначенні 

називають особистістю злочинця, тобто особистістю людини, що порушила норму 

кримінального права, при соціопсихологічному визначенні є не що інше, як 

особистість людини з комплексом сваволі й ілюзій, котрий проявився у вигляді 

вчинення діяння, що порушує норму кримінального права. Поняття 
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«соціопатичної особистості» є адекватнішим, ніж вживане в кримінологічній 

літературі поняття «особистість злочинця» або «криміногенна особистість». 

«Особистості злочинця» не існує, а існує соціопатична особистість людини, яка 

вчинила злочин. Також не існує «криміногенної особистості», тому що не існує 

«криміногенності» як властивості особистості, а існує «соціопатія» як властивість 

особистості » [148, с. 236, 540]. Отже, вивчення особистості неповнолітнього 

правопорушника обумовлює застосування комплексного підходу, який 

притаманний насамперед кримінологічній науці. Проблема особистості 

неповнолітнього злочинця має перспективи вирішення лише за рахунок вивчення 

власне особистості, детермінантів злочинної поведінки, соціального оточення 

неповнолітнього.  

«Вік» або «віковий період» є важливою соціально-демографічною 

характеристикою особистості неповнолітнього насильницького злочинця. При 

цьому поняття «вік» або «віковий період» розглядаються як цикли розвитку 

людини, що мають свою структуру і динаміку. З урахуванням антропологічного 

підходу у кримінології науковцями виокремлюється абсолютний (хронологічний, 

календарний) вік і умовний вік (вік розвитку). Абсолютний вік – це вік окремої 

людини, починаючи з моменту її зачаття (фактично з моменту утворення 

яйцеклітини) і до кінця життя, що виражається кількістю років, місяців тощо. Це 

кількісне поняття, що характеризується тривалістю існування об'єкта. 

В. В. Бочаров констатує, що умовний вік визначається шляхом встановлення місця 

об'єкта в певному еволюційному ряду, в деякому процесі розвитку і 

встановлюється на основі різних якісно-кількісних показників, що визначають 

його особливості [27, с. 132–140]. 

На сьогодні існують різні класифікації вікових періодів розвитку людини. 

Зазвичай психологи наводять таку вікову періодизація психічного розвитку 

людини: 1) пренатальний період – зачаття-народження; 2) немовлячий період – 

народження – 1 рік; 3) ранній (переддошкільний) період – 1-3 роки; 4) дошкільний 



62 

період – 3-6 років; 5) молодший шкільний період – 6-10 (11) років; 6) підлітковий 

період – 10 (11)-15 років; 7) юнацький період: фаза ранньої юності – 15-18 років, 

фаза власне юності – 18-21 рік; 8) ранній дорослий період – 21-40 років; 

9) середній дорослий період – 40-60 років; 10) пізній дорослий період – 60 років – 

до смерті [51, c, 58–59]. 

В. Ф. Мороз наводить такі періоди вікового розвитку неповнолітнього 

у контексті кримінальної відповідальності: 1) діти до 11 років (до кримінальної 

відповідальності не притягаються); 2) підлітки у віці від 11 до 14 років (можуть 

бути притягнуті до кримінальної відповідальності лише у виняткових випадках); 

3) підлітки від 14 до 16 років (притягаються до кримінальної відповідальності 

у випадках, визначених у ч. 2 ст. 22 КК України); 4) неповнолітні віком від 16 до 

 18 років [200, с. 60].  

Досягнення конкретного віку є однією з умов настання кримінальної 

правосуб'єктності особи, а вікова характеристика особи має кваліфікуюче та 

привілейоване значення як відповідно до кримінального, так і кримінального 

процесуального законодавства України. 

Впливу віку особи на її кримінальну відповідальність приділялася увага 

у кримінально-правовій науці. Так, дискусійною вважаємо думку Т. О. Гончар про 

те, що «особа, яка визнається суб’єктом злочину не завжди стає суб’єктом 

кримінальної відповідальності». Це твердження авторка наукового дослідження 

обґрунтовує висновком КСУ від 27 жовтня 1999 року щодо офіційного 

тлумачення положень ч. 3 ст. 80 Конституції України (справа про депутатську 

недоторканність), відповідно до якого кримінальна відповідальність настає 

з моменту набрання законної сили обвинувальним вироком. Тому, на думку 

вченої, особа може визнаватися суб’єктом злочину, але на підставі норм 

кримінального закону, наприклад, про звільнення від кримінальної 

відповідальності, бути звільненою від неї [60, с. 51]. З урахуванням набрання 

1 липня 2020 року чинності Законом України від 20 грудня 2019 року № 2617-VIII 
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«Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення 

досудового розслідування окремих категорій кримінальних правопорушень» слід 

визначати співвідношення суб’єкта кримінального правопорушення і суб’єкта 

кримінальної відповідальності. Критичне ставлення до думки Т. О. Гончар 

обумовлено таким. Якщо особа є суб’єктом кримінального правопорушення, то 

вона не може не бути суб’єктом кримінальної відповідальності. Якщо суд 

звільнить особу від останньої, це не позбавляє її статусу суб’єкту кримінальної 

відповідальності за наявності усіх необхідних ознак, а саме є фізичною осудною 

особою, яка вчинила кримінальне правопорушення у віці, з якого відповідно до 

цього Кодексу може наставати кримінальна відповідальність. І сама назва Розділу 

IV «Особа, яка підлягає кримінальній відповідальності (суб'єкт кримінального 

правопорушення)» сформульована таким чином, що ці поняття є тотожними. 

Характеризуючи вікові особливості неповнолітнього як суб’єкта 

кримінально-правових відносин, насамперед, слід визначитися з тим, кого слід 

розуміти під неповнолітнім. Особливо у контексті того, що у міжнародних 

документах зазвичай фігурує поняття «дитина». Так, у Конвенції ООН про права 

дитини  закріплено,  що дитиною є кожна людська істота до досягнення                          

18-річного віку, якщо за законом, застосовуваним до даної особи, вона не досягає 

повноліття раніше [133]. Водночас 18-річний вік у міжнародних конвенціях 

визначається як гранична межа неповноліття, «...якщо інший вік не встановлений 

національним законодавством» [196]. У Законі України від 22 листопада 

2018 року № 2617-VIII «Про органи і служби у справах дітей та спеціальні 

установи для дітей» [260] у 2007 р. термін «неповнолітні» замінено терміном 

«діти», за винятком статей 6 та 10, в яких йдеться про неповнолітнього як суб’єкта 

кримінального або адміністративного правопорушення, під якими розуміються  

особи з 14 до 18 років. У Законі України від 5 лютого 2015 року № 160-VIII «Про 

пробацію» [263] також використовується термін «неповнолітній», що позначає 

осіб віком від 14 до 18 років. Що стосується науки, то окремі вчені (зокрема, 
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Н. Д. Туз) також відносять до неповнолітніх осіб у віці з 14 до 18 років [309, с. 24]. 

Вочевидь, на такий підхід впливає виокремлення у КК України малолітньої особи, 

якою вважається особа до 14 років. Аналогічний підхід збережено і у проєкті 

КК України (пункти 25, 30 статті 1.3.1) [269]. Слід погодитися із вченими у тому, 

що завдяки введенню до юриспруденції категорії «неповноліття» була знайдена 

прийнятна для всіх приблизна вікова межа, після проходження якої людина 

юридично перестає бути дитиною [47, с. 73]. 

Н. В. Ортинська підтримує таку позицію: до осіб від народження до 

досягнення 18 років слід застосовувати загальний термін «діти». У такому разі 

варто чітко дотримуватися формули «діти = малолітні (від 0 до 14 років)                                      

+ неповнолітні (від 14 до 18 років)». Недоліком такої позиції є те, що поняттям 

«діти» часто відображають не вікові, а сімейні особливості статусу індивіда, адже 

дитина залишається такою для своїх батьків незалежно від віку [228, с. 59]. 

У цьому контексті доречно нагадати, що в Україні продовжує свою 

діяльність робоча група з питань розвитку кримінального права (у складі Комісії з 

питань правової реформи), яка працює над створенням нового Кримінального 

кодексу України. В межах нашого дослідження викликає інтерес Розділ 3.10. 

«Особливості кримінально-правових заходів щодо особи, яка вчинила злочин 

у неповнолітньому або молодому віці». Аналіз положень пропонованого розділу 

дозволяє зробити висновок, що до неповнолітніх віднесено осіб у віці до 18 років 

[269]. В Українській кримінологічний енциклопедії знаходимо подібний поділ: 

злочинність неповнолітніх (злочини осіб від 14 до 18 років) та молодіжна 

(злочини осіб від 14 до 35 років) [314, с. 268, 274]. 

Відполвідно у кримінологічних дослідженнях, на наш погляд, варто 

притримуватися більш широкого підходу до розуміння поняття «неповнолітній». 

Для забезпечення єдиного тлумачення терміну та усунення суперечностей 

правозастосовній діяльності під неповнолітнім доцільно розуміти кожну людську 

істоту (дитину) від народження до досягнення нею 18-ти років [172, с. 180]. 
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Схвалення цієї наукової позиції не суперечить висновку, отриманому нами 

у розділі 1, про застосування терміну «неповнолітній» в контексті аналізу суб’єкта 

насильницького злочину, і терміну «дитина» щодо потерпілої від злочину 

неповнолітньої особи. Зважаючи на наші попередні висновки, лише частково 

погоджуємось із тим, що особистість дитини-злочинця є предметом вивчення 

ювенальної кримінології, необхідність дослідження якої зумовлена загальною 

потребою розроблення заходів запобігання злочинності (курви наш. – Р. К.) [271, 

с. 124]. Предметом вивчення ювенальної кримінології є особистість 

неповнолітнього злочинця. 

На сьогодні загальновизнаним є те, що становлення особи відбувається 

в діалектичній єдності біологічних та соціальних факторів. Їх співвідношення 

у формуванні особи ще не розкрито у всіх своїх проявах [34, с. 25]. Щоб бути 

суб’єктом будь-якого суспільного відношення, людина повинна досягти певного 

рівня психофізичного та соціального розвитку, який дасть їй можливість 

усвідомлювати та керувати своєю поведінкою, а отже і нести відповідальність за 

неї. Справедливо в зв’язку з цим є думка В. М. Бурдіна, відповідно до якої людина 

не народжується одразу особою [34, с. 24]. Водночас, на наш погляд, є певна 

семантична помилка у наведеному висловлюванні. Людина з моменту народження 

є фізичною особою. На наш погляд, автор мав на увазі, що людина не 

народжується особистістю. Це різні поняття. «Особа неповнолітнього злочинця» 

і «особистість неповнолітнього злочинця» − поняття не тотожні. В українській 

мові особа – це окрема людина, індивід, а особистість – конкретна людина 

з погляду її культури, особливостей характеру, поведінки [218, с. 492–493]. 

З наведеного можна дійти висновку, що поняття «особа» і «особистість» певною 

мірою збігаються, принаймні у тій частині, що обидва поняття стосуються людини 

як живої істоти, яка посідає певне місце в ієрархії живих організмів. Однак слід 

наголосити, що це не тотожні поняття, і кожне має свій специфічний зміст, певний 

унікальний компонент [132, с. 97].  
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У контексті нашого дослідження слід констатувати, що не втратила своєї 

актуальності як в Україні, так і за кордоном, така фундаментальна проблема, як 

встановлення початкового віку, з якого настає кримінальна відповідальність, 

а також проблема вікової осудності. Для їх вирішення слід ураховувати здобутки 

таких наук, як кримінологія, психологія, педагогіка, медицина тощо.  

Якщо перша названа проблема має своє законодавче вирішення, то друга 

розглядається переважно на рівні кримінально-правової доктрини. Так, згідно 

зі ст. 22 КК України особа, яка досягла 16 років, а в окремих випадках 14 років, 

і в момент вчинення суспільно небезпечного діяння усвідомлювала свої дії та 

(або) керувала ними, підлягає кримінальній відповідальності.  

Проте іноді неповнолітній, який досягнув віку, з якого може наставати 

кримінальна відповідальність, не може повною мірою усвідомлювати свої дії та 

(або) керувати ними в момент вчинення суспільно небезпечного діяння внаслідок 

певних відхилень, не пов’язаних із психічними захворюваннями, розладами тощо. 

У кримінально-правовій науці цей стан називають «вікова неосудність» [229] або 

«вікова незрілість» [33], «вікова незрілість», «вікова обмежена осудність», «вікове 

неставлення» [192]. Зокрема, на думку В. М. Бурдіна, «нижня вікова межа виконує 

по відношенню до осудності обслуговуючу функцію і самостійного кримінально-

правового значення не має. Законодавець використовує її для того, щоб 

встановити, з якого моменту стосовно особи діє презумпція осудності, і до якого 

моменту діє неспростовна презумпція неосудності особи» [33, с. 148].     

Певною мірою спірним є положення Н. Д. Туза в його дисертаційному 

дослідженні: «про особистість злочинця можна говорити лише в тому випадку, 

якщо людиною скоєно злочин, тобто вона стає суб'єктом злочину в сенсі 

кримінального закону, коли причиною злочину виступають соціально-значущі 

негативні властивості особистості (суспільна небезпека) у певній життєвій 

ситуації. Зрозуміло, що риси особистості злочинця, які проявилися при вчиненні 

злочинного діяння, формуються до цього» [309, с. 30]. З першою частиною даного 
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висновку не можна погодитися. По-перше, суспільна небезпека не є причиною 

вчинення злочину, це швидше наслідок, а сам факт вчинення злочину свідчить про 

його небезпечність для суспільства, а не навпаки. По-друге, не зрозумілим є 

висловлювання «коли причиною злочину виступають соціально-значущі негативні 

властивості особистості». Тобто не завжди такі властивості є причиною злочину? 

А які ж інші?  

Особи, які вчинили кримінальні правопорушення у віці від 14 до 16 років, 

підлягають кримінальній відповідальності тільки за ті правопорушення, які 

вказані в п. 2 ст. 22 КК України. Наприклад, до цього переліку не внесене  

злочинне діяння, передбачене у ст. 120 – доведення особи до самогубства або до 

замаху на самогубство, що є наслідком жорстокого з нею поводження, шантажу, 

примусу до протиправних дій або систематичного приниження її людської 

гідності. Чи це означає, що особи до 16 років не вчиняють таких діянь? Ні, 

навпаки, саме в юнацькому середовищі особливо проявляються цькування, 

приниження, знущання над своїми однолітками [228, с. 196]. Слід погодитися 

із наведеною думкою Н. В. Ортинської, яка однак не розвинула свою думку і не 

запропонувала відповідні зміни до КК України. Вище ми наголошували на тому, 

що проблема булінгу сьогодні набула значної актуальності. Дослідники цієї 

проблеми, на основі статистичних даних, опублікованих на сайті Офісу 

Генеральної прокуратури, констатують: станом на листопад 2020 р. облікованих 

проваджень за період з 1 січня 2020 року за доведення до самогубства по державі 

– 72, тоді як направлених з обвинувальним актом до суду – 0. Стосовно всіх 

зареєстрованих кримінальних правопорушень, передбачених ст. 120 КК  України, 

не прийнято ніякого рішення [151, с. 301]. Переважно науковці враховують вік 

потерпілого від таких злочинів. Відповідно до ч. 2 ст. 22 КК України неповнолітня 

особа з 14 років може бути притягнута до кримінальної відповідальності за окремі 

умисні злочини проти життя і здоров’я, які вчинені проти іншої особи. Отже, 

законодавець вважає, що вже з 14 років неповнолітній здатний адекватно 
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оцінювати і суспільну небезпеку, і соціальну значимість позбавлення життя 

людини [324, с. 200]. Така думка В. Д. Чабанюка заслуговує на увагу насамперед 

в контексті звернення до неповнолітнього суб’єкта доведення до самогубства. На 

наш погляд, з 14 років особа, усвідомлюючи соціальну значимість життя людини 

та суспільну небезпеку посягань на нього, повинна відповідати і за такий злочин 

як доведення до самогубства (як правило, теж неповнолітнього). Цей злочин 

вчиняється із умислом, тому слід ставити питання про перегляд віку, з якого має 

наступати кримінальна відповідальність за цей злочин – з 14 років.  

Як свідчать дослідження психологів, нині у підлітків у віці від 11−14 років 

спостерігається стійкій рівень соціалізації. Особи цього періоду здатні 

усвідомлювати не тільки фактичний характер своєї поведінки, але й її соціальне 

значення, нести відповідальність за свої дії, вони здатні в повній мірі розуміти 

суспільну небезпеку, а також протиправність наслідків деяких кримінальних 

правопорушень. Особи, які володіють вказаними властивостями, дійсно можуть 

відповідати за свої протиправні дії й нести кримінальну відповідальність [86]. 

У підручниках з кримінального права (Загальна частина) зазвичай 

вказується, що якщо у кримінальному провадженні є підстави вважати, що 

неповнолітній за своїм інтелектуальним розвитком не досяг віку (14, 16 або 

18 років), який відповідає даним свідоцтва про народження чи іншого документа, 

необхідно призначити психолого-психіатрично-педагогічну експертизу, 

з допомогою якої це можна підтвердити або спростувати. У разі підтвердження 

висновком експертизи наявності у неповнолітнього розумової чи психічної 

відсталості (не пов’язаної із психічним розладом) такого ступеня, при якому він за 

розвитком не відповідає віку, про який свідчать документи про народження, суд 

має поставити на розгляд питання щодо визнання неповнолітнього таким, що не 

досяг віку, з якого може наставати кримінальна відповідальність та можливе 

застосування примусових заходів виховного характеру [155, c. 330]. Автори 

цитованого підручника також шкодують про те, що КК України прямо не вказує 
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на можливість визнання 16-річної особи такою, що не досягла віку кримінальної 

відповідальності. Однак, на наш погляд, формулювання не досить вдале. Адже вік 

– це факт, який підтверджується документально (число, місяць, рік народження), 

за винятком, випадків, коли документ про народження відсутній, а отже вік 

встановлюється на підставі висновку медичної експертизи. Тому не можна 

говорити про те, що особа, вік якої підтверджено, його не досягла. Можна лише 

констатувати недосягнення такого рівня розвитку неповнолітнього, який 

вимагається для осіб певного віку. 

Вікова осудність неповнолітніх розглядається вченими в контексті можливої 

затримки психофізіологічного розвитку неповнолітнього. Ще у 2001 році науковці 

пропонували зміни до КК України, які б закріпили, що вікова осудність 

неповнолітніх − самостійний вид осудності, оскільки одним з її критеріїв є 

затримка психофізіологічного розвитку, яка викликана причинами 

непатологічного характеру. За таких умов «не звільняється від кримінальної 

відповідальності особа, що досягла віку кримінальної відповідальності, чий 

психічний розвиток не відповідає вимогам, що пред’являються до осіб цього віку, 

внаслідок причин, не пов’язаних з хворобливими порушеннями психічної 

діяльності». Така затримка психічного розвитку може розглядатися судом як 

обставина, що пом’якшує відповідальність [227, c. 6, 15]. На думку 

О. А. Плашовецького, «КК України доцільно доповнити ст. 20-1, в якій слід 

передбачити поняття, ознаки та наслідки вікової неосудності. Підставами для 

застосування до особи положення про вікову неосудність можуть виступати: 

досягнення нею встановленого віку настання кримінальної відповідальності; 

підтверджений результатами психолого-психіатричної експертизи факт наявності 

відставання у психічному розвитку, не пов’язаного з психічним розладом; 

обумовлена наявністю відставання в психічному розвитку, не пов’язаного 

з психічним розладом, нездатність особи до усвідомлення суспільно небезпечного 
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характеру (фактичного характеру і соціальної значущості) своїх дій» [237, с. 105]. 

Вказану пропозицію вважаємо слушною. 

Здісйнюючи кримінологічну характеристику вікових особливостей 

неповнолітнього злочинця, який вчинив насильницький злочин, варто відзначити, 

що вік традиційно включається до соціально-демографічних ознак, які також 

передбачають характеристику статі, освіти, роду занять тощо. При цьому слід, на 

наш погляд, виходити з того, що всі соціально-демографічні ознаки тісно 

взаємопов’язані, а тому характеристика віку неповнолітнього злочинця 

залежатиме і від інших соціально-демографічних ознак. Окрім того, вік 

неповнолітнього злочинця визначає не лише фізичний стан особи, а й її 

можливості до активної цілеспрямованої діяльності. При цьому на формування 

криміногенної особистості впливають вікові зміни, що характерні для будь-якого 

віку особи. 

Відзначаємо, що для об’єктивної картини вікової характеристики 

неповнолітнього, який вчинив насильницький злочин, офіційна статистика має 

свої прогалини. По-перше, в частині латентності вказаних злочинів. По-друге, 

у зв’язку із відсутністю відомостей, які безпосередньо стосуються протиправної 

діяльності осіб малолітнього віку, що обумовлено законодавчо визначеним віком, 

з якого настає кримінальна відповідальність в Україні. 

Характеризуючи вікові особливості неповнолітньої особи, яка вчинила 

насильницький злочин, будемо послуговуватися, насамперед, офіційними 

статистичними даними Офісу Генерального прокурора [91; 92; 93]. Окрім того, 

для соціологічного дослідження братимуться до уваги такі кримінальні 

правопорушення, як умисні вбивства (ст. 115), умисні тяжкі тілесні ушкодження 

(ст. 121), зґвалтування (ст. 152), сексуальне насильство (ст. 153). 
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Рис. 2.1. Статистичні дані Офісу Генерального прокурора 

щодо насильницьких злочинів, вчинених неповнолітніми у 2018 році 

 

 

 

 

Рис. 2.2. Статистичні дані Офісу Генерального прокурора 

щодо насильницьких злочинів, вчинених неповнолітніми у 2019 році 
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Рис. 2.3. Статистичні дані Офісу Генерального прокурора 

щодо насильницьких злочинів, вчинених неповнолітніми у 2020 році 

 

З наведених вище діаграм очевидно, що упродовж 2018-2020 років 

спостерігається залежність: чим вищий вік неповнолітнього злочинця, тим 

інтенсивнішою є його кримінальна активність. З огляду на те, що особи у віці 

18 років віднесені у вікову групу злочинів у віці 18-28 років, діаграми не повною 

мірою дають можливість зосередитися на вікових характеристиках неповнолітніх, 

які вчинили насильницькі злочини. 

Варто звернути увагу на певні особливості неповнолітніх, обумовлені 

наявність вікових криз, що припадають, зокрема, на період до 18 років.  Вплив 

вікових криз саме в конкретній точці розвитку має найбільш важливі і незворотні 

наслідки, які при формуванні майбутньої особистості злочинця як чоловічої, так і 

жіночої статі, відіграють важливу роль. Досліджуючи вік особистості через 

призму гендерних відмінностей, американський дослідник Д. Левінсон дійшов 

висновку, що і у жінок, і у чоловіків модель зростання в цілому може бути 

співставлена [349, p. 14].  Для обох статей характерними є такі кризові вікові 

періоди: найбільш яскраво негативні прояви виражені при переході з дитинства у 

доросле життя (15–17 років), криза «відривання від батьківських коренів» (20–22 
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роки), криза дорослості (30 років), криза середини життя (40 років), криза виходу 

на пенсію. (55–60 років).  

Таким чином, як вбачається з наведених нами діаграм, на першу вікову 

кризу у неповнолітніх власне і припадає зростання питомої ваги насильницьких 

злочинів. Кількість неповнолітніх жінок практично однакова у всіх вікових групах 

і становить приблизно 2% від загальної кількості неповнолітніх, які вчинили 

насильницькі злочини. 

Більш детальна характеристика вікових особливостей неповнолітніх може 

бути дана у результаті опрацювання судової статистики, що ведеться 

ДСА України [103; 104; 105]. 

 

 

 

 

Рис. 2.4. Статистичні дані Державної судової адміністрації України 

 про кількість засуджених неповнолітніх за насильницькі злочини  у 2018 році  
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Рис. 2.5. Статистичні дані Державної судової адміністрації України 

 про кількість засуджених неповнолітніх за насильницькі злочини  у 2019 році  

 

 

 

Рис. 2.6. Статистичні дані Державної судової адміністрації України 

 про кількість засуджених неповнолітніх за насильницькі злочини  у 2020 році  

 

З наведених діаграм вбачається така ж кореляція, як і щодо зареєстрованих 

кримінальних правопорушень: чим більший вік, тим вищою є кримінальна 

активність особи. 
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Серед засуджених неповнолітніх осіб приблизно половина виховувалися 

у неповних сім’ях. Так, питома вага таких засуджених за умисне вбивство 

становила: у 2018 р. – 67%, у 2019 р. 54%, у 2020 р. – 25%, за умисне тяжке 

тілесне ушкодження – у 2018 р. – 44%, у 2019 р. – 47%, у 2020 р. – 48%, за умисне 

середньої тяжкості тілесне ушкодження: у 2018 р. – 43%, у 2019 – 60%, у 2020 р. – 

48%. Таким чином, неповна сім'я може вважатись таким важливим 

кримінологічним чинником як умови, що входять до причинного комплексу 

насильницької злочинності серед неповнолітніх. Тобто неповний склад сім'ї слід 

розглядати в аспекті формування у неповнолітньої особи комплексу сваволі та 

ілюзій, який, як відзначалося вище, може стати рушійною силою вчинення 

неповнолітніми насильницьких злочинів. 

Достатньо велика кількість засуджених неповнолітніх за насильницькі 

злочини ніде не навчалися та не працювали. Питома вага таких засуджених 

за умисне вбивство становила: у 2018 р. – 78%, у 2019 р. 36%, у 2020 р. – 60%, 

за умисне тяжке тілесне ушкодження – у 2018 р. – 44%, у 2019 р. – 26%, у 2020 р.   

– 29%, за умисне середньої тяжкості тілесне ушкодження: у 2018 р. – 13%, у 2019 

– 60%, у 2020 р. – 24%. Як вбачається з наведених даних, чим вища питома вага 

тих неповнолітніх, які не навчалися та не працювали, тим більш суспільно 

небезпечний злочин вони скоюють.  

Серед засуджених неповнолітніх, що вчинили насильницькі злочини, велика 

кількість тих, які перебували на момент вчинення злочину у стані алкогольного 

сп’яніння. Питома вага таких засуджених за умисне вбивство становила: у 2018 р. 

– 55%, у 2019 р. 50%, у 2020 р. – 33%, за умисне тяжке тілесне ушкодження                       

– у 2018 р. – 22%, у 2019 р. – 21%, у 2020 р. – 13%, за умисне середньої тяжкості 

тілесне ушкодження: у 2018 р. – 5%, у 2019 – 4%, у 2020 р. – жодної особи. Таким 

чином, як і в попередньому випадку, чим більш суспільно небезпечний злочин 

вчиняється неповнолітніми, тим вищий відсоток вчинення цього злочину у стані 

алкогольного сп’яніння. 
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Отже, підводячи підсумок викладеному, відзначимо, що вікова 

характеристика неповнолітнього, який скоїв насильницький злочин, є вельми 

важливою як в аспекті кримінально-правової, так і кримінологічної 

характеристики насильницької злочинності неповнолітніх. Підтримано ідею 

виокремлення вікової неосудності, яка відображає психофізіологічні особливості 

неповнолітніх, які формально досягли віку, з якого настає кримінальна 

відповідальність, що має відображатися на притягненні особи до кримінальної 

відповідальності. Виявлено особливості віку неповнолітнього в аспекті соціально-

демографічної характеристики особистості неповнолітнього злочинця, який скоїв 

насильницький злочин у взаємозв’язку з такими іншими соціально-

демографічними ознаками, а саме: стать, наявність сім’ї, соціальна зайнятість, 

вчинення злочину під впливом психоактивних речовин. 

 

 

2.2. Поняття та види насильства у кримінальному праві України 

Предмет нашого дослідження передбачає, насамперед, установлення змісту 

тих понять, які важливі для розуміння феномену насильницької злочинності 

неповнолітніх та мають кримінально-правове значення. Йдеться насамперед про 

проблему насильства у кримінальному праві України, визначення його змісту, 

особливості фізичного та психічного (психологічного) насильства як об’єктивних 

ознак складів насильницьких злочинів, які вчиняються неповнолітніми. 

Відзначимо, що як у нормативно-правових актах України, так і у юридичній науці 

рівною мірою зустрічаються як поняття «психічне насильство», так і 

«психологічне насильство», тому для потреб нашого дослідження ми будемо 

застосовувати обидва поняття. 
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Дослідження свідчать, що найчастіше неповнолітні вчиняють таки види 

злочинів: крадіжки, грабежі, розбої, хуліганство, незаконне заволодіння 

транспортними засобами, зґвалтування, тілесні ушкодження, злочини у сфері 

обігу наркотичних засобів. [311, с. 274]. Майже всі з перелічених злочинів мають 

насильницький характер. І це не дивно, з огляду на розуміння насильства, яке 

надається у юридичній науці. Визначень цього поняття чимало. Насамперед 

наведемо визначення, яке міститься у такому авторитетному виданні як Великий 

енциклопедичний юридичний словник: «Насильство – умисний фізичний чи 

психічний вплив однієї особи на іншу, проти її волі, що спричиняє цій особі 

фізичну, моральну, майнову шкоду в або містить у собі загрозу заподіяння 

зазначеної шкоди зі злочинною метою» [43. с. 518]. Насильство – один 

з найнебезпечніших елементів порушення прав людини, забезпечення яких у будь-

якій правовій соціальний державі є пріоритетним напрямом державної політики. 

Опосередковано питання протидії насильству, у тому числі в середовищі 

неповнолітніх, знайшло своє відображення також в таких нормативних актах: 

Конституція України, КУпАП ЦК України, ЦПК України, СК України, 

вищезазначені закони, а також Закони України «Про освіту», «Про соціальну 

роботу з дітьми та молоддю», «Про Національну поліцію». Однак найбільше 

значення для протидії насильству неповнолітніх мають нещодавно прийняті 

закони: раніше уже названий Закон України від 18 грудня 2018 року № 2657-VIII 

«Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо протидії булінгу 

(цькуванню)» [254], а також Закон України від 7 грудня 2017 року № 2229-VIII 

«Про запобігання та протидію домашньому насильству». У статті 1 останнього 

визначено поняття «дитина-кривдник» як особа, яка не досягла 18 років та 

вчинила домашнє насильство у будь-якій формі [252]. Звертаємо увагу на 

використання у вказаному вище законі терміна «дитина-кривдник». У розділі 1 

була обґрунтована наша позиція, про доцільність застосування щодо суб’єкта 



78 

насильницького злочину терміну «неповнолітній», а не «дитина», яке має 

виключно позитивне забарвлення. 

Дослідження проблеми насильства, насамперед у середовищі дітей, має 

надважливе значення, адже зростання рівня насильства серед неповнолітніх 

становить загрозу для нормального розвитку та функціонування сім’ї як головного 

сегменту українського суспільства. Вияв насильства часто пов'язаний із такою 

властивістю характеру як агресія. Радянський кримінолог Ю. М. Антонян писав, 

що агресивність є властивістю природного характеру, яка проявляється 

в соціальному плані як насильство. Виникнувши на біологічній основі, 

агресивність проявляється в якісно іншій області − соціальній [10, с. 112]. У той 

же час сучасні українські вчені дещо звужено формулюють поняття агресії, яка 

знаходить свій прояв у злочинах насильницької спрямованості (кримінальної 

агресії), як суспільно небезпечної форми прояву десоціалізації особи, що 

пов’язана з протиправним, умисним заподіянням насильства з метою спричинення 

фізичних, психічних страждань, тілесних ушкоджень або позбавлення життя [64, 

с. 14]. За чинним законодавством поняття кримінально караного насильства має 

набагато ширший зміст, ніж запропонований О. В. Григор’євою.   

В Україні досліджувалися загальнотеоретичні проблеми насильства та його 

видів. Зокрема, проблемам психічного насильства у кримінальному праві України 

присвячено монографічні дослідження О. Л. Гуртовенка [68], Г. М. Собко [292]. 

О. М. Храмцов вивчав кримінально-правове та кримінологічне забезпечення 

охорони особи від насильства [323], Л. А. Наконечна досліджувала насильство як 

наскрізне кримінально-правове поняття [209].  

Окрім того, науковці приділяли увагу характеристиці насильства та його 

видів стосовно конкретних складів кримінальних правопорушень. Так, О. І. Дітріх 

вивчала насильство у складах корисливих посягань на власність [80], А. В. Бойко 

та А. М. Удод – погрозу або насильство щодо працівника правоохоронного органу 

[313], В. В. Притула – погрозу або насильство щодо державного чи громадського 
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діяча [250], С. В. Владимиренко – погрозу або насильство щодо службової особи 

або громадянина, який виконує громадський обов’язок [52], Т. С. Лосич – погрозу 

або насильство щодо судді, народного засідателя чи присяжного [181], 

Н. В. Вербицька – погрозу або насильство щодо захисника чи представника особи 

[44], А. Р. Мухамеджанова – насильство над населенням у районі воєнних дій 

[196], А. С. Бондарчук – погрозу або насильство щодо журналістів в Україні [25], 

О. П. Михайлик – насильство в установах виконання покарань в Україні [193]. 

Також увагу науковців привертали такі кримінологічні проблеми у протидії 

таким видам насильницької злочинності в Україні: злочинам, що вчиняються із 

застосуванням насильства (І. В. Козич) [131], сімейному насильству щодо 

неповнолітніх (А. Л. Блага, Ю. Л. Приколотіна, М. Ю. Самченко) [22; 239; 284] 

сексуальному насильству щодо дітей (С. В. Романцова) [280], насильству щодо 

жінок (К. І. Ілікчієва, Р. В. Перелигіна) [111; 233], домашньому насильству 

(О. С. Дмитращук, М. Г. Кузнєцов,) [81; 166], погрозам або насильству щодо 

працівників правоохоронних органів (А. В. Танько) [301], насильству серед учнів 

загальноосвітніх навчальних закладів (І. Г. Лубенець) [185]. 

Отже, «насильство» є одним із центральних кримінально-правових понять, 

які мають ключове значення для кримінологічної характеристики насильницької 

злочинності неповнолітніх». Окремі науковці слушно відносять його до 

наскрізних. Зокрема, на думку Л. А. Наконечної, під такими поняттями слід 

розуміти «поняття, які неодноразово використовуються у тексті Кримінального 

кодексу України і позначаються, як правило, тотожними термінами» [209, с. 55]. 

Розглядаючи феномен наскрізних кримінально-правових понять, 

В. О. Навроцький відзначає, що «в ньому є чимало понять, які неодноразово 

повторюються у різних статтях, характеризують ознаки різних інститутів 

загальної частини кримінального законодавства та багатьох складів злочинів. 

Будучи позначені однаковими термінами, вони мають і однаковий зміст». 

Наскрізний – звичайно розуміють як такий, що повністю охоплює якийсь предмет, 
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явище, який зберігається на всьому протязі чого-небудь від початку до кінця, 

значення якого не змінюється продовж усього тексту. Тому наскрізними 

поняттями слід вважати такі, які використовуються неодноразово і мають одне і те 

ж значення, які зберігають своє значення незалежно від того, щодо якого 

інституту чи норми кримінального права вони використовуються, ознаки якого 

складу злочину позначають» [206, с. 83]. На думку цього науковця, «наскрізні 

кримінально-правові поняття виконують різноманітні функції в кримінальному 

праві. Вони, зокрема: підтверджують тяглість (наступність, послідовність, 

неперервність) законодавства, правозастосовної практики, теорії кримінального 

права; свідчать про стабільність правової системи; є показником якості 

законодавства; демонструють системність кримінального законодавства, є 

передумовою систематичного тлумачення кримінального закону; забезпечують 

правову визначеність у правозастосуванні; спрощують вивчення кримінального 

права» [206, с. 83]. На противагу наскрізним В.О. Навроцький також виокремлює 

відособлені кримінально-правові поняття, «які виділяються своїм змістом від 

інших понять, позначених таким же терміном, та мають специфічне значення. Про 

існування відособлених понять можна говорити лише в контексті їх порівняння 

з наскрізними. Адже відособитися можна від чогось загального, того, що має 

більше поширення. Отже, для того, щоб з’явилося відособлене поняття, спершу 

повинно існувати поняття наскрізне. Відособленими поняття можуть стати 

принаймні з трьох підстав: 1) внаслідок дій законодавця; 2) через позицію 

практики; 3) як результат теоретичних досліджень» [206, с. 84]. 

Ураховуючи викладене, вважаємо, що поняття «насильство» за своєю 

правовою суттю належить до наскрізних кримінально-правових понять, а тому 

повинно мати єдиний зміст у всьому тексті КК. Водночас, зважаючи на специфіку 

законодавчого конструювання статей Особливої частини КК, в окремих з них 

поняття «насильство» є відособленим, оскільки вживається у такому значенні 

в одній або кількох статтях Особливої частини КК. Про це йтиметься далі. 
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Попри наскрізний характер, поняття «насильство», зміст якого законодавчо 

не визначений, дає підстави науковцям по-різному тлумачити його зміст.  

У проєкті КК України, який на сьогодні розроблено робочою групою 

з розвитку кримінального права України та який винесено на обговорення 

громадськості, пропонується закріпити дефініцію поняття «насильство» у такому 

формулюванні: «фізичний вплив на іншу людину, зокрема шляхом нанесення 

удару, побоїв, застосування акустичних, світлових, термічних чи хімічних 

факторів або обмеження її особистої свободи». Таке визначення закріплено 

у статті 1.3.1 проєкту КК України «Значення термінів Кримінального кодексу 

України». Водночас у цій же статті наводиться й дефініція поняття «погроза», під 

якою розуміється «усне, письмове чи конклюдентними діями залякування особи 

застосуванням насильства, зґвалтуванням чи сексуальним насильством, 

знищенням чи пошкодженням майна або заподіянням їй будь-якої іншої шкоди 

(звільнення з роботи, позбавлення засобів до існування, виселення із житла, 

відібрання дитини, розголошення відомостей, які особа бажає зберегти у таємниці, 

тощо)» [269]. Таким чином, робоча група, визначаючи поняття «насильство» та 

«погроза», вкладає у зміст цих понять те, що на сьогодні охоплюється двома 

видами насильства, а саме фізичним та психічним. Про авторське ставлення до 

такого рішення йтиметься нижче. 

Зміст поняття «насильство» повинен установлюватися на підставі 

різноманітних прийомів тлумачення, серед яких чільне місце займають прийоми 

лінгвістичного, системного та логічного тлумачення. 

Так, лінгвістичне тлумачення полягає у «з’ясуванні змісту кримінально-

правової норми шляхом розкриття змісту слів, термінів, термінологічних зворотів, 

нормативних речень, встановлення синтаксичного зв’язку між ними за допомогою 

правил граматики, орфографії, пунктуації, фразеології» [98, с. 47]. У межах 

лінгвістичного тлумачення кримінально-правових норм доцільно, насамперед, 

визначитися з тим, яке значення вкладається у поняття «насильство» 
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у загальновживаній українській мові. Аналіз тлумачних словників дає підстави 

зробити висновок, що поняття «насильство» вживається в українській мові 

переважно в однаковому значенні. В Академічному тлумачному словнику 

української мови це поняття розуміється як «1) застосування фізичної сили до 

кого-небудь; 2) застосування сили для досягнення чого-небудь; примусовий вплив 

на когось, щось» [212]. В юридичній енциклопедії йдеться про те, що насильством 

визнається «умисний фізичний чи психічний вплив однієї особи на іншу, проти її 

волі, , що спричиняє цій особі фізичну, моральну, майнову шкоду або містить 

у собі загрозу її заподіяння зі злочинною метою [212, с. 68]. Синонімами до слова 

«насильство» у практичному словнику української мови С. Караванського 

наведено: «силування, ґвалт, примус, силоміття, (при)неволення; насила, насилля 

[116, с. 245]. 

Таким чином, навіть з невеликого екскурсу у семантику слова «насильство» 

вбачається, що воно має різний зміст, що впливає і на кримінально-правову думку, 

яка щодо визначення поняття «насильство» також різниться.  

Окремі науковці вважають насильство проявом агресії, відзначаючи, що 

фізичне насильство є крайньою формою, найбільш гострим і небезпечним її 

проявом [13, с. 7]. Досить часто у наукові літературі пропонуються узагальнюючі 

дефініції. Наприклад, Ю. М. Антонян вважає насильством фізичний або психічний 

вплив на людину, нанесення їй шкоди заради власних інтересів або такий вплив, 

за якого можливість спричинення шкоди ігнорується. Цей науковець розглядає 

насильство як рівнозначне поняття агресії. При цьому, на його думку, за своїм 

моральним змістом насильство є нейтральним, оскільки може використовуватися 

як для позитивних, так і для негативних цілей, заради злих справ, жорстоких 

вчинків [9, с. 222]. М. І. Хавронюк, пропонуючи термінологічне вдосконалення 

КК України, зокрема, шляхом його доповнення новою статтею, в який би 

визначався зміст кримінально-правових понять, вважає, що під насильством слід 

розуміти як фізичний, так і психічний вплив (насильство) [321, с. 144]. 
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О. Л. Гуртовенка стверджує, що «в теорії кримінального права узагальнено 

насильство повинно розумітися як поняття, що охоплює посягання на всі 

структури (сфери) особистості: біологічну, соціальну, психічну і духовну» [67, 

с. 6]. А. О. Йосипів також доходить висновку, що насильство має охоплювати як 

фізичний, так і психічний вплив на потерпілого [113, с. 166]. О. М. Ігнатов 

виокремлює такі ознаки поняття «насильство: 1) здійснюється проти або поза 

волею потерпілого; 2) пов’язане з фізичним та/або психічним впливом на 

потерпілого; 3) його застосування може заподіяти шкоду потерпілому; 4) може 

бути як засобом досягнення мети, так і метою [109, С. 145]. І. І. Давидович також 

розглядає насильство як родове поняття, що об’єднує такі його різновиди, як 

фізичне та психічне насильство: насильство – це «умисна протиправна дія, яка 

полягає у впливі на тіло іншої людини, її психіку або свободу, що здійснюється 

всупереч волі потерпілого або поза його волею і здатна викликати негативні зміни 

в організмі потерпілого»; фізичне насильство – «передбачений КК умисний 

фізичний вплив на тіло іншої людини, який здійснюється всупереч волі 

потерпілого або поза його волею і здатний завдати різну за ступенем тяжкості 

шкоду здоров’ю або смерть, а також обмежити свободу пересування за відсутності 

посягання на тілесну недоторканність»; психічне насильство – це «умисний 

протиправний вплив на психіку іншої людини, який здатний викликати негативні 

емоції, інші зміни в психіці потерпілого, в тому числі позбавити контролю з боку 

свідомості за своєю поведінкою» [70, с. 12]. О. М. Храмцов розглядає насильство 

як «навмисний, суспільно небезпечний, протиправний вплив на іншу особу, який 

зумовлюється ворожою, інструментальною або негативістською мотивацією, та 

виявляється у фізичному та (або) інформаційному діянні (дії чи бездіяльності) 

всупереч чи поза волею людини, тим самим впливаючи на свободу її 

волевиявлення або спричиняючи їй фізичну та (або) психічну шкоду або 

створюючи реальну загрозу їх спричинення» [323, с. 69]. 
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А. С. Бондарчук, у контексті ст. 345-1 КК України, в якій насильство та 

погроза передбачаються як альтернативні форми суспільно небезпечного діяння, 

констатує, що у цих складах злочинів насильство не містить в собі погрозу та інше 

психічне насильство, тобто під насильством законодавець розуміє лише фізичне 

насильство. Водночас, на її думку, «це фактично суперечить визначенню 

насильства в доктрині кримінального права, а також окремим нормам Загальної та 

Особливої частини КК України» [25, с. 137–138]. 

Таким чином, одна група науковців відносить до поняття насильства як 

фізичний, так і психічний вплив однієї особи на іншу. При цьому, більшість з них 

відзначає, що насильство охоплює як суспільно небезпечні діяння, в яких 

виразилося насильство, так і суспільно небезпечні наслідки, що настали. 

Водночас інша група вчених розуміє насильство виключно як фізичний 

вплив на організм потерпілого. Саме таке розуміння, як вказувалося вище, 

характерне для проєкту КК України. Наприклад, Р. Д. Шарапов вважає, що 

насильство – це умисне неправомірне заподіяння фізичної шкоди іншій особі поза 

чи всупереч її волі шляхом енергетичного впливу на органи, тканини або 

фізіологічні функції органів потерпілого [327, с. 290]. Цей науковець виокремлює 

склад насильства, його об’єктивні та суб’єктивні ознаки. До об’єктивних ознак він 

відносить: 1) діяння, яким є енергетичний вплив на відповідний предмет 

(механічний, фізичний, хімічний, біологічний), а також предмет впливу – органи, 

тканини, фізіологічні функції органів потерпілого; 2) суспільно небезпечні 

наслідки – смерть, значна шкода здоров’ю, фізичний біль, фізичні страждання, 

безпорадний стан, втрата фізичної свободи; 3) причинний зв’язок між діянням 

і суспільно небезпечними наслідками; 4) засоби фізичного насильства. 

Р. Д. Шарапов виокремлює неозброєне та озброєне насильство. В останньому 

випадку засобами заподіяння насильства є зброя, предмети побутового 

призначення (автомобіль, бритва, молоток тощо), підручні засоби (палиця, камінь 

тощо), а також тварини. До суб’єктивних ознак насильства цей учений відносить: 
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1) суб’єкт – особа, яка застосувала насильство до потерпілого і яка має всі 

необхідні ознаки суб’єкта злочину; 2) суб’єктивна сторона – умисна форма вини 

[327, с. 39, 120, 147, 153–154, 290–291]. 

В. О. Навроцький також переконаний, що насильство – це виключно 

фізичний вплив на організм потерпілого. При цьому він виокремлює ознаки 

насильства, як-то: 1) це активна форма поведінки, тому застосування насильства 

шляхом бездіяльності є неможливим; 2) дія спрямована проти іншої особи; будь-

які дії, спрямовані на заподіяння шкоди самому собі, не можуть визнаватися 

насильством; 3) воно полягає у примусовому впливі, що здійснюється всупереч 

волі потерпілого, у застосуванні до нього сили; 4) посягання спрямоване на 

заподіяння шкоди життю, здоров’ю, особистій свободі іншої людини, 

відбиваючись зовні у позбавленні життя, спричиненні тілесних ушкоджень, 

мордуваннях, побоях, іншому спричиненні фізичного болю, позбавленні особистої 

свободи; 5) насильство виражається у фізичному впливі на потерпілого [204, 

с. 10–11; 205, с. 155]. 

На думку Л. А. Наконечної, недоцільно поділяти насильство на фізичне та 

психічне. Ця авторка вважає, що «психіка – це одна з важливих функцій 

людського організму, проте не є фізіологічною і, відповідно, предметом 

насильницького (фізичного) впливу бути не може … психіка людини потребує 

комплексного наукового дослідження, а відповідний вплив на неї слід називати не 

психічним насильством, а психічним впливом». Л. А. Наконечна виокремлює 

ознаки, за якими відрізняється насильство та психічний вплив. Це, зокрема, такі: 

«а) за предметом впливу: насильство – на фізичну цілісність людини в різних 

інтерпретаціях (органи, тканини, тіло тощо), психічний вплив – на психіку; б) за 

способом впливу: насильство – енергетичний, психічний вплив – інформаційний 

(вербальний та невербальний); в) за спрямованістю: насильство – на людину чи 

тварину, психічний вплив – тільки на людину; г) за характером впливу: 

насильство, здатне заподіяти шкоду здоров’ю чи життю жорстокими способами, 
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які супроводжуються особливо сильними фізичними та моральними 

стражданнями, а способи психічного впливу більш лояльні, не супроводжуються, 

за правило, такими стражданнями; ґ) є альтернативними ознаками складів 

злочинів» [209, с. 9–10]. 

І. В. Козич, виокремлюючи злочин, що вчиняється із застосуванням 

насильства, вважає, що під ним слід розуміти «передбачене КК України суспільно 

небезпечне умисне діяння (дія або бездіяльність), вчинене суб’єктом злочину, що 

скоюється або супроводжується спричиненням фізичної шкоди іншій людині чи 

створенням загрози спричинення такої шкоди всупереч (проти) її волі» [131, с. 13]. 

Таким чином, дослідник також розуміє під поняттям насильства виключно 

фізичний вплив на потерпілого. 

На наш погляд, не слід ототожнювати поняття «насильство» виключно 

зі спричиненням фізичної шкоди організму потерпілого. Визначаючи зміст цього 

поняття, вважаємо за доцільне враховувати дуалістичну природу насильства як 

явища, яке може проявлятися як у фізичній формі, так і в психологічному впливі, 

що здійснює деструктивний вплив на особистість. Окрім того, розуміння 

насильства як виключно фізичного впливу на іншу людину можливе виключно 

з точки зору позитивізму. Проте, як зазначає О. М. Костенко, позитивізм є 

хворобою, яку можна визначити як світоглядну ідеологію, що полягає у прийнятті 

видимості за дійсність. Вилікуватися від «хвороби» позитивізму можна лише 

з допомогою доктрини, яка за видимістю дозволить відкрити дійсність. Такою 

доктриною, з точки зору О. М. Костенка, є доктрина, заснована 

на натуралістичному світогляді, відповідно до якої критерієм, за яким дійсність 

слід відрізняти від видимості, є закони Природи: дійсним є те, що узгоджується 

із законами Природи, а те, що не узгоджується, є лише видимістю [143, с. 192–

193]. Також О. М. Костенко відзначає, що в основу правничих розвідок, у тому 

числі з проблем кримінального права та кримінології має бути покладена 

юснатуралістична методологія, яка ґрунтується на принципі соціального 
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натуралізму. Останній можна сформулювати так: соціальні явища слід розглядати 

як такі, що існують так само за законами природи, як і біологічні чи фізичні 

явища. Це означає, зокрема, що воля і свідомість утворюється у людей не для того, 

щоб жити поза законами природи, а, навпаки, для того, щоб жити у злагоді із 

ними. Характеризуючи евристичні можливості принципу соціального натуралізму 

взагалі, і у філософії права зокрема, вчений відзначає, що він придатний для того, 

щоб, використовуючи його, скласти правильне уявлення про природу 

найрізноманітніших соціальних явищ. «Драма сучасної цивілізації полягає в тому, 

що серед людей набуло поширення неправильне уявлення про природу речей, яке 

проявляється у вигляді сваволі та ілюзій. Саме це знаходиться в основі будь-якої 

соціальної драми. Як наслідок, − втрачається критерій для розрізнення добра і зла, 

істини і неістини, правильного і неправильного, людей хороших і людей поганих, 

соціальної норми і патології тощо». О. М. Костенко зауважує, що принцип 

соціального натуралізму зовсім не означає переходу на шлях редукціонізму 

(тобто, теоретичного «опускання» соціальних явищ з вищого щабля розвитку 

природи до нижчих щаблів, на яких знаходяться біологічні і фізичні явища), для 

того, щоб визнати наявність у соціальних явищ природної основи. Є інший шлях 

визнання природної основи соціальних явищ, а саме: визнати відповідно до 

принципу соціального натуралізму спільну природну основу, на якій існують 

і фізичні, і біологічні, і соціальні явища – це закони Матері–Природи, яка 

є «спільним знаменником» для усього сущого [144, с. 99–100]. 

Становлення дітей на шлях насильницької, корисливо-насильницької 

кримінальної протиправної діяльності відбувається поступово, у міру 

десоціалізації та формування насильницького прояву – домінантної морально-

психологічної властивості, яка визначає насильницьку зорієнтованість особи на 

досягнення тих чи інших, у тому числі корисливих, цілей. В останній 

зосереджуються деформації ціннісно-нормативної сфери свідомості, негативні 

психологічні риси особи та біопсихологічні особливості. Змістом корисливої 
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спрямованості насильницького прояву є суспільно небезпечне ставлення до 

власності і недоторканності, психофізичного статусу суб’єкта власності. Такому 

ставленню сприяють біологічні та соціальні деформації свідомості і волі особи 

[359, с. 470]. 

Вважаємо, що про дуалістичну природу насильства свідчить власне такий 

натуралістичний підхід в юриспруденції, який запропонував О. М. Костенко. Він 

вважає, що «сутність усіх злочинів полягає не в тому, що вони посягають на 

безпеку суспільства, тобто є суспільно небезпечними, а в тому, що вони є проявом 

сваволі й посягають на встановлений у суспільстві за допомогою законодавства 

порядок, необхідний для безпеки громадян» [145, с. 28]. Насильство, як і будь-яка 

форма кримінальної поведінки, – це прояв певних властивостей «соціальної 

особистості», тобто властивостей її волі і свідомості, що надають поведінці 

кримінальний характер. … «соціальну особистість», що має такі властивості волі 

і свідомості, які можуть надавати поведінці людини характер соціальної патології, 

слід називати «соціопатичною особистістю» [141, с. 10]. О. М. Костенко робить 

висновок, що «відповідно до принципу соціального натуралізму соціопатія 

особистості – це неузгодженість волі і свідомості людини з природними законами 

соціального життя людей. А «соціопатична особистість» − це «особистість з 

комплексом сваволі і ілюзій». Цей комплекс є загальним «зародком» для всіх 

проявів соціальної патології, тільки однією з яких і є злочинність» [141, с. 12]. 

«Злочин – це порушення законів соціальної природи, втілених людьми 

у кримінальне законодавство». Якщо злочин – це порушення законів соціальної 

природи, то це означає, що воля і свідомість, що проявляються у вигляді злочину, 

мають властивості, які протиставляють їх законам соціальної природи. Такі 

властивості має воля, що знаходиться в стані сваволі, і свідомість, що знаходиться 

в стані ілюзій, утворюючи єдиний комплекс, який можна назвати «комплексом 

сваволі і ілюзій». Цей комплекс, що утворюється у структурі «соціальної особи», 
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є «зародком» поведінки, яка порушує закони природи і тому визнається 

порушенням соціальних норм (релігійних, моральних, правових і так далі)» [146]. 

У розділі 1 ми піддали критиці поняття «ірраціональна злочинність», 

аргументуючи це тим, що не може існувати раціональна злочинність. Злочинність 

загалом є явищем ірраціональним і протиприродним, патологічним. Патологія 

одним із значень має «відхилення від норм життєдіяльності організму» [218, 

с. 545]. Тобто злочинна поведінка – це поведінка, яка відхиляється від природних 

законів соціального життя людей. Продовжуючи розвивати наукові ідеї 

О. М. Костенка, на підставі постулатів природного права та принципу соціального 

натуралізму, констатуємо, що злочинність неповнолітніх – це протиприродне 

соціальне явище, обумовлене патологією формування волі і свідомості 

неповнолітнього. 

Попередньо наводилась позиція К. І. Ілікчієвої, яка, засновуючись на теорії 

О. М. Костенка, обґрунтовує розуміння основної причини існування насильства: 

агресія людини, скорегована комплексом сваволі й ілюзій. Агресія породжена 

симбіозом певних біологічних, які є вродженими, та соціальних особистісних 

характеристик, набутих  в процесі соціалізації особи [111, с.6]. 

Застосування як фізичного, так і психічного насильства обумовлене єдиним 

комплексом сваволі та ілюзій у злочинця, який вважає, що йому дозволено все, 

в тому числі й вчиняти кримінальне правопорушення, застосовуючи насильство 

(дефект волі), що зумовлено його спотворене сприйняття соціальної дійсності 

(дефект свідомості), поєднання яких утворює комплекс сваволі та ілюзій особи, 

яка порушила соціальні норми, застосовуючи фізичне або психологічне 

насильство стосовно потерпілого. 

Зважаючи на вищенаведене, слід запропонувати таке розуміння 

насильницької злочинності серед неповнолітніх – це протиприродне соціальне 

явище, обумовлене патологією формування волі і свідомості неповнолітнього, що 

виявилось у застосуванні фізичного або психічного насильства до дитини. 
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Ототожнення насильства виключно з фізичним спричиненням шкоди іншій 

особі, що ґрунтується, як відзначалося вище, виключно на позитивістських 

підходах, обумовлює недооцінку ступеня суспільної небезпеки психічного 

насильства. Наслідки у разі спричинення психічного насильства порівняно 

з наслідками фізичними подекуди можуть бути більш вагомими, оскільки 

проявляються здебільшого у стійких деструктивних змінах поведінки потерпілого, 

що можуть проявитися згодом, вже після вчинення стосовно нього кримінального 

правопорушення. Окрім того, застосування психічного насильства може зумовити 

спричинення шкоди психічному та соматичному здоров’ю людини, підвищити 

його рівень віктимності у майбутньому. Повністю підтримуємо підхід 

А. І. Долгової, на думку якої насильство є суспільно небезпечним не лише 

безпосереднім заподіянням шкоди фізичному чи психічному здоров’ю 

потерпілого, а й здатністю змінювати його поведінку – спонукати до вчинків, що 

суперечать його особистим переконанням та установкам [84 c. 14]. Такі наслідки 

можуть бути спричинені як фізичним, так і психічним насильством рівною мірою. 

Варто відзначити і те, що наслідки фізичного впливу завжди більш очевидні 

та можуть бути об’єктивно оцінені, ніж наслідки психологічні. Оцінка наслідків 

психічного насильства здійснюється зазвичай опосередковано, крізь призму 

сприйняття потерпілим. Власне вказаний аспект створює додаткові складнощі, 

оскільки у такому випадку на об’єктивну оцінку наслідків психічного насильства 

можуть вплинути різноманітні фактори суб’єктивного характеру. Наприклад, 

погроза вбивством буде сприйматися по-різному особою, яка чує відповідні 

висловлювання вперше, і особою, яка систематично чує таку погрозу.  

Широкий підхід до розуміння насильства ґрунтується також і на підходах 

у міжнародно-правовому вимірі. Так, згідно із визначенням ВООЗ, що було дано 

у 1992 р. та застосовується до сьогодні, насильство – це умисне застосування 

фізичної сили або психічного впливу, дійсне або у вигляді погрози, спрямоване 

проти себе, іншої людини, групи або спільноти, що призводить або має велику 
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ймовірність заподіяння тілесних ушкоджень, смерті, психологічної травми, 

відхилення у розвитку або різного роду наслідки [339]. 

Окрім того, в міжнародних документах виокремлюються такі види 

насильства у внутрішньосімейних відносинах стосовно найбільш вразливих осіб:  

1) стосовно дітей: вплив фізичний, емоційний, погане поводження, 

психічний, сексуальний вплив, відсутність турботи, торгівля чи інші форми 

експлуатації, що здатні спричинити чи спричиняють фактичну шкоду здоров’ю 

дитини [335; 355], у тому числі насильство над дітьми у кібепросторі та ЗМІ [83, 

с.728–736]; 

2) стосовно літніх людей: фізичний вплив, психологічне чи емоційне 

жорстоке поводження, фінансове та матеріальне насильство, сексуальне 

насильство, відсутність догляду («геронтологічне насильство») [210; 362]; 

3) стосовно жінок: будь-яка дія, яка спричиняє фізичну, психологічну чи 

сексуальну шкоду, у тому числі фізична агресія, як-то ляпас, ляпаси, стусани 

і побої; психологічне насильство, як-то: залякування, постійне нехтування 

і приниження; статеве примушування та інші форми сексуальних домагань; різні 

форми контролю, такі як ізоляція від сім'ї і друзів, контроль і обмеження свободи 

пересування, а також позбавлення доступу до інформації і допомоги [82]. 

Насильство далеко не завжди зводиться до спричинення фізичної шкоди 

потерпілому. Ця позиція врахована і в  Законі України від 7 грудня 2017 року 

№ 2229-VIII «Про запобігання та протидію домашньому насильству». Відповідно 

до п. 17 ч. 1 вказаного Закону фізичне насильство – це форма домашнього 

насильства, що включає ляпаси, стусани, штовхання, щипання, шмагання, 

кусання, а також незаконне позбавлення волі, нанесення побоїв, мордування, 

заподіяння тілесних ушкоджень різного ступеня тяжкості, залишення в небезпеці, 

ненадання допомоги особі, яка перебуває в небезпечному для життя стані, 

заподіяння смерті, вчинення інших правопорушень насильницького характеру 

[256]. Як вбачається з вказаного визначення, у ньому також використовується 
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широкий підхід до розуміння поняття фізичного насильства, що охоплює не лише 

безпосередній фізичний вплив на організм потерпілого, що порушує його фізичну 

недоторканість [252]. Тобто, у ньому поняття насильства розглядається 

у якнайширшому значенні, що повною мірою відповідає соціально-

натуралістичному підходу в юриспруденції. 

Зауважимо і те, що автори проєкту КК України, попри, здавалося б 

використання уніфікованого та однозначного підходу в аспекті розуміння 

насильства виключно як фізичного впливу на потерпілого, все ж допускають 

диференційований підхід до розуміння поняття «насильство» у проєкті цього 

Кодексу. Так, у ст. 4.7.3 глави 4.7 «Злочини проти сім’ї, дітей та вразливих осіб» 

пропонується передбачити кримінальну відповідальність за домашнє насильство, 

яке сформульовано так: особа, яка систематично застосовувала фізичне, 

психологічне або економічне насильство щодо подружжя чи іншої близької особи, 

у тому числі колишньої, що призвело до: а) фізичного чи психологічного 

страждання, б) розладу здоров’я, в) втрати працездатності, г) емоційної залежності 

або д) погіршення якості життя потерпілої особи,– вчинила злочин 1 ступеня 

[269]. Тобто, стосовно цього складу злочину автори проєкту КК України роблять 

винятки порівняно з загальнонормативним визначенням насильства, про яке 

йшлося вище. 

Отже, підсумовуючи викладене, доходимо висновку, що з точки зору 

соціально-натуралістичної кримінології, заснованої на методології соціального 

натуралізму, крізь призму комплексу сваволі та ілюзій, а також ураховуючи 

нормативний підхід до широкого трактування поняття насильства, під ним слід 

розуміти як фізичний, так і психічний вплив на потерпілого. Протилежний підхід, 

відповідно до якого насильство ототожнюється виключно з фізичним впливом на 

іншу особу, ґрунтується на позитивізмі та не враховує дуалістичну природу 

вказаного явища. 
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Окремі науковці підкреслюють, що насильство не включає вбивство та 

знищення майна. А. С. Бондарчук обґрунтовує це тим, що у контексті 

відповідальності за посягання на журналістів склади кримінальних 

правопорушень, які передбачають відповідальність за посягання на життя 

журналістів та умисне знищення їх майна, встановлено в окремих статтях 

Особливої частини КК (статті 347-1, 348-1 КК) [25, с. 137]. Аналогічну позицію, 

відповідно до якої насильство не охоплює собою вбивство потерпілої особи, 

обстоює Л. П. Брич. Ця дослідниця вважає, що поняття «насильство», яке 

використовується у диспозиціях статей Особливої частини КК України, «чітко 

вказує на спрямованість відповідного злочину на заподіяння фізичної шкоди 

людині. Роз’яснення ж, що поняття «насильство» охоплює шкоду саме здоров’ю 

людини і не включає наслідків у вигляді смерті ґрунтуються на порівнянні санкцій 

статей, у яких спосіб вчинення злочину позначений як насильство чи відповідний 

його вид, та статей, що встановлюють відповідальність за заподіяння конкретної 

шкоди здоров’ю людини (тяжких, середньої тяжкості чи легких тілесних 

ушкоджень)» [29, с. 630–631]. Погоджуємося з вказаним підходом частково, 

оскільки вбивства, на наш погляд, не можна відкидати з числа насильницьких 

злочинів, позаяк вони скоюються власне насильницьким способом. Окрім того, 

статистичні дані щодо кількості облікованих (зареєстрованих) З огляду на 

викладене, насильство не охоплює знищення та пошкодження чужого майна, 

оскільки це, насамперед, самостійні суспільно небезпечні діяння у статтях 

Особливої частини КК України, відмінні від насильства. Окрім того, виходячи зі 

значення слова «насильство» в українській мові, що надавалося нами вище, 

насильство може бути спрямовано виключно на організм потерпілого, живої 

істоти. Знищення ж та пошкодження майна стосується лише впливу винуватого на 

неживий предмет. А тому поняття «насильство» не охоплює знищення та 

пошкодження чужого майна. 
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Насильству як універсальній категорії, на нашу думку, притаманні ознаки, 

що характеризують відповідне негативне явище загалом та у цілому. 

По-перше, насильство є актом протиправної поведінки, яка завжди 

проявляється у зовнішньому середовищі та виражена у конкретних усвідомлених 

актах поведінки людини. При цьому насильство може мати найрізноманітніші 

прояви, від яких власне залежить виокремлення видів насильства. Наприклад, 

фізичне насильство може мати прояв у вигляді удару, побоїв, мордування, 

тілесних ушкоджень тощо. Тому з урахуванням цієї істотної ознаки можуть 

виокремлюватися форми насильства, основними з яких є фізичне та психологічне. 

 По-друге, насильство спрямоване проти організму іншої людини. Будь-яке 

насильство виступає кримінально-караним у тому випадку, якщо воно 

спричиняється іншій особі, а не самому собі. Загалом заподіяння тілесних 

ушкоджень самому собі або спричинення смерті не є кримінально-караним. 

Виняток становить норма про ухилення військовослужбовця від несення 

обов’язків військової служби шляхом самокалічення (ст. 409 КК України). 

Самокалічення, що характеризується спричиненням тілесних ушкоджень самому 

собі, є кримінально-караним виключно як один із альтернативних способів 

вказаного вище кримінального правопорушення проти порядку проходження 

військової служби.  

По-третє, насильство має конкретного адресата. Воно не може бути 

безадресним та не може стосуватися майна, оскільки насильство пов’язується 

виключно з впливом на іншу особу. При цьому насильство може бути як 

безпосереднім, тобто спрямованим безпосередньо на потерпілого, так і 

опосередкованим, тобто заподіюватися не безпосередньо потерпілому, а його 

близьким особам. Адресат насильства – це завжди жива особа, якій спричиняється 

шкода здоров’ю у результаті чи-то фізичного, чи-то психологічного впливу, 

а тому знищення та пошкодження чужого майна не охоплюється поняттям 

«насильство». 
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По-четверте, насильство може мати місце як проти, так і поза волею іншої 

особи (потерпілого). Вказане означає, що насильство – це умисне діяння, що може 

впливати на несвідоме та заподіювати фізичну, моральну, майнову шкоду іншій 

особі. При цьому насильство переслідує мету спричинити іншій особі шкоду 

відповідного характеру. 

По-п’яте, насильство, на наш погляд, характеризується умисним характером, 

що виключає, насамперед, випадковість. На думку польської дослідниці Ірени 

Поспісил, насильство – це всі невипадкові дії, що здійснюються за рахунок 

переваги злочинця, які порушують свободу особистості, спричиняють їй фізичну 

чи психічну шкоду та виходять за рамки соціальних норм [346, с. 104]. Авторка 

слушно вважає, що людина, яка заподіює шкоду іншій, діє умисно та знає, які 

можуть бути наслідки цієї дії. Злочинець, який застосовує насильство, у такий 

спосіб хоче контролювати жертву та підкорити її своїй волі. 

По-шосте, насильство є проявом комплексу сваволі та ілюзій злочинця, який 

його застосовує до потерпілого. 

Визначивши істотні ознаки насильства, доцільно також звернути увагу на 

його види. Зважаючи на предмет нашої дисертації, а також ураховуючи 

викладений вище матеріал, вважаємо за доцільне запропонувати такі 

класифікаційні критерії виокремлення видів насильства. 

Залежно від адресата: безпосереднє насильство, за якого насильницькими 

діями шкода заподіюється виключно потерпілому та опосередковане насильство, 

коли шкода заподіюється особам, близьким потерпілому для того, щоб вплинути 

на поведінку останнього. 

Залежно від способу поширення доцільно виокремлювати offline насильство, 

що застосовуються «очно» та onlin насильство, що може мати місце з 

використанням можливостей мережі Інтернет. Більш детально onlin насильство 

характеризуватиметься у наступному розділі дисертації. 
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Таким чином, насильство – це складне явище соціальної дійсності, яке має 

дуалістичну природу та різноманітні зовнішні прояви у вигляді актів зовнішньої 

поведінки людини. Насильство має дві основних форми, а саме фізичне та 

психічне насильство та є проявом комплексу сваволі та ілюзій. Виокремлено 

об’єктивні та суб’єктивні ознаки насильства, що у сукупності утворюють зміст 

вказаного поняття. 

Насильство залежно від форми зовнішнього прояву може бути: фізичним та 

психологічним. Це – основні види насильства. Усі інші види насильства, що 

виокремлюються у теорії кримінального права України та в кримінологічній 

науці, на наш погляд, охоплюються однією цих форм. 

Попри певну дослідженість проблеми вказаних видів насильства, все ж 

доводиться констатувати, що питання стосовно їх доктринального розуміння 

залишається до сьогодні дискусійним. Вчена-правознавець Л. П. Брич вказує на 

непослідовність законодавця з цього питання. В одних випадках законодавчі 

формулювання прямо вказують на те, що термін «насильство» охоплює наслідки 

у вигляді певної шкоди здоров'ю. Зокрема, це очевидно у тих статтях Особливої 

частини КК, у назві яких фігурує термін «погроза або насильство», а в диспозиціях 

різних частин таких статей уточнено зміст погрози та вказано на суспільно 

небезпечні наслідки у вигляді тілесних ушкоджень різного ступеня тяжкості. 

В інших випадках законодавець відмежовує поняття «насильство» від наслідків 

у вигляді легких чи середньої тяжкості тілесних ушкоджень [29, с. 30]. Також 

Л. П. Брич зауважила, що суперечливу позицію з приводу розуміння поняття 

«фізичне насильство» займає M. І. Панов. Спочатку він наголошує, що: 1) фізичне 

насильство – це особлива характеристика злочинного діяння, спосіб його 

вчинення, але не наслідки діяння; 2) фізичне насильство відрізняється від його 

наслідків саме тим, що воно завжди становить собою дію, тоді як заподіяння 

шкоди здоров’ю іншої особи є наслідком; 3) фізичне насильство як спосіб 

вчинення злочину не завжди поєднане із заподіянням шкоди здоров’ю [29, с. 15–
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16]. Далі М. І. Панов пише, що якщо поняття «фізичне насильство» включене до 

статті 126 КК України, то немає необхідності кваліфікувати вчинені діяння 

додатково за статтями, що передбачають відповідальність за умисне заподіяння 

тілесних ушкоджень відповідного виду, оскільки вказівка в законі на 

насильницький спосіб вчинення злочину (фізичне насильство) означає одночасно 

не лише нанесення удару, побоїв, а й можливе або дійсне заподіяння потерпілому 

легкого чи середньої тяжкості тілесних ушкоджень. Все вчинене (в тому числі 

наслідки, що настали), – стверджує академік М. І. Панов, – охоплюється тією 

нормою КК України, в якій фізичне насильство включене як обов’язкова ознака 

відповідного злочину [230, с. 19]. 

Ураховуючи отримані вище результати, певним чином екстраполюємо їх на 

проблему насильства неповнолітніх. Стосовно злочинності неповнолітніх 

важливим вбачається теза про те, що формування схильності до агресивної 

поведінки починається у підлітків у віці, коли особистість ще не ідентифікує, 

а імітує певні види агресивної поведінки [293, с. 25]. У науці існує багато теорій 

насильства. Серед них, в контексті проблем протидії домашньому насильству 

в Україні та зростання насильства серед неповнолітніх (у тому числі булінгу), які, 

на наше переконання, є взаємопов’язаними, на увагу заслуговує теорія циклічності 

насильства або міжпоколінного передавання насильства. В той час, як одні 

науковці намагаються встановити, чи можуть насильницькі зразки поведінки бути 

успадкованими з батьківської сім'ї як результат спостереження чи переживання 

насильства в дитинстві, інші науковці пояснюють злочинну поведінку, 

покладаючись на поняття циклічності насильства. Ця теорія стверджує, що 

насильницька поведінка є засвоєною в межах сім'ї і передається від одного 

покоління до іншого. Діти, які є свідками образливої поведінки між батьками чи 

жертвами насильства з боку батьків у дитинстві, виростають і взаємодіють зі своїм 

партнером чи дитиною такими ж способами. В результаті проживання в дитинстві 

в такій сім'ї розвивається схильність до насильства у власній сім’ї. Отже, як 
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стверджує ця теорія, ми маємо безперервний ланцюг насильства [240, с. 70]. Ця 

теорія має велике значення для розуміння насильства однієї дитини над іншою, 

у тому числі булінгу.  

На основі положень теорії циклічності насильства, можна стверджувати, що 

насильницька поведінка неповнолітнього, яка є засвоєною в межах сім’ї, 

передається від одного покоління до іншого. Діти, які є свідками образливої 

поведінки між батьками чи жертвами насильства з боку батьків, часто 

застосовують насильство до однолітків [124, с. 184].  

Важливо зазначити, що булінг – це теж насильство, при чому не лише серед 

учнів, але й учнями проти вчителів. Так, 28 лютого 2020 року Нетішинський 

міський суд прийняв перше в Хмельницькій області рішення щодо притягнення до 

адміністративної відповідальності особи за вчинення булінгу. Булером виявився 

старшокласник однієї із місцевих шкіл, а потерпілим — його вчитель. Булінг 

проявлявся у систематичних образах та психологічному тиску зі сторони учня 

[202]. І такі справи зараз – не рідкість. Наприклад, за постановою 

Теребовлянського районного суду Тернопільської області від 14 квітня 2021 року 

у справі № 606/660/21 визнано винуватою матір малолітнього ОСОБА_1, яка 

неналежно займається вихованням свого сина ОСОБА_2, який навчається у ЗОШ, 

що виразилося в тому, що останній вчинив психологічний булінг відносно вчителя 

фізичної культури, класного керівника ОСОБА_3, а саме під час уроків вигукує 

нецензурні слова, демонструє неповагу, не робить зовсім жодних завдань. Суд 

визнав ОСОБА_1 винуватою у вчиненні адміністративного правопорушення, 

передбаченого ч. 3 ст. 173-4 КУпАП [246]. 

Булінг – це завжди насильство, але не будь-який акт насильства є булінгом. 

Вчені констатують, що булінг переважно має місце в організованих колективах, 

виділивши основні соціальні організації, де теоретично він може мати місце, 

спробуємо поділити булінг на основні види: булінг у школі; булінг на робочому 
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місці; булінг в армії («дідівщина»); кібербулінг (насильство в інформаційному 

просторі). [222, с. 160]. 

Таким чином, насильство у середовищі неповнолітніх часто продукується 

поведінкою членів сім'ї. Поняття насильства є значно ширшим за «булінг», адже 

булінг − це завжди насильство, але не будь-який прояв насильства можна 

кваліфікувати як булінг. 

 

 

2.3 Нав’язливе переслідування (сталкінг) як особливий вид насильства 

серед неповнолітніх 

 

Характеризуючи психологічне насильство серед неповнолітніх, звернемо 

увагу на такий особливий його підвид, як переслідування (або сталкінг). Слово 

«сталкінг» має англомовне походження від «to Stalk», що означає ходити 

особливим способом, обачно та крадькома [359]. Вочевидь, таке походження 

слова «сталкінг» перетворює його на термін з визначеним змістом, що ґрунтується 

на зв’язку терміна «сталкінг» з полюванням та фактично дає уявлення про 

поведінку сталкера – приховане переслідування жертви з боку мисливця, за якого 

не враховуються інтереси особи, яку переслідують, а також вказує на серію 

небажаних комунікацій між ними, що породжує страх у жертви. Тобто, сталкінг 

у розумінні відносин між людьми передбачає переслідування однією людиною 

іншої, що спрямоване на порушення її особистої безпеки та викликає страх, 

невпевненість, відчуття безпорадності, незахищеності, тривоги, емоційний 

дискомфорт, стрес та повну дестабілізацію повсякденного життя іншої людини.  

Термін «сталкінг» було введено у науковий обіг у 1921 р. французьким 

психіатром, доктором медицини Гаетаном Гасьяном де Клерамбо (Gaëtan Gatian 

de Clérambault), який описав його в трактаті «Любовний психоз» («Les Psychoses 
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Passionelles»). Цей дослідник навів такий історичний факт: жінка за 50 років, яка 

належала до французької знаті, закохалася в англійського короля Георга V. 

Будучи переконаною у тому, що король також закоханий у неї, ця жінка 

облаштувала намет біля Букінгемського палацу, щодня чатуючи короля біля воріт 

палацу, створивши, таким чином, великі проблеми для французької та англійської 

поліції [343]. Ураховуючи те, що вказаний дослідник розробляв психіатричні 

характеристики такого відхилення, як переслідування, у психіатрії відповідні 

стани людини іменуються синдромом Клерамбо. Як стверджує американський 

учений Едуардо П. Каетано, таке явище, як переслідування привернуло увагу ЗМІ 

приблизно 15 років тому через деякі випадки переслідування знаменитостей 

(наприклад, Джоді Фостер, Шарон Стоун, Ніколь Кідман, Стівен Спілберг, 

Мадонна, Моніка Селіс та Мартіна Хінгіс та інших). Однак психологи та 

психіатри давно знали про цю загрозу: у 19 столітті багато хто писав про 

нав’язливих жінок, які подорожували за обожнюваними акторами. У 1980-х роках 

синдромом Клеромбо класифікували як психічний розлад. Той, хто страждає цим 

захворюванням, безпідставно припускає, що його любить інша людина. Невпинні 

зусилля зв’язатися з кимось вважаються однією з головних характеристик 

сталкінга [336]. 

На сьогодні у зарубіжних країнах проблема переслідування, наслідків 

переслідування та запобігання переслідуванню достатньо розроблена. Існує, 

відповідно, і велика кількість підходів стосовно розуміння поняття «сталкінг» (або 

«переслідування»).  

На думку Дж. Рейд Мелой (J. Reid Meloy), сталкінг – це одержима 

поведінка, що повторюється та полягає у переслідуванні й домаганні особи, яка 

відчуває загрозу у зв’язку з такою поведінкою [349]. П. Тьядену (P. Tjaden) 

і Н. Тоеннсy (N. Thoennes) вважають, що під сталкінгом розуміється неодноразово 

повторювані домагання або загрозливі дії, а саме слідування за особою, поява біля 

місця проживання або місця навчання особи, яку переслідують, залишення 
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письмових повідомлень або предметів, телефонне домагання, заподіяння шкоди 

власності жертви [360]. П. Е. Мюллен (P. E. Mullen) та інші визначають сталкінг 

як множину повторюваних та тривалих дій, що належать до спроб пошуку, 

комунікації, або до спроб пошуку, комунікації, або спроб установлення контакту 

з особою, яка цього не бажає (при наближенні до жертви, під час її супроводу та 

постійне стеження [352]. На думку В. Форастьєрі (V. Forastieri), психологічне 

насильство та домагання передбачають цілий ряд дій: словесні чи інші образи, 

психологічні та соціальні домагання, травля і погрози [341]. Бразильський 

дослідник Ж. Лейт вважає, що переслідування – це форма насильства, за якої 

активний суб’єкт (злочинець) проникає у сферу приватності жертви, постійно 

повторюючи одну і ту ж дію різними способами та поведінкою, використовуючи 

різноманітну тактику та засоби, як-от дзвінки на мобільний телефон, у двері 

будинку, написання любовних повідомлень, телеграм, присилання букетів квітів, 

небажаних подарунків, передплата небажаних періодичних видань, повідомлення 

на банерах, розміщених біля місця проживання жертви, перебування біля школи 

чи роботи, очікування проходження жертви у певному місце, відвідування одного 

і того ж з жертвою місця дозвілля, супермаркету, тощо. «Вчинити 

переслідування» означає «підбурювати страх, руйнувати життя і створювати 

невизначеність», і ця поведінка часто може спричиняти серйозне насильство 

і навіть смерть особи [344]. 

Згідно з роз’ясненням терміна «переслідування», що було надано у 2002 році 

Національним центром жертв злочинів США, це особливий вид правопорушень, 

що відрізняється від інших тим, що у випадку переслідування віктимізується одна 

і та ж жертва, правопорушення становить ланцюг інцидентів різного ступеня 

тяжкості, що стабілізують постійний та тривалий вплив злочинця на жертву [337]. 

За визначенням Національного інституту юстиції США, переслідування – це 

поведінка, спрямована на конкретну людину, включаючи повторну 

(систематичну) візуальну чи фізичну близькість, небажане спілкування, усну, 
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письмову або непряму погрозу чи їх комбінацію, що може викликати у жертви 

обґрунтований страх. Цей Інститут ідентифікує переслідування як різновид 

побутового насильства (належить до правопорушень влади та контролю) [360]. 

Попри теоретичну розробленість проблеми переслідування, універсальне 

визначення цього явища науковцями не запропоновано, що є абсолютно 

природнім, оскільки переслідування, на відміну від інших правопорушень, може 

характеризуватися різноманітними зовнішніми проявами, комбінацією різних 

типів протиправної поведінки сталкера [342].  

Відзначимо, що у кримінальних кодексах багатьох держав передбачено 

кримінальну відповідальність за переслідування. США стали першою країною, де 

було криміналізовано відповідну протиправну поведінку. Так, у Каліфорнії 

у 1999 р. було встановлено кримінальну відповідальність за кіберпереслідування. 

Фактично приводом для цього стала гучна справа Гері Деллапента (Gary 

Dellapenta), якого було звинувачено у кіберпереслідуванні, а саме 

у «переслідуванні через посередника» (stalking by proxy) [334]. Деллапент, який 

посварився з жінкою, вирішив помститися їй, розмістивши від її імені декілька 

рекламних оголошень на сумнівних інтернет-сайтах, в яких вказав, що хоче 

реалізувати свої еротичні фантазії, пов’язані з груповим сексом, зґвалтуванням 

тощо. В оголошеннях була точно вказана домашня адреса, телефон жінки, код 

безпеки вхідних дверей, який Деллапент дізнався, використовуючи свою посаду 

в охороні. Потерпілу стали переслідувати ті, хто відгукнувся на рекламні 

оголошення або по телефону, або з'явившись за місцем проживання. Потерпіла 

була змушена покинути своє житло і протягом тривалого періоду ховатися, поки 

Деллапент не був арештований і переслідування припинилося [340]. 

Як зазначає Д. Андерсоне, у 2016 році у ЗМІ набула широкого розголосу 

кримінальна справа, в якій за кіберпереслідування і заволодіння персональними 

даними був засуджений громадянин США Майкл Даніель Рубенс (Michael Daniel 

Rubens) [5]. Він звинувачений в тому, що в період часу з 2012 р. по 2015 р., 
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перебуваючи за своїм місцем проживання, використовуючи спеціальну 

комп'ютерну програму для приховування IP-адреси, зламав десятки інтернет-

профілів жінок, в тому числі їх електронну пошту і сторінки соціальних мереж, 

незаконно отримав їх фотографії і особисті дані. Отримані зображення він 

використовував для створення порнографічного матеріалу, який далі публікував 

на різних веб-сайтах в Інтернеті. Серед жертв Рубенса було багато його знайомих 

жінок, в тому числі колишні однокласниці, колеги, друзі друзів тощо. Рубенс 

створив електронну папку для кожної своєї жертви з тисячами файлів з приватною 

інформацією (відомості про сім'ю, колишні адреси, робочі місця тощо). Він 

ретельно збирав і зберігав дані про кожну з жінок-жертв. Зібрані особисті дані 

і створені порнографічні матеріали Рубенс використовував, щоб протягом 

багатьох років шантажувати, ображати і принижувати свої жертви. Суддя, який 

розглядав цю справу, підкреслив, що настав час усвідомити, що 

кіберпереслідування в наші дні є дуже серйозним злочином [5].  

Сталкінг криміналізовано у багатьох європейських країнах. Так, за 

КК Німеччини до правопорушень проти особистої свободи (розділ 18) належить 

переслідування (ст. 238). У статті встановлено кримінальну відповідальність за 

незаконне переслідування людини для того, щоб встановити з нею близькість, 

спробувати встановити з нею контакт за допомогою телекомунікаційних або 

інших засобів зв'язку або через третіх осіб, використовуючи її персональні дані, 

замовити для неї товари чи послуги або змушувати третіх осіб контактувати з нею, 

або погрожувати їй або близькій їй особі заподіянням смерті, тілесних ушкоджень, 

ушкодженням здоров’я або позбавленням свободи або вчиненням подібних дій, 

якщо це серйозно порушує її спосіб життя. За вчинення переслідування 

передбачене покарання у виді позбавлення волі не більше трьох років або штрафу. 

Більш суворе покарання (у виді позбавлення волі на строк від трьох місяців до 

п’яти років) передбачено за переслідування, якщо злочинець, вчиняючи 

переслідування, ставить потерпілу особу, її родича чи іншу близьку особу у 
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смертельну небезпеку або небезпеку спричинення тяжкої шкоди здоров’ю. Ще 

більш суворе покарання у виді позбавлення свободи від одного до десяти років 

передбачається за переслідування, у результаті якого спричинено смерть 

потерпілому, її родичу чи близькій особі. Як передбачається у ч. 4 ст. 238 КК 

Німеччини, переслідування, вчинене без кваліфікуючих ознак, належить 

(за українським процесуальним аналогом) до проваджень приватного 

обвинувачення, тобто провадження може бути відкрито за заявою потерпілого, за 

винятком випадків, коли через значний суспільний інтерес органи прокуратури 

уповноважені розпочати кримінальне провадження стосовно переслідувача [161]. 

Відповідно до ст. 107а КК Австрії до злочинів проти свободи (розділ 3) 

віднесено постійне переслідування, за яке підлягає відповідальності кожен, хто 

незаконно та наполегливо переслідує іншу особу, підлягає позбавленню свободи 

до одного року або з штрафом у розмірі до 720 щоденних ставок. Постійним 

переслідуванням іншої людини протягом тривалого часу визнаються випадки, 

коли винний шукає близькості з потерпілим або за допомогою телекомунікаційних 

засобів або інших засобів зв’язку чи третіх осіб робить це, або замовляє товари чи 

послуги для потерпілого, використовуючи його персональні дані, або публікує 

особисті дані, факти чи фотографії з приватного життя потерпілого без його згоди. 

Більш суворе покарання передбачено за переслідува ння, тривалість якого 

перевищувала один рік, або якщо внаслідок вчинених дій потерпілий вчинить 

самогубство. У такому випадку призначається покарання у виді позбавлення волі 

на строк до трьох років [157]. 

Кримінальна відповідальність за переслідування передбачена і в кодексах 

постсоціалістичних держав. Наприклад, Законом від 08.06.2017 КК Латвії було 

доповнено статтею 132-1, в якій передбачається відповідальність за 

переслідування, яким визнається неодноразове чи тривале переслідування іншої 

особи, стеження за нею, погрози на її адресу або спроба вступити з нею у 

небажане спілкування, якщо у такої особи були реальні підстави побоюватися за 
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своє життя або за життя своїх близьких осіб. За вказані діяння встановлено 

покарання у виді короткострокового позбавлення свободи, примусові роботи або 

штраф. Вказаний злочин розміщено Розділі XIII КК Латвії «Кримінальні 

правопорушення проти здоров'я людини» [159]. Таким чином, законодавець цієї 

країни передбачив, що переслідування посягає на такий порядок суспільних 

відносин як сфері охорони здоров’я людини. 

Згідно з § 157-3 Кодексом про покарання Естонії, за переслідування 

встановлено грошове покарання або позбавлення волі на строк до одного року. 

Під переслідуванням розуміються багаторазові або послідовні спроби встановити 

контакт з іншою особою, спостерігати за нею чи втручатися в конфіденційність 

іншої особи проти волі такої особи в інший спосіб, якщо намір чи наслідки цього 

діяння полягають у залякуванні, приниженні іншої особи або турбування її будь-

яким іншим способом, якщо вказані діяння не містять ознак правопорушення, 

передбаченого в § 137 цього Кодексу (несанкціонований контроль та стеження за 

іншою особою з метою збору інформації про цю особу). Вказаною статтею Кодекс 

про покарання Естонії було доповнено законом від 26 червня 2017 року, що 

набрали чинності 6 липня 2017 року. У ч. 2 ст. 157-3 Кодексу про покарання 

Естонії передбачається така кваліфікуюча ознака переслідування, як вчинення 

його юридичною особою. Вказана ознака з’явилася у зв’язку з прийняттям закону 

від 19.03.2019, який набрав  чинності з 1 липня 2019 року) [129]. 

Важливим є досвід Грузії стосовно криміналізації переслідування. З-поміж 

злочинів проти прав та свобод людини (розділ XXIII) у ст. 151-1 криміналізовано 

переслідування (Stalking). Відповідна стаття була включена у КК Грузії відповідно 

до Закону від 4 травня 2017 року. Переслідуванням визнається незаконне 

спостереження особисто або через третіх осіб за особою або членом її сім'ї, або 

близьким родичем, чи встановлення небажаного спілкування телефоном, 

електронним чи іншим способом або будь-якими іншими умисними діями, що 

здійснюються регулярно і викликають психічні тортури до людини та/або 
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обґрунтований страх застосування примусу проти людини та/або члена його сім'ї 

або близького родича та/або знищення майна, що змушує особу істотно змінити 

свій спосіб життя або створює реальну потребу в його зміні. Такі дії караються 

штрафом або громадськими роботами на строк від 120 до 180 годин або 

позбавленням волі на строк до двох років, з або без обмеження права на зброю. 

Кваліфікуючими ознаками переслідування визнаються вчинення діяння злочинцем 

щодо неповнолітньої особи, яка перебуває у безпорадному стані, інваліда або 

вагітної жінки; групою осіб; неодноразово; шляхом зловживання службовим 

становищем. Такі дії караються позбавленням волі на строк від двох до п’яти років 

з обмеженням права на зброю або без нього [150]. 

Після тривалого обговорення у наукових джерелах та представниками 

громадськості [351] КК Бразилії 9 березня 2021 року було доповнено ст. 147-А, 

якою передбачається кримінальна відповідальність за переслідування, яким 

визнається неодноразове переслідування будь-якої особи та будь-якими 

способами, погрожуючи фізичним чи психологічним впливом, обмежуючи 

можливість вільно пересуватися чи будь-яким іншим чином порушувати сферу 

свободи чи приватного життя. За переслідування передбачено покарання у виді 

позбавлення волі від шести місяців до двох років та штраф. За бразильським 

кримінальним законодавством передбачено збільшення наполовину штрафу 

у випадку, якщо переслідування вчинено стосовно неповнолітніх та людей 

похилого віку, стосовно жінок (у контексті домашнього та сімейного насильства 

та з мотивів гендерної нерівності), або якщо переслідування вчиняється стосовно 

двох або більше осіб чи із застосуванням зброї [334]. 

Це – далеко не повний перелік країн, що встановили кримінальну 

відповідальність за переслідування. Таким чином, криміналізація переслідування є 

загальносвітовою, а не регіональною (північноамериканською чи 

західноєвропейською), що свідчить про трансформацію насильницької 
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злочинності у світі з тяжінням до її глобалізації та універсалізації кримінально-

правових засобів протидії їй. 

Варто відзначити, що чинний КК України стосовно криміналізації всіх видів 

психологічного насильства істотно відстає від кримінального законодавства 

зарубіжних держав, оскільки лише окремі прояви погроз та нав’язливого 

переслідування можуть утворювати склади кримінальних правопорушень. При 

цьому кримінальна відповідальність за національним кримінальним 

законодавством може наставати виключно за наслідки сталкінгу (наприклад, у разі 

спричинення потерпілому тілесних ушкоджень). У проєкті КК України має місце 

така ж ситуація: кримінальна відповідальність за переслідування особи у ньому 

не передбачається [269]. Ураховуючи букву закону, дії, що фактично утворюють 

переслідування могли б оцінюватися як готування до кримінального 

правопорушення, яким визнається підшукування або пристосування засобів чи 

знарядь, підшукування співучасників або змова на вчинення кримінального 

правопорушення, усунення перешкод, а також інше умисне створення умов для 

вчинення кримінального правопорушення. Проте, на наш погляд, таке готування, 

що утворює власне переслідування може спричинити істотну шкоду людині, яку 

переслідують, оскільки порушує як право на приватність, так і безпеку 

особистості. 

Реалії сьогодення полягають, зокрема, у переслідуванні людей з боку 

колекторських організацій з вимогами погасити прострочену фінансову 

заборгованість, що переважно має характер нав’язливого переслідування не лише 

особи, діями якої утворилася така заборгованість, а й її близьких осіб, родичів, 

а іноді навіть знайомих їй осіб (дзвінки у нічний час та у вихідні дні, розсилання 

SMS-повідомлень, психологічне залякування, розміщення негативної інформації 

в Інтернет-мережі тощо). В Україні на сьогодні зроблено спробу нормативного 

врегулювання захисту споживачів у разі наявності простроченої заборгованості 

(Закон України від 19 березня 2021 року № 1349-IX «Про внесення змін до деяких 
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законів України щодо захисту споживачів при врегулюванні простроченої 

заборгованості» від). У цьому Законі передбачено й антисталкінгові норми. 

Наприклад, згідно з ч. 4 ст. 24, кредитодавцю, новому кредитору, колекторській 

компанії при врегулюванні простроченої заборгованості забороняється 

здійснювати обробку персональних даних третіх осіб, у тому числі близьких осіб 

споживача, які не надали згоди на обробку їхніх даних, а також таких даних про 

споживача, його близьких осіб, представника, спадкоємця, поручителя або 

майнового поручителя, третіх осіб, взаємодія з якими передбачена договором про 

споживчий кредит та які надали згоду на таку взаємодію: 1) щодо графіка його 

роботи; 2) щодо місця та часу відпочинку; 3) щодо поїздок у межах та за межі 

України; 4) щодо місця та часу зустрічі з рідними, друзями та іншими особами; 

5) щодо інформації, розміщеної в соціальних мережах; 6) щодо стану здоров’я; 

7) щодо політичних поглядів та релігійних переконань; 8) щодо членства у партіях 

та громадських об’єднаннях; 9) фото та відеоматеріалів із зображенням 

споживача, його близьких осіб, представника, спадкоємця, поручителя або 

майнового поручителя, третіх осіб, взаємодія з якими передбачена договором про 

споживчий кредит та які надали згоду на таку взаємодію (крім випадків створення, 

зберігання, використання таких фото- та/або відеоматеріалів для виконання 

передбачених законодавством обов’язків, а також випадків створення, зберігання, 

використання таких фото- та/або відеоматеріалів на підставі письмової згоди 

споживача, його близьких осіб, представника, спадкоємця, поручителя або 

майнового поручителя, третіх осіб, взаємодія з якими передбачена договором про 

споживчий кредит та які надали згоду на таку взаємодію). Схожі антисталкінгові 

запобіжники передбачено і стосовно тих юридичних осіб, які на день набрання 

чинності цим Законом здійснюють діяльність з врегулювання простроченої 

заборгованості, фізичним та юридичним особам, залученим на договірних засадах 

такими юридичними особами до безпосередньої взаємодії із споживачем, його 

близькими особами, представником, спадкоємцем, поручителем або майновим 



109 

поручителем, третіми особами, при врегулюванні простроченої заборгованості 

забороняється (ч. 3 Розділу ІІ «Прикінцеві і перехідні положення») [253]. 

Проте заборона у регулятивному законодавстві може стати ефективним 

запобіжником у частині протиправної поведінки стосовно переслідування для 

погашення простроченої заборгованості лише у випадку наявності заборонних 

норм, у тому числі кримінально-правового характеру. Адже відсутність 

юридичної відповідальності у такому випадку може трансформувати заборону 

у декларативну норму. Окрім того, не слід забувати про протиправну діяльність 

«чорних» колекторів, які і надалі можуть здійснювати нав’язливе переслідування 

боржників та їх близьких осіб. 

Сталкінг належить до таких форм девіантної поведінки, що є поширеною 

у середовищі неповнолітніх. Так, одним із основних видів ґендерно зумовленого 

насильства у вказаному підлітковому середовищі автори навчально-методичного 

посібника «Запобігання та протидія проявам насильства: діяльність закладів 

освіти» називають переслідування (сталкинг)» [101, с. 54]. Фахівці з проблем 

медіа та комунікацій Amnesty International Україна вважають, що сталкінг як 

явище є поширеним в Україні. І досить часто суб’єктом переслідування є саме 

неповнолітній, який нав’язливо переслідує свою жертву, також неповнолітню 

особу [79]. 

Завдяки проведеному  опитуванню  вдалося з’ясувати, що 15% учнів були 

жертвами сталкерів, або 7% учнів самі переслідували інших неповнолітніх 

(додаток Б). Таким чином, переслідування – це правопорушення, яке є доволі 

характерним для «неповнолітнього» середовища. При цьому як сталкером, так і 

жертвою переслідування може бути неповнолітня особа. І хоча наведені відсотки 

не свідчать про значне поширення серед неповнолітніх сталкінгу, ігнорувати це 

явище не можна. Сучасний світ – надзвичайно глобалізований, і якщо якась 

проблема існує в багатьох країнах, то не можна сподіватись, що вона омине 

Україну. На наш погляд, слід діяти на випередження, щоб на момент, коли це 
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небезпечне явище набуде широкого розповсюдження серед неповнолітніх 

в України, у нас був належний правовий інструментарій для ефективної протидії. 

З цією метою далі ми запропонуємо внесення змін до КК України, зважаючи на 

значний ступінь суспільної небезпеки сталкінгу як нового виду насильства, у тому 

числі, серед неповнолітніх. 

Істотними ознаками сталкінгу як суспільно небезпечного діяння є: 

По-перше, як випливає з попереднього аналізу такого протиправного явища, 

переслідування є формою насильства, як фізичного, так і психологічного. Адже 

під час переслідування злочинець може застосовувати різні форми взаємодії 

з жертвою, які охоплюються поняттям фізичного та психологічного насильства, 

що характеризувалися у підрозділі 2.2 цієї роботи. 

По-друге, сталкінг, порушує такий порядок суспільних відносин, який 

складається з приводу забезпечення безпеки людини та її приватності.  

Безпека (захищеність) людини має кілька вимірів – це фізична, 

психологічна, моральна, соціальна, матеріальна, майнова та інші  види безпеки. 

Безпека людини – це об’єктивний стан і суб’єктивне відчуття фізичної, майнової, 

соціальної (матеріальної), психологічної і моральної захищеності людини, її прав 

і свобод [305, с. 117]. Тобто, безпека людини методологічно поєднує різні, але 

взаємопов’язані елементи, комплекс заходів, спрямованих на зміцнення захисного 

механізму, надійних гарантій захисту прав і свобод людини від тих чи інших 

небезпек. Юридична наука і практика мають справу з небезпеками у сфері 

діяльності людей, тому причиною небезпеки завжди виступають саме певна 

діяльність, поведінка людей [306, с. 507]. Тобто, під безпекою людини слід 

розуміти систему суспільних відносин, які забезпечують захищеність існування 

людини від загроз шляхом запобігання створення для них небезпеки (загрози) 

заподіяння суттєвої шкоди. Ця система, як стверджує В. П. Тихий, працює на 

випередження [300, с. 405]. На думку О. М. Костенка, з точки зору соціального 

натуралізму «безпека людини в суспільстві – це стан захищеності її від будь–чого, 
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що може позбавити її можливості жити за законами природи. Іншими словами – 

це стан захищеності свободи жити за законами природи» [149, c. 102]. 

Право людини на недоторканість приватного та сімейного життя та 

таємницю спілкування гарантовано Конституцією України, міжнародно-

правовими актами та конкретизовано в нормативних актах українського 

законодавства. Згідно зі ст. 32 Конституції України встановлено, що ніхто не може 

зазнавати втручання в його особисте і сімейне життя, крім випадків передбачених 

Конституцією України. Ч. 2 ст. 32 Конституції України забороняє збирання, 

зберігання, використання та поширення конфіденційної інформації про особу без 

її згоди [138]. Право на недоторканість приватного життя не є абсолютним. Адже 

будь-яка людина живе в соціумі, а відтак вона не може бути повністю вільною та 

ізольованою від суспільства. Тому й право на недоторканість приватного життя 

завжди обмежене соціальним контролем. Держава для уникнення свавілля 

повинна закріплювати межі втручання в приватне життя на законодавчому рівні. 

Так, у рішенні КСУ від 20 січня 2012 року роз’яснено, що «інформацією про 

особисте та сімейне життя особи є будь-які відомості та/або дані про відносини 

немайнового та майнового характеру, обставини, події, стосунки тощо, пов’язані 

з особою та членами її сім’ї, за винятком передбаченої законами інформації, що 

стосується здійснення особою, яка займає посаду, пов’язану з виконанням функцій 

держави або органів місцевого самоврядування, посадових або службових 

повноважень. Така інформація про особу є конфіденційною» [274]. Таким чином, 

у цьому рішенні підкреслюється, що право на недоторканість приватного життя 

людини обмежується особистою інформацією та не поширюється на інформацію, 

що стосується здійснення функцій службової особи. Крім того, КСУ в указаному 

вище рішенні, даючи офіційне тлумачення положень частин 1, 2 ст. 32 

Конституції України у системному зв’язку з ч. 2 ст. 34 Основного закону зазначив, 

що збирання, зберігання, використання та поширення конфіденційної інформації 

про особу без її згоди державою, органами місцевого самоврядування, 
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юридичними або фізичними особами є втручанням в її особисте та сімейне життя. 

Таке втручання допускається винятково у випадках, визначених законом, і лише 

в інтересах національної безпеки, економічного добробуту та прав людини [274]. 

Основні компоненти права на недоторканність приватного життя закріплено 

у таких міжнародних документах: Загальна декларація прав людини (ст. 12) [97];  

Міжнародний пакт про громадянські і політичні права (ст. 17) [195]; Конвенція 

про захист прав людини і основоположних свобод (ст. 8) [134]. Звісно, 

фундаментальним є положення Загальної декларації прав людини: «ніхто не може 

зазнавати безпідставного втручання у його особисте і сімейне життя, 

безпідставного посягання на недоторканність його житла, тайну його 

кореспонденції або на його честь і репутацію. Кожна людина має право на захист 

закону від такого втручання або таких посягань». 

Відповідно, право на приватність складається з таких важливих 

компонентів, а саме права на недоторканність: особистого життя; сімейного 

життя; житла; особистої кореспонденції; честі; репутації. 

Динамічні поняття «приватне життя» та «втручання у приватне життя» 

тлумачаться у рішеннях ЄСПЛ. У самій Конвенції поняття «приватне життя» 

позначене терміном «private life». Цей термін позначає певну якість життя, що 

визначається реальною можливістю людини здійснювати автономію та свободу 

у тій сфері життя, яка може бути названа «приватною», і вживатися також для 

вираження права людини на автономію та свободу у приватному житті, право на 

захист від вторгнення у неї інших осіб, органів влади або будь-яких інших 

організацій та державних інституцій. Лише сама людина або у крайньому випадку 

закон та суд, що відповідають вимогам правової демократичної держави, можуть 

дозволити відповідне втручання. У рішенні ЄСПЛ у справі «Бенедік проти 

Словенії» зазначено, що приватне життя – це широке за змістом поняття, яке не 

піддається вичерпному визначенню. При цьому ЄСПЛ на підставі багатьох справ 

вказав, які ситуації можуть підпадати під поняття «приватне життя». До них було 
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віднесено, окрема, володіння конкретним іменем, захист права на зображення та 

репутацію, знання своїх сімейних коренів, фізичну та моральну недоторканість, 

статеву та соціальну ідентичність, сексуальне життя та соціальну орієнтацію, 

самовизначення та самостійність особистості, захистів від обшуків та затримань, 

конфіденційність переговорів [276]. 

Право на приватність не є безмежним чи абсолютним. Людина має право на 

реалізацію власних потреб, бажань чи інтересів лише до тієї межи, доки така 

реалізація не порушує інтереси і потреби іншої людини, суспільства, держави.  

Як зазначалося вище, законодавці зарубіжних країн по-різному визначають 

той порядок суспільних відносин, на які посягає переслідування: особиста свобода 

(Німеччина, Австрія), здоров’я людини (Латвія), права та свободи людини 

(Грузія). На наш погляд, поведінка сталкера, який переслідує потерпілого, власне 

спрямована на те, щоб він почувався у небезпеці, незахищеним від різних 

протиправних проявів з боку іншої особи. Переслідування спричиняє шкоду 

психологічній, фізичній та іншій недоторканності людини (основний 

безпосередній об’єкт переслідування) . Окрім того, поведінка сталкера спричиняє 

шкоду порядку суспільних відносин у сфері приватності людини, жертви 

переслідування (додатковий безпосередній об’єкт переслідування). 

Таке трактування суспільних відносин, порядок якиї порушується 

переслідуванням іншої людини, обумовлює наші пропозиції стосовно розміщення 

вказаного складу кримінального правопорушення у системі КК України та проєкті 

цього Кодексу. Так, переслідування, на наш погляд, слід передбачити у розділі ІІ 

«Кримінальні правопорушення проти життя та здоров’я особи», оскільки у ньому 

на сьогодні передбачено систему кримінальних правопорушень, що посягають на 

безпеку особи. Що стосується проєкту КК України, то переслідування особи слід 

передбачити у розділі 4.4. з робочою назвою «Злочини проти (ментальної 

та фізичної) безпеки». 



114 

По-третє, кримінальна відповідальність за переслідування як крайній засіб 

протидії цьому негативному явищу повинна наставати лише за найбільш 

небезпечні його прояви. Тобто, слід запропонувати якісний критерій, який 

перетворює протиправне переслідування у кримінально протиправне. Такі 

критерії запропоновані законодавцями зарубіжних країн, а саме: постійність 

переслідування, що здійснюється незаконно та наполегливо (КК Австрії); 

неодноразовість чи тривалість переслідування іншої особи, багаторазовість або 

послідовність дій (Латвія); регулярність (Грузія); неодноразовість (Бразилія). 

Поведінка стакера є нав’язливою, набридливою, надокучливою, тобто 

спрямованою на конкретного потерпілого та є повторюваною (вчинятися кілька 

разів, неодноразово). Вважаємо за доцільне у назві статті про переслідування 

вказати на те, що така поведінка повинно бути нав’язливою, ураховуючи таке 

значення цього слова в українській мові: «який набридливо, надокучливо пристає 

з чим-небудь, пропонує щось; настирливий» [203]. У диспозиції відповідної статті 

пропонуємо вказати на те, що переслідування є кримінально караним у разі 

систематичного вчинення відповідних протиправних дій, під якою розуміється 

«вид одиничного складного злочину, який утворюється з багаторазових (трьох або 

більше) тотожних внутрішньо пов’язаних і узгоджених між собою діянь, 

розділених на невеликі проміжки часу, кожне з яких може бути закінченим 

злочином, однак у цьому випадку є епізодом єдиного злочинного акту, який 

утворює один склад злочину [99, с. 357]. 

По-четверте, переслідування є особливою формою фізичного чи 

психологічного насильства. Проаналізоване нами законодавство зарубіжних 

держав зазвичай не конкретизує, в чому саме виявляється таке переслідування. За 

КК Німеччини це спроби встановити з іншою особою близькість, контакт за 

допомогою телекомунікаційних або інших засобів зв'язку або через третіх осіб, 

використовуючи її персональні дані, замовити для неї товари чи послуги або 

змушувати третіх осіб контактувати з нею. Схожий перелік дій передбачено 
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у КК Австрії. За КК Естонії переслідування виражається у спробі встановити 

контакт з іншою особою, спостерігати за нею чи втручатися в конфіденційність 

іншої особи проти волі такої особи в інший спосіб. За КК Грузії – спостереження 

особисто або через третіх осіб за особою або членом її сім'ї, або близьким 

родичем, чи встановлення небажаного спілкування телефоном, електронним чи 

іншим способом або будь-якими іншими умисними діями. Вважаємо, що будь-

який вичерпний чи приблизний перелік діянь, що можуть утворювати собою 

переслідування, у тексті КК є неприйнятним. Склад кримінального 

правопорушення повинен бути описаний у якомога більш абстрактних 

формулюваннях. На нашу думку, у диспозиції статті про переслідування доцільно 

вказати на те, що це дії, які полягають у намаганні встановити небажаний для 

іншої особи контакт із нею з вказівкою на спосіб вчинення кримінального 

правопорушення. 

У проаналізованих нормах КК зарубіжних держав вказаний спосіб 

переслідування описаний у такий спосіб: погроза особі або близькій їй особі 

заподіянням смерті, тілесних ушкоджень, ушкодженням здоров’я або 

позбавленням свободи або вчиненням подібних дій (КК Німеччини), погрози 

невизначеного змісту (КК Латвії), погроза фізичним чи психологічним впливом, 

обмеженням можливість вільно пересуватися чи будь-яким інший спосіб 

(КК Бразилії). Ураховуючи термінологічне поле чинного КК, вважаємо за 

доцільне передбачити, що нав’язливе переслідування повинно вчинятися шляхом 

погрози насильством, яке не є небезпечним для життя чи здоров’я потерпілої 

особи або близьких їй осіб, знищенням або пошкодженням майна або шантажем. 

Водночас кваліфікуючими ознаками нав’язливого переслідування слід 

передбачити вчинення таких дій з використанням інформаційно-

телекомунікаційних мереж, у тому числі мережі Інтернет або поєднані з погрозою 

насильством, небезпечним для життя чи здоров’я потерпілої особи або близьких їй 

осіб, або знищення чи пошкодження майна цих осіб, або вчинені повторно, або у 
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співучасті (за попередньою змовою групою осіб та організованою групою), або 

службовою особою з використанням свого службового становища, або щодо 

неповнолітнього чи стосовно двох або більше осіб. 

Якщо вести мову про пропозиції у проєкт КК України, то у ньому закладено 

дещо інший принцип формулювання погрози та насильства у складах 

кримінальних правопорушень. А тому конститутивною ознакою переслідування 

пропонуємо передбачити погрозу вбивством, насильством, знищенням або 

пошкодженням майна, або шантаж. 

По-п’яте, у кримінальному законодавстві зарубіжних держав, що були 

проаналізовані нами, вказуються суспільно небезпечні наслідки: серйозне 

порушення життя потерпілого (КК Німеччини), спричинення психічних страждань 

у потерпілого, зміна потерпілим способу життя або створення реальної потреби 

у зміні способу життя потерпілого, наявність у потерпілого обґрунтованого страху 

(КК Грузії). Таким чином, у законодавстві окремих держав, насамперед тих, що 

належать до англосаксонської правової сім’ї, сталкінг описується через 

сприйняття протиправних дій потерпілим (страх), на відміну від країн романо-

германської правової сім’ї, де переслідування описується як діяння та/або 

наслідок. Оцінка наслідків «очима жертви» не характерна для українського 

кримінального права. Ураховуючи традиції нормопроєктування у галузі 

національного кримінального права відзначаємо, що більш доцільною вважаємо 

вказівку у диспозиції про сталкінг на кшталт формулювання погрози вбивством 

тощо у чинному КК України. Йдеться про таку конструкцію: «якщо були реальні 

підстави побоюватися здійснення цієї погрози» (ч. 1 ст. 129, ст. 195 КК). Або, на 

нашу думку, більш вдале формулювання вказаної ознаки у проєкті КК України: 

«якщо ця людина сприйняла погрозу як таку, що може бути реалізована» (ст. 4.4.1 

«Погроза вбивством»). 

По-шосте, нав’язливе переслідування, яке є особливою формою насильства, 

може мати місце стосовно як безпосередньо потерпілого, так і щодо близьких 
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йому осіб. Власне вони можуть виступати адресатами погроз або насильства, що 

застосовується винуватим. 

По-сьоме, нав’язливе переслідування, як вбачається з характеру описаних 

дій, може бути виключно умисним та вчинятися проти волі іншої особи, як про це 

зазначено у КК Естонії. 

Що стосується кваліфікуючих ознак сталкінгу, то до них, насамперед, слід 

відносити вчинення відповідних дій з використанням інформаційно-

телекомунікаційних мереж, у тому числі мережі Інтернет. Так, у світі традиційно 

виокремлюється більш небезпечний вид переслідування, який називається 

кіберпереслідуванням (cyberstalking). Змістом вказаної форми переслідування 

може бути стеження за людиною у віртуальному середовищі, соціальних мережах, 

небажане спілкування з людиною, приставання, відправка недоречних 

повідомлень у SMS, по електронній пошті, у соціальних мережах, залякування, 

а також цілеспрямована дискредитація людини у віртуальному просторі 

(відправлення повідомлень від її імені іншим особам, створення фальшивих 

профілів тощо), поширення неправдивої інформації про людину (наприклад, 

розміщення оголошення про надання інтимних послуг), приховане 

прослуховування людини тощо [5]. 

Окрім того, підвищують суспільну небезпеку сталкінгу також вчинення 

відповідних дій групою осіб за попередньою змовою/організованою групою, 

службовою особою з використанням службового становища, переслідування 

неповнолітнього або двох чи більше осіб. 

Кримінальне провадження у справах про нав’язливе переслідування слід 

віднести до провадження у формі приватного обвинувачення, що розпочинається 

лише на підставі заяви потерпілого. 

Відмежування нав’язливого переслідування від суміжних складів злочинів 

(погроза вбивством, погроза знищенням або пошкодженням чужого майна, 
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доведення до самогубства) здійснюється за ознакою систематичності дій 

і способів здійснення кримінального правопорушення.  

Підводячи підсумок, відзначаємо, що нав’язливе переслідування 

характеризується тим ступенем суспільної небезпеки, що є підставою для 

криміналізації вказаної протиправної поведінки у КК України. Необхідність 

запровадження таких змін обумовлена впливом світових глобалізаційних процесів 

на розвиток злочинності, сучасними тенденціями поширення насильницької 

злочинності, у тому числі, у середовищі неповнолітніх, зарубіжним досвідом, 

результатами соціологічного опитування. Серед опитаних нами школярів 67%. 

погодилося з тим, що слід передбачити кримінальну відповідальність за 

нав’язливе переслідування,  

Нав’язливе переслідування як явище, що характеризується достатнім для 

криміналізації ступенем суспільної небезпеки, характеризується такими 

основними ознаками: 1) переслідування – це форма фізичного та психологічного 

насильства; 2) основним безпосереднім об’єктом переслідування є безпека 

людини, а додатковим – порядок суспільних відносин, що забезпечує її 

приватність; 3) нав’язливе переслідування передбачає систематичне (три або 

більше рази) вчинення протиправних дій; 4) переслідування полягає у намаганні 

суб’єкта кримінального правопорушення встановити небажаний контакт з іншою 

особою; 5) переслідування вчиняється у спосіб погрози насильством, знищенням 

або пошкодженням майна, шантажу, а також власне насильства; 6) потерпіла 

особа повинна сприймати погрозу, насильство чи шантаж як такі, що можуть бути 

реалізовані; 7) адресат погрози, шантажу, насильства – безпосередньо потерпілий 

або близькі йому особи; 8) наявність умислу та вчинення дій проти волі особи. 

 



119 

2.4. Груповий характер насильницьких злочинів неповнолітніх 

Злочинність неповнолітніх має свої особливості, насамперед властивість 

спільності вчинюваних дій. Характерною ознакою злочинності неповнолітніх є те, 

що вона в Україні набуває дедалі більш організованого, групового характеру (як і 

серед дорослих). Груповий характер – це особливість сучасної злочинності 

неповнолітніх [234, с. 611]. 

Стійкою особливістю насильницької злочинності неповнолітніх є її груповий 

характер. Вчинення ж злочинів у групах, пояснюється схильністю людей взагалі до 

групової поведінки, що детерміновано самою людською природою [58, с. 170]. Для 

неповнолітніх вчинення злочину у групі – це правило, обумовлене психологічними 

особливостями їх поведінки. Недарма дослідник злочинності неповнолітніх 

Л. М. Прозументов відзначає, що «у 20-30 роки ХХ століття вивчався той особливий 

ефект, який виникає у спільній діяльності людей, його позитивний і негативний вплив 

на особистість» (курсив наш. – Р. К.) [270, с. 52]. Учасники груп неповнолітніх схильні 

до прояву невиправданої жорстокості, знущання над потерпілим. Прагнучи до 

лідерства серед однолітків, вони здійснюють цинічні і жорстокі вчинки без будь-якого 

співчуття до жертви. Відносно агресивних, насильницьких злочинів неповнолітніх 

переважає груповий характер, і, нерідко, цинічність, немотивована жорстокість 

з наслідуванням зарубіжних бойовиків. Умисні вбивства і тяжкі тілесні 

ушкодження як злочини неповнолітніх нерідко вирізняються алогічністю, 

дріб’язковістю мотивів [87, с. 32]. 

Насильницька злочинність неповнолітніх має багато специфічних 

властивостей, зокрема, груповий характер. Адже для неповнолітніх вчинення 

злочину не одноособово, а спільно з іншими особами, є звичним явищем, оскільки 

дітям властива така психологічна риса їх поведінки як прагнення до спільності та 

наслідування. Тому з метою підвищення ефективності запобігання насильницький 
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злочинності неповнолітніх обов’язково слід враховувати таку її специфіку, з-

поміж інших, як груповий характер вчинюваних кримінальних правопорушень. 

Насильство в середовищі неповнолітніх як вкрай суспільно небезпечне і 

водночас комплексне явище є предметом досліджень багатьох дисциплін, і не 

лише кримінології чи інших наук юридичного циклу. Фахівці в галузі психології, 

медицини, соціальної психології, педагогіки також вивчають проблему насильства 

у дитячому середовищі. Тому слід констатувати міждисциплінарний характер 

аналізованого явища. Водночас саме кримінологія, яку визначають як 

міждисциплінарну науку, має арсенал засобів для комплексного дослідження 

феномену групового насильства в середовищі неповнолітніх, для поєднання 

досягнень усіх наук, кожна з яких висвітлює лише власне бачення проблеми 

в межах предмету своєї науки. 

Отже, груповий характер насильницької злочинності у середовищі 

неповнолітніх обумовлений насамперед психофізіологічними та віковими 

чинниками. Групова поведінка неповнолітніх як законослухняна, так і девіантна, 

є нормою. Учасники груп неповнолітніх, вчиняючи насильницькі злочини, більше 

схильні до прояву жорстокості та знущання над потерпілим. Окремі неповнолітні, не 

бажаючи виглядати більш слабкими, ніж ініціатори насильницьких дій, нерідко 

намагаються ще більше активно виявити себе при вчиненні злочину. 

Майже аксіоматичним у юридичній науці є положення про більшу суспільну 

небезпеку групового злочину. У ч. 2 ст. 173-4 КУпАП, яка передбачає 

відповідальність за булінг, встановлено  більш сувору відповідальність за «діяння, 

передбачене частиною першою цієї статті, вчинене групою осіб… ». Слід 

зауважити, що вчинення злочину групою осіб і групою осіб за попередньою 

змовою (ч. 1 і ч. 2 ст. 28 КК України) є кваліфікуючою ознакою багатьох складів 

кримінальних правопорушень.  

На основі аналізу досліджень українських і зарубіжних учених педагог 

Л. М. Завацька виокремлює з-поміж багатьох особливостей булінгу й таке: 
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половина випадків знущання відбувається «один-на-один», у решті випадків 

кривдниками виступає вже група дітей [96]. Отже, половина проявів булінгу має 

груповий характер. Вчені констатують, що за даними 25% респондентів 

найчастіше агресорами є однолітки, 21% дітей сказали, що це група однолітків, по 

32% старшокласник та група старшокласників (курсив наш. Р. К.) [96, с. 178]. 

Проведене нами анкетування в кількох київських школах підтверджує наведену 

тезу – 57% випадків насильства вчиняється спільно кількома учнями (додаток Б) 

[117, с. 506]. Небезпека такої поведінки підлітків полягає також і у тому, що 

«вчинення фізичного булінгу є фактором ризику скоєння жорстокого насильства у 

віці 15–25 років» [185, с. 53]. Тому можна констатувати, що булінг як одна з форм 

насильства, містить у собі великі ризики трансформації такої агресивної поведінки 

у злочинне насильство, при цьому зберігається така особливість як груповий 

характер вчинюваних дій. У судовій практиці України має місце значна кількість 

судових рішень, у яких констатується груповий характер дій неповнолітніх, що 

полягають у булінгу (наприклад, постанова Сквирського районного суду Київської 

області від 16 березня 2021 року у справі № 376/523/21 [245].   

Попередньо неодноразово ми звертались до проблеми булінгу. В контексті 

дослідження групової девіантної поведінки неповнолітніх слід розглянути позиції 

вчених, які відмічають взаємозв’язок булінгу і групи. Зокрема, фахівці 

наголошують, що підґрунтям булінгу є статус, влада, конкуренція, лідерство. Це 

соціальна поведінка, що проявляється у відносно стійких групах і здатна залучати 

інших. Булінг охоплює нерівність сили та влади, що приводить жертву в стан, 

у якому вона не здатна ефективно захищатися від негативних дій. Це і є відмінною 

рисою булінгу від простого конфлікту. В конфлікті учасники рівні, а в булінзі 

жертва завжди виявляється слабшою, їй важче себе захистити, проти неї може 

виступати група. (курсив наш. – Р. К.) [287, с. 170]. Інші вчені прямо наголошують, 

що булінг є груповим явищем (можна сказати «стадним»). При здійсненні 

агресором негативного впливу на жертву, інші учні, на яких не спрямований 
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булінг, схильні до наслідування (повторювання) поведінки агресора, що може 

бути спровоковано або бажанням самоствердження або через страх опинитися на 

місці жертви й не стати жертвою (таким чином проявляється «стадний інстинкт») 

[163, с. 16]. 

Одним із найнебезпечніших проявів групового насильства серед 

неповнолітніх є спонукання до самогубств, які набрали значних обертів, при 

цьому неповнолітніх підбурювали до цього у так званих «групах смерті» 

у соціальних мережах. Вперше про «групи смерті» на кшталт спільнот «Синій 

кит», «Тихий дім», «Розбуди мене в 4:20» стало відомо у 2016 р. За даними 

Національної поліції України, тільки в одній такій спільноті було виявлено більше 

двох сотень активних користувачів з України [127, с. 1]. Протягом 2013–2016 рр. 

у соціальній мережі «ВКонтакте» було створено декілька віртуальних спільнот, де 

відкрито пропагувався суїцид, до якого схиляли підлітків і дітей. «Киты плывут 

вверх», «Разбуди меня в 4.20», «f57», «f58», «Тихий дом», «Рина», «Ня.пока», 

«Море китов», «50 дней до мого…» – це назви «груп смерті» в мережі 

«ВКонтакте» [14, с. 11–13].  

Групи смерті упродовж останніх років є досить поширеним явищем 

в Україні. Так, за статистичними даними, кількість вчинення підлітками 

самогубств з кожним роком зростає. За даними ЄРДР, у 2020 р. вчинили 

самогубство 123 підлітки, а вже на початку березня 2021 р. органами Національної 

поліції було зафіксовано 25 випадків самогубств і 91 спробу вчинити такі дії. 

Причому у переважній більшості випадків такі самогубства були вчинені 

учасниками «груп смерті». Адміністратори таких груп у квестовій формі дають 

учасникам спільнот, переважно дітям, завдання, пов'язані з виконанням дій, які 

можуть спричинити шкоду здоров'ю, або взагалі позбавити життя. Найбільша 

кількість груп смерті знаходиться у Телеграмі [35]. У ЗМІ постійно з’являються 

публікації про те, що було виявлено адміністратора тієї чи іншої «групи смерті». 

Наприклад, у Запорізькій області викрили неповнолітню дівчину, ученицю 
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11 класу однієї з районних шкіл області, яка  створила в месенджері «групу 

смерті», яка є аналогом групи «Синій кит», до складу якої належали 28 учасників. 

Позиціонуючи себе куратором, дівчина надавала підписникам групи смс-завдання 

з нестандартного виходу зі складних життєвих ситуацій та підбурювала їх 

завдавати собі тілесні ушкодження або вчиняти самогубство різним способом 

[310]. 15-річна мешканка Кривого Рогу створила Телеграм-канал. Підписниками 

цієї «групи» смерті» було близько 500 осіб. Дівчинка планувала закінчити життя 

самогубством та закликала до цього інших підлітків [1]. І таких прикладів можна 

наводити безліч. Як зазначають Н. А. Лугіна та М. А. Ошийко, «доволі великою 

проблемою в сфері боротьби з «групами смерті» є те, що вони діють в інтернет-

мережі, що доволі ускладнює процес розслідування та визначення причетності 

адміністраторів та кураторів даних груп до вчинення самогубства. Це 

ускладнюється й тим, що в Кримінальному кодексі України не передбачено 

відповідальність за доведення до самогубства через Інтернет-мережу» [186, с. 89]. 

Певним поступом у цьому контексті стало прийняття Верховною Радою України 

Закону України від 8 лютого 2018 року № 2292-VIII «Про внесення зміни до статті 

120 Кримінального кодексу України щодо встановлення кримінальної 

відповідальності за сприяння вчиненню самогубства» [255]. У пояснювальній 

записці до законопроєкту (реєстр. № 4088 від 17 лютого 2016 року) йдеться, 

зокрема, про те, що «новий спосіб доведення до самогубства набирає обертів 

у світі разом із зростанням кількості постійних користувачів мережі Інтернет… 

У Запоріжжі у вересні 2015 р. відкрито кримінальне провадження у відношенні 

Євгенія Кривошеєва по статті 120 КК України. Його підозрюють у доведенні до 

самогубства через інтернет дев’яти молодих жінок, чотири з яких проживали на 

території Російської Федерації, а п’ять – в Україні» [248]. 

Проте чи вдалося законодавцю досягнути поставленої мети та створити ту 

ефективну норму, яка здатна запобігти діяльності «груп смерті» в Україні? 

Вбачається, що не повною мірою вдалося досягнути мету, задекларовану 
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у пояснювальній записці законопроєкту. Адже фактично вказаним кримінальним 

законом дещо розширена об’єктивна сторона складу кримінального 

правопорушення, передбаченого ст. 120 КК України, а саме передбачено такі 

альтернативні суспільно небезпечні діяння, як систематичний протиправний 

примус до дій, що суперечать волі особи, схиляння до самогубства, а також інших 

дій, що сприяють вчиненню самогубства. Ураховуючи те, що діяльність «груп 

смерті» у сучасному форматі здійснюється через Інтернет, вказана обставина, на 

нашу думку, має бути відображена як кваліфікуюча у ст. 120 КК України.  

Нам імпонує підхід законодавця тих держав, які враховують вказану 

обставину. Наприклад, відповідно до ч. 1 ст. 150 КК Молдови кримінально 

караним визнається доведення до самогубства або умисне сприяння вчиненню 

самогубства, у тому числі за допомогою мереж електронної комунікації, що 

спричинило самогубство [160]. Згідно з п. 4 ч. 2 ст. 105 КК Казахстану 

кваліфікуючою ознакою доведення до самогубства або до замаху на самогубство 

визнається вчинення відповідних діянь з використанням мереж телекомунікацій, 

у тому числі мережі Інтернет [158]. Також згідно зі ст. 110 КК РФ кваліфікуючою 

ознакою доведення до самогубства або до замаху на самогубство шляхом погроз, 

жорстокого поводження або систематичного приниження людської гідності 

потерпілого є вчинення відповідних діянь у публічному виступі, творі, що 

публічно демонструється, ЗМІ або інформаційно-телекомунікаційних мережах 

(включаючи мережу «Інтернет») (п. «д» ч. 2) [162]. 

У чинному КК передбачається така кваліфікуюча ознака лише у ч. 2 ст. 321-

1 КК України: фальсифікація лікарських засобів або обіг фальсифікованих 

лікарських засобів за допомогою інформаційних систем, у тому числі Інтернету. 

Науковці у своїх дослідженнях пропонували доповнити відповідною ознакою 

окремі склади кримінальних правопорушень. Наприклад, на думку 

В. В. Гапончука, диференціація кримінальної відповідальності за публічні заклики 
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повинна здійснюватися із врахуванням, зокрема, таких кваліфікуючих ознак, як 

вчинення їх з використанням ЗМІ або мережі Інтернет [56, с. 15]. 

На наш погляд, відповідна кваліфікуюча ознака повинна передбачатися і 

у ст. 120 КК. Пропонуємо у ч. 3 вказаної статті зазначити, що такою ознакою 

є вчинення злочину з використанням інформаційно-телекомунікаційних мереж, 

у тому числі мережі Інтернет. 

На підтвердження нашої пропозиції свідчать, зокрема, і результати 

проведеного анкетування. Так, на питання: «Чи був ти чи хтось із твоїх друзів 

учасником так званої «груп смерті» у соціальних мережах?» ствердну відповідь 

дали 12% дітей (додаток Б.) Таким чином, достатньо значна частина підлітків стає 

жертвами «груп смерті», що вимагає адекватного реагування держави на 

протиправну поведінку адміністраторів вказаних груп, що можливо досягнути, 

зокрема, і шляхом унесення тих змін до КК України, що пропонувалися вище. 

Потреба з’ясування особливостей саме групового характеру насильницької 

злочинності неповнолітніх обумовлена специфікою поведінки дітей. Тому 

недоліком кримінологічної теорії є те, що за стільки років «соціально-

психологічні особливості групового мотиву і його справжнє кримінологічне 

значення не отримали достатнього висвітлення у юридичній літературі [302, 

с. 191]. Ця думка вітчизняного науковця висловлена 50 років тому назад, однак і 

сьогодні проблема групової мотивації злочинності неповнолітніх досліджена 

недостатньо. Лише окремі кримінологи основною формою прояву асоціальної 

поведінки підлітків і молоді розглядають групову злочинність [174, с. 12]. 

Дослідник групової злочинності О. В. Головкін до її детермінант відносить 

такі: по-перше, специфіка, характер групової діяльності або особливості суб’єкта 

окремих різновидів групової злочинності (корислива чи насильницька групова 

злочинність, групова злочинність неповнолітніх); по-друге, соціально-

психологічні закономірності групової (спільної) злочинної діяльності та 

особливості функціонування малих соціальних груп (курсив наш –  Р.К.) [58, с. 8]. 
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Очевидно, що автор певною мірою ототожнює злочинність неповнолітніх 

і групову злочинність загалом. 

Науковці наголошують на таких основних психічних особливостях 

неповнолітніх: підвищеній груповій залежності, негативізмі, демонстративній 

незалежності, схильності до ризикових дій, недостатньому соціальному 

самоконтролі [312, с. 45].  С. М. Корецький у цьому контексті зауважує: «Коли 

людина утягується у життя групи, вона розвиває таке саморозумiння, яке регулює 

її поведінку у відповідності до норм цієї групи. Роблячи те, що роблять iншi члени 

групи, вона набуває відповідної iдентичностi та вiдчуття задоволення. Група стає 

її групою, а норми групи − її власними нормами. Соціальний контроль стає, 

таким чином, самоконтролем  (курсив наш. – Р. К.)  [139, с. 55].  

Також «необхідним засобом забезпечення ефективності діяльності 

злочинної групи» є спілкування [283, с. 154]. Саме потреба у спілкуванні 

(у підлітків вона особливо загострена), у самоствердженні, в реалізації своїх 

можливостей і здібностей, у визнанні оточенням рис, не схвалених у сім’ї та 

навчально-виховній установі, пошук психологічного й фізичного захисту від 

необґрунтованих посягань інших осіб, примушує неповнолітніх створювати або 

об’єднуватись у групи [235, с. 12]. 

Узагальнення наведених підходів науковців дозволяє виокремити ті 

властивості, які є важливими саме для пояснення групового характеру поведінки 

неповнолітніх, у тому числі і злочинної: підвищена групова залежність, 

недостатній соціальний самоконтроль, конформізм, легкість швидкого 

неформального об’єднання, потреба у спілкуванні та  самоствердженні. Зважаючи 

на вищенаведене, стає зрозумілим чому неповнолітній намагається включитися 

в групи однолітків і якнайшвидше засвоїти групові норми з метою досягнення 

ідентичності. Як показує соціальна практика, це дуже часто неформальні групи 

агресивного, епатажного, гедоністичного напрямку [139, с. 142–145]. Безперечно, 

що входження неповнолітнього до тієї чи іншої групи не може не впливати на 
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його ставлення до інших суб’єктів спілкування і до самого себе, до цінностей та 

інтересів, що панують у групі.  

Групі як сукупності осіб, об’єднаних спільною метою, ідеєю, працею [219, 

с. 488], властиві феномени групової згуртованості та конформізму. Тому у межах 

внутрішньогрупового спілкування формуються індивідуальні особистісні позиції, 

статуси та ролі неповнолітньої особи. Перебуваючи у групі, підліток не може не 

наслідувати її ролей та зразків поведінки її учасників.  

Слід погодитися із О. С. Моргуном у тому, що вивчення особи 

неповнолітнього злочинця – неможливо без дослідження мотивів злочинної 

поведінки, оскільки в мотивах виражається не якась окрема риса особи, 

а в певному значенні вся людина, всі характерні для нього властивості 

і особливості. Мотив злочину є істотним елементом мотивації злочинного діяння – 

складного суб'єктивного процесу, що обумовлює поведінку особи [199, с. 197]. 

Однак вчений, визнаючи груповий характер злочинності неповнолітніх, не 

досліджує поняття групового мотиву. Водночас важливість групового мотиву для 

вивчення злочинності підкреслював український вчений С. А. Тарарухін, 

приділяючи особливу увагу соціально-психологічним особливостям групового 

мотиву [303, с. 137]. Про важливість мотиву у механізмі злочинної поведінки 

йдеться і у працях О.М. Костенка: I етап – під дією причин злочинності в людини 

утворюється комплекс сваволі й ілюзій; II етап – під впливом комплексу сваволі 

й ілюзій людина вибирає саме злочинний спосіб задоволення своїх потреб, 

в результаті чого в неї виникає мотив, що спонукає до злочинного діяння 

(злочинний мотив; III етап – під впливом комплексу сваволі й ілюзій людина 

ставить собі ціль – створити злочинним способом такий стан речей, який 

необхідний для задоволення її потреб (злочинна ціль); IV етап – під впливом 

злочинного мотиву і злочинної цілі людина за наявності певних умов, що 

сприяють прояву комплексу сваволі й ілюзій, вчиняє злочин. Мотив злочину – це 

акт волі, що генерує конкретне злочинне діяння [148, с. 118, 232]. 
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На думку вчених, самоствердження має найважливіше значення, 

стимулюючи бажання визнання на соціальному та соціально-психологічному 

рівні. Всі три бажання визнання взаємно доповнюють одне одного та 

забезпечують людині внутрішній комфорт та відчуття безпеки [322, с. 111–112]. 

Доречно зауважити, що поведінка людини завжди полімотивована, однак 

серед мотивів один завжди є провідним, домінуючим, і саме він визначає 

спрямованість поведінки особи. Такий мотив є рушійним джерелом вчинків 

неповнолітньої особи. В. В. Пономаренко обґрунтувала, що у разі вчинення 

групового хуліганства у кожного зі співучасників може бути інший мотив 

(особисті неприязні стосунки), проте домінуючим є саме хуліганський мотив, який 

слід визначати як груповий (курсив наш – Р. К.) [239]. Можемо припустити, що і 

при вчиненні групових насильницьких злочинів неповнолітніми у складі групи, 

попри наявність різних мотивів її учасників, домінуючим є груповий мотив. Такий 

груповий мотив обумовлює кваліфікацію вчиненого злочину неповнолітніми. 

Група через систему своїх внутрішньогрупових відносин обумовлює і певні 

особистісні характеристики її членів. Більш того, особа, мотиви її поведінки, 

здобувають повноту своїх характеристик саме через призму групової діяльності 

[64, с. 102] Отже, важливість групового мотиву у спрямованості поведінки 

неповнолітніх є очевидною.  

У контексті злочинності неповнолітніх науковці визначають мотивом їх 

насильницької поведінки «бажання мати владу і домінувати над іншими 

учасниками групи, щоб отримати високий соціальний статус. Іноді метою є 

отримання грошей, цінних предметів тощо. Агресори вважають силу 

універсальним засобом досягнення будь-яких цілей» [185, с. 53]. Інші вчені 

основним мотивом насильницької поведінки неповнолітніх визначають 

самоствердження індивіда за рахунок іншого [96]. 

Зважаючи на вищенаведені міркування, слід погодитись із тезою 

О.М. Костенка: «соціальна рівність дітей і дорослих є у тому, що до дітей треба 
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ставитися саме як до дітей, а до дорослих саме як до дорослих, а не однаково, 

з однією міркою (що було б неадекватністю)» [148, с. 670]. Екстраполюючи цю 

думку на предмет нашого дослідження, можна стверджувати, що в Україні до 

неповнолітніх злочинців слід ставитися саме як до неповнолітніх, а до дорослих 

злочинців як до дорослих. Такий підхід сприятиме розвитку ювенальної 

кримінології та наблизить реалізацію мети − зниження в державі рівня 

злочинності неповнолітніх.  

Таким чином, можна узагальнити особливості групового характеру 

насильницької злочинності неповнолітніх: прагнення до спільності та 

наслідування як нормальні психофізіологічні вікові риси; більший ступінь 

жорстокості та знущань над потерпілим; спонукання до самогубств; підвищена 

групова залежність; недостатній соціальний самоконтроль; конформізм; легкість 

швидкого неформального об’єднання; потреба у спілкуванні та самоствердженні; 

групова згуртованість; домінуючий груповий мотив [117]. 

Перспективним напрямом подальших досліджень у цій царині є визначення 

сутності та змісту групового мотиву, а також ролі лідера у механізмі групової 

насильницької поведінки неповнолітніх. 

Висновки до розділу 2 

Аналіз понять «позитивна кримінальна відповідальність» та «негативна 

кримінальна відповідальність» та їх розуміння у теорії кримінального права 

України дали змогу запропонувати авторське бачення такого дихотомічного 

підходу. Поняття «позитивна юридична відповідальність» сформувалося під 

впливом філософсько-етичного розуміння відповідальності і може 

застосовуватись лише у контексті соціальної відповідальності людини. Оцінка 

кримінальної відповідальності як різновиду юридичної повинна здійснюватися 

лише як негативної, оскільки її сутність полягає в тому, що вона є застосуванням 
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до правопорушника передбачених кримінальних законом заходів державного 

примусу. 

Визначено, що «вік» або «віковий період» є важливою соціально-

демографічною характеристикою особистості неповнолітнього насильницького 

злочинця та розглядаються як цикли розвитку людини, що мають свою структуру 

і динаміку. Попри формальну визначеність віку, з якого настає кримінальна 

відповідальність, зроблено висновок, що у кримінологічних дослідженнях 

доцільно притримуватися більш широкого підходу до розуміння поняття 

«неповнолітній». Для забезпечення єдиного тлумачення терміну та  усунення 

суперечностей в правозастосовній діяльності під неповнолітнім доцільно розуміти 

кожну людську істоту (дитину) від народження до досягнення нею 18-ти років. 

У кримінологічних дослідженнях вік традиційно включається до соціально-

демографічних ознак, які також передбачають характеристику статі, освіти, роду 

занять тощо. При цьому всі соціально-демографічні ознаки тісно взаємопов’язані, 

а тому характеристика віку неповнолітнього злочинця залежатиме і від інших 

соціально-демографічних ознак. Вік неповнолітнього злочинця визначає не лише 

фізичний стан особи, а й її здатність до активної цілеспрямованої діяльності. При 

цьому на формування криміногенної особистості впливають вікові зміни, що 

характерні для будь-якого віку особи.  

Вікова характеристика неповнолітнього, який скоїв насильницький злочин, 

є вельми важливою як в аспекті кримінально-правової, так і кримінологічної 

характеристики насильницької злочинності неповнолітніх. Підтримано ідею 

виокремлення вікової неосудності, яка відображає психофізіологічні особливості 

неповнолітніх, які формально досягли віку, з якого настає кримінальна 

відповідальність за КК України, що має впливати на притягнення особи до 

кримінальної відповідальності. Виявлено особливості віку неповнолітнього 

в аспекті соціально-демографічної характеристики особистості неповнолітнього 

злочинця, що скоїв насильницький злочин у взаємозв’язку з такими іншими 
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соціально-демографічними ознаками, як стать, наявність сім’ї, соціальна 

зайнятість та вчинення злочину під впливом психоактивних речовин. 

Аналіз офіційних статистичних даних Офісу Генерального прокурора 

стосовно злочинності неповнолітніх у 2018–2020 роках та ДСА України про 

неповнолітніх засуджених протягом вказаних років, а також наукової літератури 

надав можливість визначити такі вікові особливості неповнолітніх, які вчинили 

насильницькі злочини, у тому числі у взаємозв’язку з іншими соціально-

демографічними характеристиками: 

– визначено залежність між початком зростання кримінальної активності та 

першою віковою кризою у неповнолітніх (15–17 років); 

– встановлено залежність: чим вищий вік неповнолітнього злочинця, який 

вчинив насильницький злочин, тим інтенсивнішою є його кримінальна активність; 

– приблизно половина засуджених за насильницькі злочини неповнолітніх 

виховувалася у неповній сім’ї (49% − засуджені за умисне вбивство, 46% − за 

умисне тяжке тілесне ушкодження, 50% − засуджені за середньої тяжкості тілесні 

ушкодження). Констатовано, що неповний склад сім'ї слід розглядати в аспекті 

формування у неповнолітньої особи комплексу сваволі та ілюзій, який, як 

відзначалося вище, може стати рушійною силою вчинення неповнолітніми 

насильницьких злочинів; 

– більше половини засуджених неповнолітніх ніде не навчалося і 

не працювало (58% засуджених за умисне вбивство, 33% засуджених за умисні 

тяжкі тілесні ушкодження, 32% засуджених за умисні середньої – тяжкості тілесні 

ушкодження). При цьому чим більш небезпечний насильницький злочин, тим 

вищий відсоток осіб, які не навчалися та не працювали; 

– перебування неповнолітнього на момент вчинення насильницького 

злочину у стані алкогольного сп’яніння (46% засуджених за умисне вбивство, 19% 

засуджених за умисні тяжкі тілесні ушкодження, 5% засуджених за умисні 
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середньої тяжкості тілесні ушкодження). У цьому контексті простежується 

аналогічна залежність з тяжкістю вчинених насильницьких злочинів. 

Піддано критиці поняття «ірраціональна злочинність», оскільки злочинність 

не може бути раціональною. Ірраціональність – це іманентна властивість 

злочинності. Адже злочинність є явищем протиприродним, патологічним. 

Продовжуючи наукові ідеї О. М. Костенка, на підставі постулатів природного 

права та принципу соціального натуралізму, визначено, що злочинність 

неповнолітніх – це протиприродне соціальне явище, обумовлене патологією 

формування волі і свідомості неповнолітнього. 

З точки зору соціального натуралізму, крізь призму комплексу сваволі та 

ілюзій, а також ураховуючи нормативний підхід до широкого трактування поняття 

насильства, під ним слід розуміти як фізичний, так і психологічний вплив 

на потерпілого. Протилежний підхід, відповідно до якого насильство 

ототожнюється виключно з фізичним впливом на іншу особу, ґрунтується 

на позитивізмі та не враховує дуалістичну природу вказаного явища. 

Констатовано, що основними видами насильства є фізичне та психологічне 

насильство.  

Виокремлено об’єктивні та суб’єктивні ознаки насильства: це протиправна 

поведінка, яка проявляється у зовнішньому середовищі та виражена у конкретних 

усвідомлених актах діяльності людини; спрямованість проти організму іншої 

людини; наявність конкретного адресата (потерпілого – при безпосередньому 

насильстві, або його близьких осіб – при опосередкованому насильстві); може 

мати місце як проти, так і поза волею іншої особи (потерпілого); умисний 

характер поведінки особи; здатність впливати на несвідоме та заподіювати 

фізичну, моральну, майнову шкоду іншій особі; наявність мети спричинити шкоду 

іншій особі відповідного характеру; є проявом комплексу сваволі та ілюзій. 

Виокремлено види насильства. І. Залежно від форми зовнішнього прояву: 

фізичне та психологічне. ІІ. Залежно від адресата: безпосереднє та 
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опосередковане. ІІІ. Залежно від способу поширення: offline насильство та onlin 

насильство. 

Висвітлено розуміння поняття «переслідування» / «сталкінг» у зарубіжній та 

вітчизняній юридичній літературі, а також в історичному контексті та 

у кримінальному законодавстві таких зарубіжних держав, як Німеччина. Австрія, 

Бразилія, Латвія, Естонія, Грузія. Враховуючи також вітчизняні тенденції, 

запропоновано криміналізувати нав’язливе переслідування іншої особи. 

Визначено такі основні ознаки: 1) переслідування – це форма фізичного та 

психологічного насильства; 2) основним безпосереднім об’єктом переслідування є 

безпека людини, а додатковим – порядок суспільних відносин, який забезпечує її 

приватність; 3) нав’язливе переслідування передбачає систематичне (три або 

більше рази) вчинення протиправних дій; 4) переслідування полягає у намаганні 

суб’єкта кримінального правопорушення встановити небажаний контакт з іншою 

особою; 5) переслідування вчиняється у спосіб погрози насильством, знищенням 

або пошкодженням майна, шантажу, а також власне насильства; 6) потерпіла 

особа повинна сприймати погрозу, насильство чи шантаж як такі, що можуть бути 

реалізовані; 7) адресат погрози, шантажу, насильства – безпосередньо потерпілий 

або близькі йому особи; 8) наявність умислу та вчинення дій проти волі особи.  

Нав’язливе переслідування характеризується тим ступенем суспільної 

небезпеки, який є достатнім для криміналізації вказаної протиправної поведінки у 

КК України. Необхідність запровадження таких змін обумовлена впливом 

світових глобалізаційних процесів на розвиток злочинності, сучасними 

тенденціями поширення насильницької злочинності в Україні, у тому числі, у 

середовищі неповнолітніх, зарубіжним законодавчим досвідом, результатами 

проведеного соціологічного опитування. Запропоновано передбачити кримінальну 

відповідальність за умисне нав’язливе систематичне переслідування особи, яке 

полягає у намаганні встановити небажаний для іншої особи контакт з нею, 

поєднане з погрозою насильством, небезпечним для життя або здоров’я потерпілої 
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особи або близьких їй осіб, знищенням або пошкодженням майна, шантажем, 

якщо потерпіла особа мала реальні підстави побоюватися здійснення вказаних 

погроз. 

Особливостями групового характеру насильницької злочинності 

неповнолітніх є такі: прагнення до спільності та наслідування; більший ступінь 

жорстокості та знущань над потерпілим; спонукання до самогубств; підвищена 

групова залежність; недостатній соціальний самоконтроль; конформізм; легкість 

швидкого неформального об’єднання; потреба у спілкуванні та самоствердженні; 

групова згуртованість; домінуючий груповий мотив. 

Констатовано, що попри переважно груповий характер насильницької 

злочинності неповнолітніх, кримінологічна наука приділяє недостатньо уваги 

груповому мотиву такої поведінки. Одним із сучасних найнебезпечніших проявів 

групового насильства серед неповнолітніх є спонукання до самогубства 

у соціальних мережах (т.зв. «групи смерті»).  

Запропоновано передбачити таку кваліфікуючу ознаку доведення до 

самогубства (ст. 120 КК України), як вчинення відповідних дій з використанням 

інформаційно-телекомунікаційних мереж, у тому числі мережі Інтернет, а також 

знизити вік, з якого настає кримінальна відповідальність за доведення до 

самогубства.  
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РОЗДІЛ 3 

 ОСОБЛИВОСТІ ДЕТЕРМІНАЦІЇ НАСИЛЬНИЦЬКОЇ ЗЛОЧИННОСТІ 

НЕПОВНОЛІТНІХ 

3.1 Роль засобів масової інформації у детермінації насильницької 

злочинності серед неповнолітніх 

Доречно зауважити, що радянські часи багато вчених-юристів займались 

проблемою детермінації злочинності неповнолітніх. При цьому усі наукові 

дослідження були обтяжені комуністичною ідеологією. Культивувалась думка, що 

виховання усіх рис особистості неповнолітнього повинно бути нерозривно пов’язане 

з формуванням у  неповнолітнього «правильного світогляду» [107, с. 159]. Сьогодні, 

відзначаючи недоліки у вихованні неповнолітніх, які вчиняють кримінальні 

правопорушення, необхідною є відповідь на питання: який світогляд є правильним, 

а який неправильним? Це надскладне питання. Відповідь на нього можна знайти 

в працях О. М. Костенка, де послідовно відстоюється прогресивний, 

натуралістичний світогляд: «Порятунком для цивілізації може стати звернення до 

Новітнього Просвітництва, яке виведе людство на шлях справжнього соціального 

прогресу, як це було, зокрема, впродовж ХVII – XVIII століть у Європі. Соціальний 

натуралізм – це світогляд, заснований на ідеї природної цілісності світу» [144]; 

«Визнання соціальної культури громадян національною ідеєю для України цілком 

відповідає світоглядній традиції української національної еліти. Підтвердження цього 

можна знайти у творчості Григорія Сковороди, Тараса Шевченка, Івана Франка. 

Зокрема, як аргумент на користь соціальної культури громадян як національної ідеї 

має бути прочитано текст вірша «І мертвим, і живим, і ненародженим...», у якому 

Тарас Шевченко звертається з посланням до всіх українців: «Якби ви вчились так, як 

треба, то й мудрість би була своя» [148, с. 157]; «згідно з «натуралістичною» 
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педагогікою мета соціального виховання людини полягає у формуванні соціальної 

(політичної, економічної, правової, моральної, релігійної, художньої, наукової та 

інших видів) культури людини, яка є ні що інше, як міра узгодженості волі і свідомості 

людей із законами соціальної природи» [148, с. 400].  Також надважливим вважаємо 

національно-патріотичне виховання дітей та молоді. МОН визначає його таким чином: 

це «комплексна системна і цілеспрямована діяльність органів державної влади, 

освітніх закладів, сі громадських організацій, сім’ї та інших соціальних інститутів 

щодо формування у молодого покоління високої патріотичної свідомості, почуття 

вірності, любові до Батьківщини, турботи про благо свого народу, готовності 

до виконання громадянського і конституційного обов’язку із захисту національних 

інтересів, цілісності, незалежності України, сприяння становленню її як правової, 

демократичної, соціальної держави. Найважливішим пріоритетом національно-

патріотичного виховання є формування ціннісного ставлення особистості до 

українського народу, Батьківщини, держави, нації» [215]. Отже, одним з основних 

детермінантів злочинності неповнолітніх є недоліки виховання (соціального, 

сімейного, шкільного). Для зниження рівня злочинності неповнолітніх необхідним є 

формування правильного, тобто прогресивного світогляду, заснованого на ідеології 

природного права. Мета соціального виховання неповнолітнього українця полягає 

у формуванні соціальної культури в контексті відродження національної ідеї 

ціннісного ставлення особистості до української нації.  

Доволі часто прояви агресії серед неповнолітніх відбуваються у школах. 

Навчальні заклади не повною мірою здійснюють важливі виховні функції, що 

обумовлено багатьма чинниками: стандартизація виховного процесу, формалізм, 

перевантаження шкіл (велика наповнюваність класів учнями), авторитаризм, розрив 

навчання і виховання тощо. 

Ще у минулому столітті зарубіжні кримінологи звертали увагу на шкідливу 

роль завищених суспільних вимог для молоді у детермінації злочинної поведінки 

загалом. У 1961 р учень Мертона Р. Кловард і його співробітник Л. Олін 



137 

опублікували монографію «Злочинність неповнолітніх і можливості: теорія 

молодіжних кримінальних груп». Автори переконливо показали, що суспільство, 

прищеплюючи підліткам різні цінності, мало піклується про те, чи є їх досягнення 

реальним для більшості молодих людей. Насправді опанувати цими цінностями 

законними способами можуть лише деякі [108, с. 167]. Вражає також той факт, що 

завдяки згаданій вище книзі було прийнято закон про попередження злочинів 

неповнолітніх, створена спеціальна програма розширення можливостей молоді, 

мільйони доларів з державних і приватних фондів були виділені для забезпечення 

цієї програми. Отже, вкрай важливою є роль наукових досліджень для 

запровадження з боку держави ефективних заходів протидії злочинності 

неповнолітніх. Також слід погодитись з академіком О. М. Костенком у тому, що у 

суспільстві, яке не має достатньої культури людей, роль усіх його інститутів 

спотворюється [142, с. 85].  

Причинами, що впливають на агресивну поведінку дітей, є: культ 

насильства в сім’ї, негативний вплив ЗМІ, низький рівень виховання, гіпер- та 

гіпоопікування, комп’ютерні ігри, особистісні якості.[167, с. 157]. 

На думку С. В. Горлач, причинами та умовами, що сприяють вчиненню 

умисних вбивств неповнолітніми, є такі: відсутність організованого дозвілля 

неповнолітніх; пропаганда насильства, жорстокості, зокрема засобами масової 

інформації; поширення фонових явищ (пияцтво, наркоманія, проституція); 

недоліки сімейного та шкільного виховання; демонстрування дорослими членами 

сім’ї неповнолітнім прикладів насильницької поведінки, у тому числі 

застосування насильства щодо них; участь неповнолітніх у неформальних групах, 

у яких насаджується культ насильства та жорстокості; низький рівень освіти та 

відсутність життєвого досвіду; відхилення у психіці, агресивність і жорстокість; 

вплив конкретних життєвих ситуацій криміногенного характеру [62, с. 228]. 

Фонові явища злочинності – це сукупність аморальних проявів, що суперечать 

загальноприйнятим нормам поведінки, і органічно взаємопов’язані зі злочинністю, 
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оскільки детермінують один одного і тягнуть за собою соціальну деградацію 

особи, а зрештою – і всього суспільства [311, с. 733; 40, с. 788]. Так, 

В. В. Василевич наголошує на важливості феноменології злочинності, яка 

відповідає на питання: «Що собою являє злочинність як кримінологічне явище, та 

окремі злочини і фонові явища, які мають соціально-психологічну природу 

походження та характерні кримінально-правові ознаки?» (курсив наш. – Р. К.) [38, 

с. 14]. 

Наразі булінг у нашій країні – адміністративне правопорушення. На наш 

погляд, булінг теж можна віднести до фонових явищ насильницької злочинності 

неповнолітніх. Доречно зауважити, що у вище цитованій Великій українській 

кримінологічній енциклопедії (2021 р.) не міститься тлумачення терміну «булінг», 

що, вочевидь, є закономірним, зважаючи на його правову природу. Водночас є всі 

підстави відносити це явище до фонових явищ злочинності, які «пов’язані 

з повторюваною поведінкою та (або) усталеним фактичним суспільно-правовим 

станом особи, за яких можливо спрогнозувати найвищу (особливу) ступінь 

імовірності вчинення особами діянь, що містять ознаки злочину» [40, с. 14]. Вище 

йшлося про те, що булінг який проявляється у систематичних образах та 

психологічному тиску, є проявом насильства, а отже, безумовно, містить у собі 

потенціал подальшої, уже кримінальної, насильницької поведінки 

неповнолітнього.  

Нами було проаналізовано проміжні судові рішення у кримінальному 

провадженні, які стосувалися вирішення багатьох питань розуміння булінгу як 

фонового явища насильницької злочинності серед неповнолітніх, а також як 

явища, яке є тотожним насильству як кримінальному прояву протиправної 

поведінки неповнолітніх. Так, за ухвалою Волинського апеляційного суду у справі 

№ 158/525/21 залишено без задоволення апеляційну скаргу адвоката на ухвалу 

слідчого судді місцевого суду, якою було відмовлено у задоволенні скарги 

адвоката в інтересах представника неповнолітньої ОСОБА_1  на постанову 
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заступника начальника слідчого відділу про закриття кримінального провадження. 

Як було встановлено, до ЄРДР було внесено відомості № 12021030590000056 за 

ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 128 КК, за фактом 

заподіяння неповнолітній  ОСОБА_1  тілесних ушкоджень. При цьому своє 

рішення слідчий суддя мотивував тим, що обов’язковою ознакою булінгу є 

заподіяння в результаті такого насильства шкоди психічному або фізичному 

здоров`ю потерпілого, а матеріали кримінального провадження не підтверджують 

факту застосування фізичного чи психічного насильства щодо ОСОБА_1, 

в результаті булінгу (цькування). Апеляційний суд визнав вказане рішення 

законним та зазначив, що учасниками конфлікту є учні 6-го класу, зокрема 

ОСОБА_4 та ОСОБА_1, 2009 року народження. Тому вони не є суб’єктами складу 

кримінального правопорушення, передбаченого ст. 128 КК, а тому у їхніх діях 

відсутній склад цього правопорушення [315]. 

Науковці розглядають також і кібербулінг як фонове явище такого 

злочинного діяння як доведення до самогубства [14]. І хоча, більш детально 

поняття кібербулінгу буде розглянуто в наступному підрозділі, на наш погляд, як 

різновид булінгу, кібербуліг те ж є фоновим явищем насильницької злочинності 

серед неповнолітніх. Як було обґрунтовано попередньо, у тому числі проведеним 

анкетуванням школярів, прояви булінгу дуже часто носять груповий характер, що 

значно підвищує ступінь суспільної небезпеки таких насильницьких дій. 

Пропозиція про віднесення булінгу до фонових явищ насильницької злочинності 

серед неповнолітніх узгоджується із визнанням протидії булінгу одним із 

пріоритетних напрямів ювенальної антикримінальної політики України. 

Як неодноразово наголошувалось, запобігання насильницькій девіантній 

поведінці та злочинності в середовищі неповнолітніх  є одним із пріоритетних 

напрямків державної політики. В Україні спостерігається процес постійного 

підвищення насильства серед молоді, зростання агресивної поведінки серед учнів 

закладів загальної середньої освіти, що створює загрозу нормальному фізичному 
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та психічному розвитку дітей. Складне соціально-політичне становище в Україні 

в умовах руйнації моральних принципів, дезорієнтації більшої частини дорослого 

населення, трансформації державної системи соціального захисту та послаблення 

виховної ролі сім’ї негативно впливають на формування правосвідомості дітей, 

призводять до відхилень від нормативно врегульованої поведінки [268, с. 17]. 

Ефективність такої протидії залежить від виявлення усіх детермінантів насильства 

серед неповнолітніх. Так, А. І. Долгова ще у минулому столітті наголошувала на 

ролі зовнішнього впливу у визначенні детермінант злочинності: «особистість 

злочинця як акумулятор певних зовнішніх умов дозволяє визначити ті 

кримінологічні характеристики середовища, які іноді важко виявити іншим 

способом» [85, с. 8]. Також О. М. Костенко підкреслює: злочинцями не 

народжуються, але люди народжуються однаковою мірою здатними 

(«відкритими») як до природного стану волі та свідомості, так і до 

протиприродного… І лише від соціальних факторів залежить, якого стану вони 

наберуть і якою стане людина внаслідок цього − злочинцем чи незлочинцем 

(доброчинцем) [142, с. 49]. Розглядаючи особистість злочинця та детермінацію 

злочинної поведінки вчені наголошують, що злочинна поведінка не є лише 

результатом негативних впливів зовнішнього середовища на людину; в ній 

відображені і генетично зумовлені задатки і схильності, темперамент, характер 

тощо [304, с. 161]. Ця позиція домінує не лише серед кримінологів. Оскільки 

особистість злочинця є особистістю людини, яка вчинила злочин, звернемось до 

психології. С. Л. Рубінштейн відзначав, що особистість є пов’язана воєдино 

сукупність внутрішніх умов, через які переломлюються усі зовнішні впливи [282, 

с. 112]. Водночас видатний вітчизняний, всесвітньовідомий лікар і вчений 

М. М. Амосов запропонував кібернетичну модель особистості: «людина як якийсь 

автомат з набором складних і навіть суперечливих програм, які вступають 

у роботу залежно від зовнішніх і внутрішніх умов» [4, с. 48]. 
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Аналіз причин та умов, що породжують злочинну поведінку неповнолітніх 

свідчить, що поряд з іншими чинниками – кризою моралі, економічною 

нестабільністю, негативним впливом на неповнолітніх мікросередовища тощо, 

особливої актуальності набуває така складова, як вплив засобів масової 

інформації, соціальних мереж та Інтернет-спільнот (електронні засоби 

комунікації, електронні ЗМІ) [118, с. 233]. Засоби масової комунікації … все 

частіше вводять свого споживача в стан, де діють механізми і неписані закони 

особистого збагачення, відчуженості, байдужості до суспільства, усе більше 

розбещують його безсоромністю і насильством, пропагандою наркотиків, 

алкоголю, злочинності і безкарності [128, с. 84]. 

Електронні засоби комунікації здійснюють у багатьох випадках негативний 

вплив кримінальної субкультури на девіантну поведінку дітей та поширення 

різних проявів насильства у молодіжному середовищі.  

Важливою у цьому контексті є Рекомендація N R (97) 19 Комітету міністрів 

РЄ «Про показ насильства електронними ЗМІ», яка ухвалена Комітетом міністрів 

на 607-му засіданні заступників міністрів ще від 30 жовтня 1997 р. (далі – 

Рекомендація). У документі відзначено, що  збільшення  обсягів показу насильства  

електронними ЗМІ,  внаслідок  чого  це  стає  важливою  соціальною проблемою. 

Залежно від ситуації, існує багато  способів показу насильства в ЗМІ, починаючи 

від інформації − і до розваги; та що, зокрема в останньому випадку, насильство 

іноді подається,  як  звичайна  подія  або  навіть  прославляється,  щоб привернути 

увагу великої аудиторії. Звернено  увагу на те,  що,  незважаючи на проголошену 

мету, насильство іноді подається електронними ЗМІ без жодної для цього 

причини, його показ жодним чином не виправдовується контекстом, досягаючи 

неприйнятного, нелюдського й образливого рівня, а також надмірних обсягів. Це 

може погіршувати фізичний, розумовий або моральний розвиток суспільства, 

зокрема молоді, приводячи, наприклад, до зростаючої  нечутливості до  

страждань, почуття небезпеки й недовіри [274]. Очевидно, що ці прогнози 
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виявились точними. Жорстокість в Інтернеті зростатиме доти, доки існуватиме 

попит на відповідний контент [297].  

Насильство, як доведено попередньо, поняття більш широке, ніж булінг. 

Вище відзначалося, що 19 січня 2019 року набрав чинності Закон України № 2657-

VIII від 18 грудня 2018 року «Про внесення змін до деяких законодавчих актів 

України щодо протидії булінгу (цькуванню)» яким було внесено низку змін до 

законодавчих актів України. Зокрема, КУпАП доповнено статтею 173-4. «Булінг 

(цькування) учасника освітнього процесу», у якому визначено 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 ..» [254]. (курсив наш. – Р. К.). Отже, у цьому законі 

акцентовано увагу на насильстві і негативному впливі електронних засобів 

комунікації, на чому вище нами наголошувалось. Перше судове рішення винесене в 

Україні саме за булінг із застосуванням засобів електронних комунікацій. 

Бориспільський міськрайонний суд Київської області виніс  рішення у справі про 

булінг, яким батьків винної неповнолітньої особи зобов’язали сплатити штраф. 

Про це повідомила заступник Міністра юстиції І. Смачило. «За результатами 

судового слухання було встановлено факт булінгу із застосуванням засобів 

електронних комунікацій. Підлітка визнано винним у цькуванні однолітка, а на 

його батьків накладено штраф у розмірі 50 НМДГ, що становить 850 гривень», – 

повідомила І. Смачило. За її словами, цей випадок засвідчує, що закон щодо 

протидії булінгу вже працює. «Треба, щоб діти та їхні батьки зрозуміли: булінг – 

не жарт, і за нього передбачена адміністративна відповідальність», – зазначила 

заступник міністра [36]. Отже, в контексті прийнятого закону «комунікація − те саме, 

що спілкування; зв'язок» [217, с. 875]. Спілкування у соціальній психології – це 



143 

передача повідомлень чи обмін повідомленнями (інформацією) або процес 

вироблення нової інформації [6, с. 209]. Засоби спілкування можуть бути різними, 

у тому числі електронними, водночас говорити про електронне спілкування 

(комунікацію) не зовсім коректно. Попередньо нами розглядались самогубства як 

небезпечна сучасна тенденція, яка коріниться в електронних засобах комунікації 

серед підлітків, коли неповнолітніх схилили до самогубства у соціальних мережах.  

Необхідність вивчення детермінантів такого прояву насилля серед 

неповнолітніх як доведення до самогубства обумовлюється тим що, по-перше, 

збільшилась кількість зафіксованих випадків даного явища; по-друге, він 

призводить до низки психологічних (зниження самооцінки, порушення 

соціалізації, дезадаптація), медичних (травматизм), педагогічних (шкільна 

дезадаптація, академічна неуспішність) наслідків; по-третє, проблема 

досліджується переважно європейськими науковцями, тож в Україні проблема 

комплексно не досліджувалась, є поодинокі випадки дослідження булінгу, і тому в 

Україні недостатньо відомі методи для попередження, а тим паче боротьби з 

булінгом в освітньому середовищі [16, с. 13]. Водночас слід схвалити і звернення 

до цієї проблеми представників науки конституційного права: «В Україні, як і в 

усьому світі, залишається проблемною тема булінгу, вчинення якого порушує 

право дитини на повагу до її гідності. Проблема булінгу як явища, що зачіпає 

права та свободи дитини, повинна неодмінно бути утверджена в освітній політиці 

нашої держави.» [76, с. 26, 33]. Фахівці в галузі адміністративного права 

висловлюють тотожну позицію: протидія та попередження булінгу у дитячому 

середовищі є засобом захисту прав і свобод дитини [226, с. 105]. 

П. Л. Фріс наголошує, що у сучасних умовах чи не найбільший вплив на 

формування кримінально-правової культури здійснюють саме ЗМІ і водночас, 

задля відвертості, треба визнати, що не завжди цей вплив є позитивним. 

Насамперед це стосується телебачення, яке «забито» низькопробними передачами, 

які часто, пропагандуючи насильство і жорстокість, формують не кримінально-
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правову культуру, а, скоріше, кримінальну антикультуру (субкультуру). Особливо 

небезпечним є такий вплив на молодь у процесі формування особистості. Це 

прописні істини [320, с. 234]. На питання нашої анкети «Чи впливають засоби 

масової інформації на твої погляди і переконання, настрій, спілкування з 

однолітками тощо?» ствердно відповіло 82 % школярів, з них такий вплив як 

«переважно позитивний» оцінило 40 %, як «переважно негативний» − 22 %, 

нейтральний – 40 % (додаток Б). На наш погляд, роль ЗМІ у формуванні 

особистості неповнолітнього, який вчиняє кримінальні правопорушення, 

заслуговує на проведення окремого дисертаційного дослідження.  

Отже, вплив ЗМІ на свідомість, розвиток та поведінку людей, в тому числі 

неповнолітніх, є суттєвим. Особлива увага саме на цей детермінант насильства 

серед неповнолітніх обумовлена також тим, що в період коронавірусної хвороби 

2019−2021 рр. вплив усіх видів ЗМІ на поведінку неповнолітніх значно 

збільшився. 

Дані більш глибокого вивчення проблеми впливу ЗМІ на процес формування 

свідомості неповнолітніх та можливу їх насильницьку злочинну поведінку 

засвідчують, що серед ЗМІ найбільш доступним і популярним  є телебачення, 

оскільки воно одночасно діє на зір та слух, синтезуючи в собі практично всі 

накопичені, людством способи спілкування. Вчені наголошують на тому, що одна 

з особливостей підліткової злочинності полягає в її психологічному механізмі 

наслідування дорослих, що активно «рекламується» останніми, зокрема через 

засоби масової інформації в журналістському та художньому оформленні, 

з використанням соціально-психологічних прийомів впливу [190, с. 166]. Серед 

інших носіїв інформації найбільш популярним є Інтернет, яким користуються для 

проведення дозвілля та для отримання певної інформації. Саме останні 

здійснюють своєрідний інформаційний фон, на основі якого неповнолітній формує 

певний світогляд щодо способу і стилю життя, моделей своєї поведінки. Наше 
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опитування засвідчило, що серед усіх ЗМІ найбільш популярними у неповнолітніх 

є електронні 72%, потім  телебачення – 23 %, друковані – лише 5 % (Додаток Б). 

Вчені наголошують на тому, що саме в умовах ускладнення політичних, 

соціально-економічних обставин життя в світі та в Україні, зокрема, особливої 

ролі в суспільстві та впливу на формування особистості набувають засоби масової 

інформації. За допомогою ЗМІ здійснюється інформування, навчання, 

переконання і навіювання, зміст яких соціально обумовлений, тиражує політичні 

погляди, соціальні норми та духовні цінності, що відображають пануючі 

світоглядні уявлення і суспільний настрій, орієнтуються на потреби різних 

категорій населення [140, с. 157]. Отже, ЗМІ є  невід’ємною частиною культури 

сучасного українського суспільства. У сучасному світі – це преса (газети, 

журнали, книги), радіо, телебачення, інтернет, кінематограф, звукозаписи та 

відеозаписи, відеотекст, телетекст, рекламні щити та панелі, домашні відеоцентри, 

що поєднують телевізійні, телефонні, комп'ютерні та інші лінії зв'язку. Всім цим 

засобам притаманні якості, що їх об'єднують − звернення до масової аудиторії, 

доступність багатьом людям, корпоративний зміст виробництва і розповсюдження 

інформації [102]. У ст. 22 Закону України від 2 жовтня 1992 року № 2657-XII «Про 

інформацію» визначено, що ЗМІ – засоби, призначені для публічного поширення 

друкованої або аудіовізуальної інформації. Масова інформація − інформація, що 

поширюється з метою її  доведення до необмеженого кола осіб [259]. У ст. 1 

Закону України від 21 грудня 1993 року № 3759-XII «Про телебачення і 

радіомовлення» аудіовізуальний (електронний) ЗМІ визначається як організація, 

яка надає для масового приймання споживачами аудіовізуальну інформацію, 

передану у вигляді електричних сигналів і прийняту за допомогою побутових 

електронних пристроїв [267]  

Агресивна телепродукція має тенденцію до «омолодження» за віковим 

призначенням. Насильство та жорстокість все більшою мірою починають бути 

присутніми навіть у дитячих мультфільмах. Крім того, велику кількість творів, 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D1%96%D0%BE
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B1%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B5%D1%82-%D0%97%D0%9C%D0%86
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%96%D0%BD%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F
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що містять концентровану рекламу злочинного способу життя, можна 

спостерігати в місцях продажу літератури. Неповнолітній без будь-яких вікових 

обмежень має змогу придбати друковану продукцію порнографічного характеру, 

твори, що пропагують жорстокість і насилля. Реклама впливає на формування 

культурних, естетичних, поведінкових, споживацьких та інших уподобань нашої 

молоді. Для досягнення успіху творці реклами використовують потужний 

арсенал знань з психіатрії, психології, соціології, використовуючи новітні 

технології, різноманітні форми, методи, прийоми соціального і психологічного 

впливу [316, с. 135]. 

Через засоби мас-медіа: газети, журнали, телеканали, художні фільми 

простежується негативний вплив кримінальної субкультури на загальновизнану 

культуру. Саме засоби масової інформації сьогодні формують світогляд дитини. 

Діти виховуються на рекламі спиртного, кумирами обирають кіногероїв 

бойовиків. Неодноразово було порушено проблему обмеження насильства, 

демонстрування агресії та вседозволеності з екранів, проте досі держава не 

втрутилася в цей процес [268, с. 116]. 

Проте науковці зауважують, що електронні ЗМІ, у зв’язку з розвитком 

інформаційних технологій, пов’язані з якісно новим способом передачі 

інформації, а тому їх не можна віднести до засобів, призначених для публічного 

поширення друкованої або аудіовізуальної інформації. Відповідно О. В. Каплій 

вважає, що основним критерієм для класифікації ЗМІ є форма подання 

друкованої, аудіовізуальної чи інформації з мережі Інтернет [115, с. 38], за яким 

ЗМІ поділяються на: 1) друковані; 2) аудіовізуальні; 3) електронні.  

Термін «електронні ЗМІ»  визначено і у згаданій вище Рекомендації «Про 

показ насильства електронними ЗМІ»: програми радіо й телебачення, такі служби, 

як відео за викликом, інтернет, інтерактивне телебачення та  ін.,  а також продукти 

− відеоігри, CD-роми та ін., за винятком приватних комунікацій, недоступних для 

громадськості [274]. 
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Слід погодитися із вченими у тому, що сьогодні Інтернет як 

комунікативний майданчик та простір, де існують медіа-продукти, може 

замінити традиційні ЗМІ. Він виконує комунікаційну, інформаційну, 

мобілізаційну, інтеграційну і навіть рекреаційну функції [37, с. 39]. П’ять 

основних типів інтернет-ЗМІ: інтернет-телебачення, інтернет-радіо, інтернет-

газети, інтернет-журнали і новинні сайти [150, с. 323–324]. Цій проблемі 

в контексті випливу оnline середовища на насильницьку злочинну поведінку 

неповнолітніх присвячено наступний підрозділ.  

Аналіз причин та умов, що породжують насильницьку злочинну поведінку 

неповнолітніх свідчить, що поряд з іншими чинниками – кризою моралі, 

економічною нестабільністю, негативним впливом на неповнолітніх 

мікросередовища тощо, особливої актуальності набуває така складова, як вплив 

засобів масової інформації, соціальних мереж та Інтернет-спільнот (електронні 

засоби комунікації). Останні створюють підґрунтя, на основі якого неповнолітня 

особа формує свою поведінку, життєві пріоритети та світогляд. Так, Н. С. Юзікова 

відзначає, що ЗМІ не завжди позитивно впливають на розвиток особистості 

дитини. ЗМІ розвивають комерційні та споживацькі цінності, що призводить до 

розчарувань у своєму становищі. Зневага молодого покоління до культури, 

традиційного способу життя та духовних цінностей родини, суспільства 

призводить до послаблення зв’язку поколінь у межах сім’ї та поглиблює конфлікт 

між традиційним та новим [329, с. 224]. 

Сьогодні значно послаблено контроль держави за змістом, якістю фільмів 

та передач, що випускаються на екрани. У ЗМІ з’явилась велика кількість 

комерційної продукції еротичного та відверто порнографічного характеру [50, 

с. 28], що створює умови для вчинення насильницьких злочинів. Більше того, 

дослідники різних країн одностайно стверджують, що фільми, які містять 

агресивні та насильницькі дії, є причиною 27 % актів насильства, що 

відбуваються в реальному житті [316, с. 130]. 
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Оскільки саме в так званому перехідному віці активно формуються власна 

система сприйняття світу, система цінностей та пріоритетів, то діти переймають 

різні моделі поведінки дорослих, і, на жаль, насильство стає однією з таких 

моделей.  

Отже, нестійкість емоційної сфери, несформована ціннісна система, 

схильність до копіювання «справжньої дорослої поведінки», потреба 

в самоутвердженні у поєднанні з негативним соціальним оточенням 

(романтизацією кримінального способу життя, чисельними сценами насильства, 

жорстокості) призводить до викривленого уявлення про припустимість агресивної 

та кримінальної поведінки, до булінгу, і зрештою – вчинення неповнолітніми 

насильницьких кримінальних правопорушень. 

На нашу думку, складність процесу контролю впливу негативної 

інформаційної продукції на неповнолітніх полягає також у значних масштабах її 

трансляції, і в першу чергу, в електронних ЗМІ. Можна констатувати, що 

масштаби показу «агресивної» інформаційної продукції потребують зменшення в 

цілому.  

Негативний вплив ЗМІ на підвищення рівня насильницької злочинної 

поведінки, відбувається насамперед у поєднанні з психологічною нестійкістю, 

пониженим рівнем загальної мотивації, нерозвиненою правосвідомістю та 

правовою культурою неповнолітніх.  

З метою нейтралізації негативного впливу ЗМІ, у тому числі електронних, 

на поведінку неповнолітніх, насамперед запобігання вчиненню ними 

насильницьких злочинів та булінгу, необхідною є узгоджена діяльність державних 

та інших органів. Слід забезпечити позитивний виховний вплив ЗМІ 

на формування особистості в Україні.  

У згаданій вище Рекомендації з цього приводу наголошено: зважаючи на  

доступ до електронних ЗМІ та їхнє використання дітьми й підлітками вдома 

і в школах, так само, як і на розуміння насильницьких повідомлень, слів 
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і зображень, що передаються такими ЗМІ, батьки й учителі несуть особливу 

відповідальність. Вони можуть брати цю відповідальність на себе по-різному, 

у тому числі:   

 розвиваючи  й підтримуючи критичне ставлення до необґрунтованого 

показу насильства;   

 використовуючи електронні ЗМІ свідомо й вибірково, а також вимагаючи 

якісних продуктів і послуг;  

 заохочуючи дітей і підлітків розвивати критичне ставлення, наприклад, 

через освіту з питань ЗМІ в сім'ях і школах;   

 вивчаючи способи обмеження доступу дітей і  підлітків  до  насильства,  

що  демонструється  електронними ЗМІ, якщо воно може зашкодити фізичному, 

розумовому й моральному розвитку останніх. [274]. 

О. І. Бугера слушно зауважує, що коли мова йде про загальносоціальні 

заходи, що здійснюються у вказаних напрямках, необхідна ретельна підготовка 

спеціальних програм із залученням фахівців різних спеціальностей, зокрема, 

медиків, психологів, педагогів та кримінологів. Це потрібно для того, щоб 

вплинути різносторонньо, фахово на свідомість неповнолітнього, охопити всі 

негативні сторони певних небезпечних явищ [32, с. 125-126]. Очевидно, що резерв 

електронних засобів комунікації в сенсі виховного та просвітницького впливу на 

неповнолітніх є значним.  

Держава сприяє випуску й забезпеченню доступності кіно- та відеофільмів, 

теле- і радіопередач, виданню друкованих засобів масової інформації, 

розрахованих на дитячу та молодіжну аудиторію, а також поширенню іншої 

корисної для культурного розвитку дітей інформації. Законом також 

забороняється пропагування у засобах масової інформації культу насильства й 

жорсткості, розповсюдження порнографії та інформації, що зневажає людську 

гідність і завдає шкоди моральному благополуччю дитини [262]. Безумовно, 

держава багато робить у цьому напрямку.  
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У кримінологічній літературі висунуто декілька концепцій впливу ЗМІ, 

у тому числі електронних, на злочинність, основними з них є три: 1) ЗМІ як 

каталізатор агресивності у суспільстві; 2) ЗМІ як інструмент попередження 

злочинності; 3) ЗМІ як засіб  психологічного впливу (як позитивного, так і 

негативного) – комбінована концепція [198, с. 287–288]. Сьогодні в Україні 

реалізована більшою мірою перша концепція «ЗМІ як каталізатор агресивності 

у суспільстві» і на поведінку неповнолітніх. Отже, сьогодні, на жаль, переважає 

негативний вплив електронних ЗМІ на поведінку неповнолітніх. Однак завданням 

держави є забезпечення позитивного впливу ЗМІ, які повинні формувати 

правосвідомість і правову культуру молоді.  

Емпіричні дослідження встановили, що дитина проводить більше часу перед 

телевізором та в інтернеті, ніж у школі. А в період пандемії COVID-19 та 

переважно дистанційного навчання (online) ці показники зросли у рази 

(детальніше про це – у наступному підрозділі). Телебачення та інтернет має 

подвійний ефект: позитивний, тобто стимулює позитивну поведінку, якщо дитина 

дивиться програми, спрямовані на популяризацію відповідних цінностей, або 

стимулює насильство, інші негативні моделі поведінки, якщо програми 

пропагують агресію і подібні типи негативних явищ [331, с. 149]. Отже, вплив ЗМІ 

на насильницьку злочинність неповнолітніх може мати два якісно різні напрями: 

негативний психологічний вплив – зростання агресії та насильства; позитивний 

психологічний вплив – запобігання поширенню агресії та насильства. Проте 

в об’єктивній дійсності, якщо говорити про загальну діяльність ЗМІ в Україні, то 

слід констатувати, що ЗМІ впливають паралельно як позитивно, так і негативно 

(превалює останній).   

Деякі форми необґрунтованого показу насильства можуть законним  чином  

бути обмежені, враховуючи обов'язки й відповідальність, що їх несе із собою 

здійснення права на свободу вираження поглядів; за умови, що такі  втручання в 

свободу вираження поглядів передбачені законодавством і є необхідними в 
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демократичному суспільстві. Засоби, вжиті на противагу необґрунтованому показу  

насильства електронними ЗМІ, можна законним  чином розглядати як такі, що 

гарантують повагу людської гідності й захищають вразливі групи, наприклад, 

дітей і підлітків, фізичному, розумовому й моральному розвитку яких може 

зашкодити показ такого насильства [274]. 

За доступ  до  електронних ЗМІ та їхнє використання  неповнолітніми як  

вдома, так і в школах, батьки й учителі несуть особливу відповідальність, яка 

полягає у виконанні ними таких завдань [120, с. 339–340]: підтримувати критичне 

ставлення до необґрунтованого показу насильства; використовувати електронні 

ЗМІ свідомо й вибірково; розробляти способи обмеження доступу дітей і підлітків 

до насильства, що демонструється електронними ЗМІ. 

Жорстокість і насильство у середовищі неповнолітніх детерміновані 

багатьма чинниками, насамперед соціально-економічними та психологічними, 

серед яких слід відзначити: загальний низький рівень культури, у тому числі 

антикримінальної, збільшення кількості неповних сімей внаслідок розлучень та 

масового виїзду батьків за кордон (про це свідчать і статистичні дані, наведені у 

другому розділі), неконтрольована пропаганди насильства та агресії у засобах 

масової інформації тощо.  

 

 

 

3.2 Online соціальне середовище та його вплив на поведінку 

неповнолітніх, які вчиняють насильницькі злочини 

Інформатизація соціального простору є об’єктивною реальністю сьогодення, 

важливою складовою якої є мережа Інтернет, яка фактично пронизує всі сфери 

буття людини. Щороку все більша кількість українців користується мережею 

Інтернет. Він стає все більш доступним для широких верств населення різних 

вікових груп. Так, за даними Factum Group за третій квартал 2019 р. Кількість 
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інтернет-користувачів в Україні становить 22,9 млн людей (71% населення 

країни). Таке збільшення відбулося за рахунок «смартфонізації» населення (22% 

населення входять в Інтернет за допомогою смартфонів). При цьому майже все 

населення України у віці до 35 років є користувачами мережі Інтернет [289].  

У період пандемії кількість інтернет-користувачів збільшилася як у світі, так 

і в Україні. «За рік карантину, пов'язаного з пандемією коронавірусу COVID-19, 

з початку 2020-го до початку 2021 р. українська аудиторія соцмереж збільшилася 

на 7 млн осіб, зазначається в повідомленні компанії GlobalLogic. На початку 

2020 р. в Україні було 19 млн користувачів соцмереж), у 2021 р. цифра досягла 26 

млн. Водночас проникнення соцмереж зросло наполовину: наразі у них 

зареєстровані 60% населення країни, тоді як у січні 2020 р. було трохи більше ніж 

40%. За даними GlobalLogic, із 2019 р. кількість українців в Instagram зросла на 

22%, а у Facebook – на 7%. Наразі ними користуються 14 і 16 млн українців 

відповідно. За останній рік нова соціальна мережа TikTok досягла 16% 

користувачів з України, її зростання становило 500%. Найпопулярнішою 

соцмережею залишається YouTube з охопленням 96% користувачів в Україні. 

У середньому на сайті вони проводять майже 40 хвилин на день» [95]. 

Мережа Інтернет стала всесвітньо доступним інструментом зберігання та 

передавання певних даних, площадкою для дистанційної комунікації. Щороку 

відбувається розширення технічних можливостей глобальної мережі та перехід 

у віртуальний простір багатьох соціальних процесів (спілкування, трудової 

зайнятості, спілкування тощо). Можливості мережі Інтернет дозволяють її 

користувачам фактично безперешкодно здійснювати різноманітні дії 

з інформацією (наприклад, копіювати, зберігати, створювати). За допомогою 

цифрових технологій досить легко без зайвих зусиль та витрат поширити 

інформацію, створену іншими особами (наприклад, зробити її репост). 

Інформаційний продукт, що розміщується у мережі Інтернет, є доступним 

фактично усім користувачам України. Адже висока конкурентність надання 
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послуг провайдерами мережі Інтернет робить його малозатратним для 

користувачів, що дозволяє користуватися мережею Інтернет людям з низьким 

рівнем доходів.  

На сьогодні як на міжнародній арені, так і в Україні, обговорюється питання 

цифрових прав людини. ООН визнала, що право на Інтернет є невід’ємним правом 

людини, яке необхідно забезпечувати на усіх рівнях, а сам Інтернет відіграє 

вирішальну роль у розвитку суспільства. При цьому права, які людина має 

в середовищі offline, повинні також захищатись і в середовищі online [345]. На 

міжнародній арені прийнято ряд документів рекомендаційного характеру. 

Наприклад, Резолюція Генеральної Асамблеї ООН «Про право на недоторканність 

приватного життя в цифровому столітті» від 18 грудня 2013 року [273], Резолюція 

Генеральної Асамблеї «Про захист прав в Інтернеті» від 27 червня 2016 року [272], 

Декларація Комітету Міністрів РЄ про права людини і верховенство права 

в інформаційному суспільстві [72]. Як зазначає Н. В. Верлос, «попри 

дискусійність визначеної проблеми варто визнати, що розвиток цифрових 

технологій дійсно впливає на розвиток конституційних прав людини, необхідність 

доктринального переосмислення та оптимізації нормативного врегулювання. Тому 

вважаємо, що наразі існує необхідність виділення окремої групи «цифрових прав», 

до яких варто віднести: право на доступ до електронних пристроїв та 

телекомунікаційних мереж (Інтернет), право на захист персональних даних, право 

на інформаційне самовизначення (ідентифікацію), право на анонімність, право на 

забуття, право на вільну передачу та поширення інформації та ін. Проте необхідно 

зважати й на те, що в процесі реформування та здійснення конституційно-правової 

модернізації варто враховувати можливість та необхідність реалізації 

фундаментальних прав людини, які вже визначені в Конституції України, але 

реалізуються в умовах цифровізації» [46, с. 130]. 

Проте така масова цифровізація, створення площадки для інформаційного 

суспільства несе в собі і певні ризики як на державному, так і на особистісному 
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рівнях, як-от загрози ядерної війни, тероризму, дотримання прав власності, 

хакерських вторгнень та кіберзлочинності, фінансових махінацій, поширення 

наркотиків, порушення таємниці особистого та сімейного життя, свободи слова, 

авторського права тощо [28, с. 4–5]. Тому на державу покладається обов’язок не 

тільки розширювати перелік цифрових прав та здійснювати їх 

конституціоналізацію, а і вживати превентивні заходи з метою недопущення 

зазначених ризиків та охорони правопорядку [28, с. 131]. 

Як зазначалося вище, зазвичай користувачем мережі Інтернет є особа 

чоловічої статі віком до 35 років. Питома вага неповнолітніх є досить таки 

високою. За даними міжнародного дослідницького проєкту ESPAD, у 2019 р. лише 

6,7% опитаних підлітків в Україні не користувалися соціальними мережами. 

Майже 45% підлітків проводять у соціальних мережах до 3 годин на день, а ще 

приблизно  50% – 4 та більше годин [18]. При цьому у зв’язку з пандемією через 

поширення COVID-19 екранний час підлітків збільшився на 500%, ніж у 

допандемічного періоду. Так, «у квітні 2020 р. неурядова організація Parents 

Together, що об’єднує понад 2 мільйони американських батьків, оприлюднила 

результати опитування. 49 % батьків сказали, що їхні діти проводять перед 

екранами понад 6 годин на день. А це на 500% більше, ніж до COVID-19. 26 % 

дітей сидять онлайн понад 8 годин на день. 85 % батьків зізналися, що стурбовані 

надміром часу, який їхні діти перебувають у мережі. Ці цифри підтверджує і 

Bosco, додаток, що відстежує онлайн-активність дітей та підлітків. За їхніми 

даними, до лютого 2020 р. діти в середньому користувалися смартфонами 4,5 

години на день. Після того як школи закрилися на карантин, цей час зріс до майже 

9 годин на добу. На додачу до цього, відколи школи перейшли на дистанційну 

форму навчання, кількість повідомлень у месенджерах зросла у 5 разів для дітей 

та в 7,5 разів для підлітків» [89]. Така активність неповнолітніх у мережі Інтернет 

для більшості з них обумовлена соціальними умовами життя, а саме недостатньою 

увагою з боку батьків, вчителів у школі, у професійних закладах, відсутністю 
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друзів, невміння /небажання контактувати з ровесниками у реальному житті, 

можливістю подати себе online кращим, ніж сприймає підлітків оточення offline. 

Тобто, online середовище для неповнолітнього сьогодні стає більш ефективною 

формою соціальної ідентифікації порівняно з реальним життям. 

Загалом мережа Інтернет стає своєрідним каталізатором для розвитку як 

віктимного, так і криміногенного потенціалу неповнолітніх користувачів. «Діти, 

як найбільш активна й допитлива аудиторія, часто першими знайомляться 

з новими технологіями, такими як інтернет, випереджаючи в технічній освіченості 

батьків. У цьому є позитивний бік: підвищення рівня ерудиції, формування 

навичок спілкування з людьми. Але є й негативний: відсутність життєвого 

досвіду, як правило, підвищує ризик зіткнутися з онлайн-загрозами: онлайн-

насилля; шахрайство; порнографія; отримання особистої інформації з метою 

злочинного використання» [178, с. 7].  

Проте між online та offline соціальними середовищами майже відсутня чітка 

межа, яку легко перетнути. За словами Р. Махаффі, американського кримінолога, 

Інтернет – це Дикий Захід XXI століття, в якому завжди зустрічаються захопливі 

пригоди, небезпеки та бандити: хоча кулі, що летять в Інтернеті, несправжні, вони 

все одно можуть поранити [347]. 

Отже, на сьогодні як в Україні, так і в світі набуває неабиякого поширення 

мережа Інтернет з фактично безмежними можливостями як пошуку, так 

і ретрансляції інформації, що є незмінно важливим для неповнолітніх, які 

належать до покоління Z, для яких online соціальне середовище є не менш 

важливим, ніж offline соціальні мікросередовища, що складають реальне буття 

підлітка у невіртуальному просторі. При цьому формування особистості 

неповнолітнього відбувається як в online, так і offline соціальному середовищі, 

впливаючи на вироблення його моделі поведінки. 

У філософському енциклопедичному словнику середовище представлене як 

суспільні, матеріальні і духовні умови, які оточують людину. Середовище 
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в широкому сенсі (макросередовище) охоплює суспільно-економічну систему 

в цілому: виробничі сили, суспільні відносини, суспільну свідомість і культуру. 

Середовище у вузькому сенсі (мікросередовище) включає безпосереднє оточення 

людини: сім’ю, трудовий, навчальний та ін. колективи і групи. Середовище робить 

вирішальний вплив на формування і розвиток особистості [314, с. 254]. 

З філософської точки зору середовище – це основне оптимальне співвідношення 

фізичного, духовного, культурного та естетичного середовищ, до якого входять 

матеріальні та духовні компоненти, які щодо особистості існують об’єктивно. 

Однак і предметні, і духовні елементи середовища особистості, так само як і 

середовище соціального спілкування, визначаються суспільними умовами та не 

можуть бути прирівняні до матеріальної і духовної культури суспільства, всієї 

сукупності відносин, що існують у ньому [317, с. 36].  

Соціальне середовище – це видове поняття стосовно родового поняття 

«середовище». Соціальне середовище у словнику-довіднику з соціальної 

педагогіки визначається як «сукупність соціальних умов життєдіяльності 

і розвитку людини (духовних, міжособистісних, виробничих та інших відносин), 

що впливають на її свідомість та поведінку. Структура соціального середовища 

багаторівнева (мікрорівень – безпосереднє соціальне оточення – сім’я, формальна 

чи неформальна група; мезарівень – регіональні, територіальні, поселенські та 

інші спільноти, які є носіями і виразниками специфічної культури і способу життя; 

макрорівень – економічна, соціальна, політична і духовна система відносин). 

Наявність соціального середовища – необхідна та обов’язкова умова соціалізації 

особистості. Воно охоплює людину від моменту її народження і впливає на неї аж 

до смерті. Соціальне середовище, зокрема його сфери: політична, соціальна, 

духовна формують певні очікування щодо поведінки особистості. Ці очікування 

відповідні соціальні інститути перетворюють на цілі, завдання, зміст соціального 

виховання» [90, с. 132]. 
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Соціальне середовище має свою структуру, в якій виокремлюють макро- 

і мікрорівні. «Макрорівень – це система соціальних відносин у суспільстві. До 

його структури та змісту належить сукупність багатьох факторів, зокрема 

економічних, правових, ідеологічних, культурних, політичних тощо. Вони 

впливають на індивідів як безпосередньо – через закони, соціальну політику, 

цінності, норми, засоби масової інформації, так і опосередковано через вплив на 

малі групи, до яких належить індивід. Мікрорівень – це конкретні умови життя 

особистості (сім’я, сусідство) та умови в середовищі найближчого оточення 

(вулиця, тип поселення, навчальний або трудовий колектив, громадські 

організації, формальні та неформальні об’єднання)» [90, с. 134]. 

Бурхливий розвиток мережі Інтернет та її значущість у сучасному 

суспільстві зумовили виникнення особливого виду соціальної реальності, яку 

можна назвати віртуальною, online соціальним середовищем (online соціумом), яке 

у жодному разі не можна протиставляти offline соціальному середовищу. Як 

зазначалося вище, між ними немає відчутної різниці.  

Оnline соціальне середовище, на наш погляд, має свою структуру. 

Насамперед, елементом такого середовища є інформаційний продукт 

(інформація), який поданий у вигляді сигналів, знаків, звуків, рухомих чи 

нерухомих зображень тощо [268]. Сама інформація, що розміщується у мережі 

Інтернет, може бути як оперативною, так і поточною. Оперативною слід вважати 

таку інформацію, якою можливо оперувати, користуватися. У разі потреби 

у певній інформації користувач подає певний запит у мережі Інтернет через 

пошукові системи. При цьому відповідна інформація може бути як релевантною, 

так і непотрібною для користувача. Вона може мати як позитивний, так 

і негативний, у тому числі криміногенний потенціал. Після того, як інформація 

проінформувала користувача про щось, вона втрачає для нього свою актуальність 

та перестає бути оперативною, хоча з Інтернет-простору не зникає [323, с. 14–15].  
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Інформація як елемент online соціального середовища має властивість 

фіксуватися на сторінках соціальних мереж і зберігатися незмінно в такому стані 

тривалий час. Окрім того, відповідна інформація характеризується варіативністю, 

проєктивністю та комунікативною спрямованістю, яка визначається тим, що 

інформаційне наповнення формують користувачі соціальних мереж, які мають 

особисту думку та створюють його з метою обговорення відповідної тематики 

з іншими користувачами. Таким чином, інформація в online просторі формує 

інформаційне середовище (як внутрішнє, так і зовнішнє), що може мати 

деструктивний вплив на неповнолітнього споживача інформаційного Інтернет-

продукту. 

Окрім того, вважаємо, що елементом оnline соціального середовища слід 

вважати комунікацію у мережі Інтернет, учасником якої може бути неповнолітній. 

Власне таку форму комунікації будемо іменувати кіберкомунікацією, яка 

відбувається завдяки сучасним комп’ютерним технологіям і певному програмному 

забезпеченню. На побутовому рівні ці слова «комунікація» та «спілкування» 

вживаються як синонімічні, однак, на думку науковців, вони не є ідентичними за 

змістом. Так, В. П. Конецьку у підручнику «Соціологія комунікації» визначає 

поняття комунікації визначає як соціально обумовлений процес передачі і 

сприйняття інформації в умовах міжособистісного і масового спілкування по 

різних каналах за допомогою різних комунікативних засобів (вербальних, 

невербальних й інших). «Спілкування» вчена також формулює через ключове, 

тотожне вищенаведеному визначенню, поняття «соціально обумовлений процес»… 

обміну думками і відчуттями між людьми в різних сферах їх пізнавальної 

діяльності, що реалізується головним чином за допомогою вербальних засобів 

ком135унікації» [135, с. 24]. Слід звернути увагу на подібність запропонованих 

визначень. По-перше, ключовим, визначальним словосполученням для обох є 

«соціально обумовлений процес». По-друге, кожне із аналізованих визначень 

містить у собі «конкуруючий» термін: «комунікація» серед іншого передбачає 
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«масове спілкування», а «спілкування» серед іншого передбачає «вербальні засоби 

комунікації». Виявлена особливість дозволяє дійти висновку, що принципової 

різниці між цими поняттями немає, навіть коли йдеться про 

комунікацію/спілкування у мережі Інтернет. Хоча деяка розбіжність, на наш 

погляд, все ж є, хоч і несуттєва. В оnline соціальному середовищі відбувається 

комунікація, по суті обмін повідомленнями про певні події, а  також спілкування, 

якє має більш особистісний характер, адже, окрім просто передачи якоїсь 

інформації, включає власну «особистісну» оцінку цих подій суб’єктом передачи 

інформації. 

Вказані вище елементи оnline соціального середовища (інформація 

та кіберкомунікація) за змістом можуть стосуватися будь-яких форм насильства 

та нести криміногенний потенціал для осіб, які споживають інформаційний 

продукт, комунікують з іншими користувачами мережі Інтернет стосовно 

вчинення насильницьких злочинів.  

По-третє, елементом оnline соціального середовища слід вважати суб’єктів 

віртуальних правовідносин, до яких слід відносити операторів, адміністраторів, 

провайдерів, що забезпечують функціонування мережі Інтернет; осіб, які 

здійснюють інформаційне наповнення мережі (створюють інформаційні ресурси 

та забезпечують їх функціонування) – так звані активні суб’єкти. Окрім того, слід 

виділяти користувачів (споживачів) інтернет-інформації, яких умовно можна 

назвати пасивними суб’єктами [332, с. 153]. 

Найповніша реалізація комунікативних можливостей у віртуальному 

середовищі можлива у так званих віртуальних співтовариствах (спільнотах). 

Вперше, термін «віртуальне співтовариство» ввів Г. Рейнгольд у роботі 

«Віртуальна спільнота: заселення електронних рубежів», що була опублікована в 

1993 році, під якою він розуміє соціальне перетворення, яке з'являється на основі 

практики комп'ютерно-опосередкованої комунікації в Інтернеті, коли достатня 

кількість людей тривалий час бере участь у публічній дискусії, висловлюючи 
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власні думки з тим, щоб сформувати особисті відносини у віртуальному просторі. 

На думку Г. Рейнгольда, віртуальні співтовариства характеризуються тими ж 

ознаками, що й реальні співтовариства [356].  

Таким чином, віртуальне співтовариство є певним співтовариством людей, 

які спілкуються між собою з певної тематики і використовують як базовий засіб 

комунікації Інтернет-технології для організації групової взаємодії учасників 

співтовариства, що самоорганізується [136]. Основними формами існування 

інформаційного продукту у мережі Інтернет, які забезпечують віртуальну 

комунікацію між різними учасниками інформаційних відносин є, насамперед, 

online соціальні мережі: 1) соціальні мережі (Facebook, MySpace, VKontakte, Twitter 

та ін.); 2) системи миттєвого обміну повідомленнями: спілкування з іншими 

користувачами через мережу в режимі реального часу (Skype, ICQ, MSN Messenger 

та ін.); 3) інтернет-чати: дають змогу одночасно декільком користувачам 

спілкуватися в режимі реального часу; 4) інтернет-форуми: надають можливість 

створювати нові теми, коментувати і обговорювати повідомлення інших 

користувачів; 5) веб-блоги – особисті онлайн журнали окремих користувачів); 

6) вікідовідники – портали, зміст яких може бути редагований відвідувачами 

(Вікіпедія); 7) інтернет-хости: розміщення відеоматеріалів (YouTube) [137, с. 38].  

Окрім того, сучасні віртуальні спільноти поділяються на такі основні види. 

Залежно від підстави об’єднання людей у співтовариства: 1) співтовариства за 

інтересами, які об’єднують людей з однаковими інтересами (політичними, 

соціальними, культурними, економічними тощо) або є спеціалізованими 

(співтовариства молодих батьків, клуби любителів певних марок автомобілів 

тощо); ігрові співтовариства, які надають користувачам можливості створювати 

власне середовище, історії та персонажів у вигаданих світах; географічні 

співтовариства, основані на географічному розташуванні або місцевості (часто 

такі угрупування об'єднуються за допомогою локальних мереж); співтовариства 

взаємин, сформовані навколо певних життєвих ситуацій, в яких люди можуть 
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обмінюватися своїм досвідом і думками; комерційні співтовариства, стосунки в 

яких побудовані на купівлі та продажу онлайнових товарів і послуг; віртуальні 

держави [177; 348; 353]. За ступенем реалізації віртуальних спільнот в інтернет 

середовищі: соціальна мережа (Social Network); дискусійні листи – це вид 

віртуальних спільнот, які функціонують поза Вебом (WWW) за допомогою таких 

засобів, як електронна пошта; публічні соціальні мережі, прикладом яких є 

відомий сьогодні у світі сервіс мікроблогів «Twitter» [232, с. 143; 354; 361]. 

Залежно від ставлення до суспільства та держави: індиферентні; ізоляціоністські – 

структури типу закритих клубів за інтересами; конструктивні (прагнуть активно 

взаємодіяти з суспільством); деструктивні віртуальні спільноти, як намагаються 

протидіяти реальному суспільству [66, с. 96]. 

Оnline соціальне середовище формується у процесі заміщення реальних 

об’єктів offline соціуму їх образами, існування яких підтримується за допомогою 

можливостей мережі Інтернет. «У сучасному світі спостерігається глобальна 

тенденція розширення форм і способів соціокультурної комунікації. Інформаційна 

революція, одним з досягнень якої стала поява Інтернету, вплинула на всі 

комунікативні процеси, призвела до появи глобального комунікаційного простору, 

в який залучаються все більше й більше мешканців Землі. Науково-технічна 

революція, зокрема розвиток інформаційних технологій, зробили доступним вихід 

в Інтернет не тільки зі стаціонарного комп’ютера, але і планшета, комунікатора 

або навіть мобільного телефону. Загально доступними стають не тільки постійний 

зв’язок, але і можливість оперативного отримання необхідної інформації. 

Інтернет, будучи інноваційним медіапростором сучасних масових комунікацій, 

здійснює величезний вплив на соціокультурні практики як окремих індивідів, так і 

всього суспільства» [77, с. 9]. 

Інтернет мережа фактично змінила сферу соціального спілкування підлітків, 

розширила темпоральні та просторові кордони для соціальних зав’язків таких осіб. 

Інформаційно-комунікаційні технології не лише прискорили передачу інформації. 
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Вони створили необхідні умови для дифузії соціальних інститутів, для 

розширення комунікації у межах окремих соціальних груп, так і міжгрупове 

віртуальне спілкування. Цифрова трансформація суспільства, інформаційна 

глобалізація зумовлює не лише комунікацію та спілкування у віртуальному 

просторі, а й спричиняє децентралізацію взаємодії як між різними соціальними 

групами, так і між учасниками окремих таких груп.  

Користувачі Інтернету вибудовують віртуальні соціальні зв’язки, які 

фактично є тотожними традиційним соціальним відносинам, компенсуючи часові 

та просторові обмеження реальних соціальних зв’язків і комунікацій. 

Неповнолітні зазвичай переносять у віртуальну реальність існуючі соціальні 

зв’язки, накладають їх, стираючи межу між вказаними соціальними зв’язками, 

реконструюючи та відновлюючи втрачені, створюють нові соціальні зв’язки, що 

зумовлює виникнення нових віртуальних мережевих комунікацій. Таким чином, 

onlin соціум фактично розширив межі соціального буття неповнолітніх, коли 

традиційні соціальні інститути перестають бути єдиною формою прийняття 

рішень неповнолітніми. Мережева організація віртуальної комунікації утворює 

альтернативний спосіб соціальної взаємодії, дозволяючи отримати доступ до 

безмежного кола інформації, у тому числі криміногенного характеру.  

Ураховуючи те, що online соціум стає невід’ємною частиною соціального 

простору, організовуючи його, він безпосередньо впливає на зміну світогляду 

особи, яка є учасником такого online соціуму, особливо якщо це стосується 

неповнолітніх, які є активними користувачами Інтернет-мережі. 

Віртуалізація соціального середовища неповнолітніх має як позитивні, так і 

негативні аспекти. «Віртуальність не просто пропонує нам нові способи 

колективного існування ‒ сьогодні це вимір соціальної реальності, який неминуче 

захоплює будь-якого користувача сучасних комунікаційних технологій. Їх 

постійне вдосконалення, з одного боку, наближає нас до реальності (як 5D-

технології), а з іншого ‒ виводить за її межі (наприклад, технології симулювання 
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досвіду), ускладнює осмислення віртуального й механізмів функціонування 

людини і соціуму в межах цієї специфічної реальності» [71, с. 35]. Інформаційні 

можливості мережі Інтернет позитивно впливають на всебічний розвиток 

підлітків, зокрема, у зв’язку з поширенням дистанційного навчання, організація 

якого передбачає, зокрема, у пересиланні замовнику інформаційних матеріалів на 

електронних носіях, або у створенні і розміщенні на сторінках Інтернету 

структурованих навчальних матеріалів, а управління здійснюється за допомогою 

алгоритмів навчальної діяльності, що представлені у формі інструкцій по роботі 

з цими матеріалами. Переваги дистанційних форм освіти перед традиційними 

полягають, в першу чергу, в можливості користувача самостійно визначати власну 

освітню траєкторію, зокрема за допомогою підбору тем та курсів. А це, у свою 

чергу, розширює можливості професійного самовизначення особистості. При 

цьому глобальна мережа стирає кордони між країнами, створюючи умови для 

віртуального спілкування, що зумовлює виникнення електронних комунікацій зі 

своїми законами та правилами. Неповнолітні, які досить часто потребують 

спілкування через зайнятість батьків, відсутність належного контролю з їх боку, 

змушені відійти від реального соціального виміру у віртуальний простір, 

віртуальне співтовариство. 

Попри те, що вплив на неповнолітніх online соціму є достатньо сильним, 

інші елементи соціального простору для неповнолітнього також є важливими, 

у зв’язку з чим темпорально вони можуть накладатися чи перехрещуватися. При 

цьому далеко не завжди лише таке віртуальне середовище навіть з контентом 

протиправного характеру може стати криміногенним фактором та зумовити 

злочинну поведінку такої особи, яка безпосередньо сприймає інформацію 

протиправного характеру. Не завжди вплив online соціуму може бути 

вирішальним. Зазвичай лише сукупність соціальних умов, які включають як 

віртуальний соціум, так і вплив інших соціальних груп, як-то сім’я, шкільний 

колектив тощо можуть сформувати криміногенний тип поведінки 
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у неповнолітнього. Тобто, генезу криміногенної поведінки неповнолітнього 

доцільно розглядати крізь призму полівалентного впливу різних соціальних 

мікросвітів, у тому числі online соціуму, в які включений неповнолітній як їх 

учасник, сукупність яких з урахуванням особистісних властивостей 

неповнолітнього, є умовами розвитку такої ґенези. При цьому накладення таких 

соціальних мікросвітів може продукувати його правомірну поведінку, здатне 

нейтралізувати певні криміногенні умови, що можуть існувати у котромусь 

одному соціумі неповнолітнього. Однак такі позитивні фактори можуть 

перетворюватися у негативні. Наприклад, якщо у неповнолітнього з’явилося 

багато вільного часу через те, що у школі йому надали таку можливість, без його 

змістовного наповнення, може стати криміногенним фактором, який може 

зумовити його протиправну поведінку. 

Тому, на наш погляд, online соціум не можна відносити ні до криміногенних, 

ні до антикриміногенних умов протиправної поведінки неповнолітнього. З точки 

зору причинного комплексу насильницької злочинності неповнолітніх online 

соціум, на наш погляд, виконує роль нейтральної умови, яка у взаємодії з іншими 

нішами його соціального середовища, а також з його особистісними рисами може 

стати детермінуючим фактором криміногенної поведінки неповнолітнього.  

Інформаційний продукт у вигляді інформації, що неперервно оновлюється 

в online просторі, а також у комунікативний, інформаційних засобах спілкування 

(месенджери, соціальні мережі, форуми, віртуальні ігри тощо), програмних 

продуктів, навіть якщо він несе у собі криміногенний потенціал, ще не 

перетворюється в умову вчинення неповнолітнім кримінального правопорушення 

під впливом такої інформації. Наприклад, в Інтернет-просторі є велика кількість 

інтернет-ресурсів, на яких у вільному доступі розміщується інформація про 

наркотичні засоби, психотропні речовини, різні види зброї, способи їх придбання 

чи виготовлення. Попри криміногенний та детермінуючий потенціал такої 

інформації, неповнолітній може сприйняти її криміногенний посил та вчинити 
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кримінальне правопорушення, а може, навпаки, сприйнявши відповідну 

інформацію, не «вмонтувати» її у свою модель поведінки, відкинути її. В обох 

випадках сприйняття чи несприйняття криміногенної інформації неповнолітнім є 

надзвичайно складним психічним процесом, що включає аналіз, синтез та оцінку 

відповідної інформації. Проте у другому випадку, коли неповнолітній не сприймає 

криміногенну інформацію та не робить її моделлю своєї поведінки, відповідні 

психічні процеси є більш складними, оскільки неповнолітній у такому випадку не 

лише аналізує та оцінює криміногенну інформацію, а й вибудовує певні захисні 

бар’єри, які знижують негативний потенціал криміногенної інформації, яку 

сприймав неповнолітній в онлайн просторі. 

Таким чином, криміногенний потенціал інформації, що поширюється 

в інтернет просторі може стати детермінуючим фактором протиправної поведінки 

неповнолітнього лише у сукупності з іншими детермінуючими факторами 

соціального середовища та особистісних рис неповнолітньої особи. 

Ураховуючи динамізм інформаційного продукту, який споживають 

неповнолітні, кримінальні правопорушення, що можуть ними вчинятися 

з урахуванням негативного інформаційного впливу такого продукту, з 

традиційних перетворюються у більш інтенсивні, які характеризуються більшим 

ступенем агресивності. Серед них чільне місце займає кібербулінг, який набуває 

широкого поширення у середовищі неповнолітніх, користувачів мережі Інтернет. 

Кібербулінг, на відміну від булінгу, на наш погляд, є більш небезпечним, оскільки 

він характеризується менш чіткими межами, є більш стигматичною стосовно 

особи, яку цькують з використанням можливостей Інтернет. 

Кібербулінгу (cyberbullying) або електронне цькування (electronic bullying), 

або соціальна жорстокість онлайн (Online social cruelty) – це вид цькування, який 

у західній кримінології визначається як умисні систематичні агресивні дії, що 

вчиняються упродовж певного часу групою осіб або окремою особою 
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з використанням інтернет-взаємодії і спрямовані проти жертви, що не може себе 

захистити [358, p. 376)].  

На жаль, українські школярі необізнані з питань кібербулінгу. Так, за 

результатами проведеного анкетування лише 32% опитаних дали ствердну 

відповідь на відповідне питання (додаток Б). 

Кібербулінг включає в себе використання електронної пошти, миттєвих 

повідомлень, веб-сторінок, блогів, форумів і чатів, MMS- та SMS- повідомлень, он 

лайн-ігор та інших інформаційних технологій комунікації [347]. Наприклад, за 

постановою Подільського районного суду м. Києва від 20 травня 2021 року 

у справі № 758/5172/21 ОСОБА_1, студент Національного університету «Києво-

Могилянська академія» був визнаний винуватим у вчиненні адміністративного 

правопорушення, передбаченого ст. 173-4 КУпАП, а саме у систематичному 

цькуванні протягом 08 лютого 2021 року по 15 березня 2021 року свого 

одногрупника, ОСОБА_2, шляхом булінгу психологічного характеру в мережі 

«Телеграм» [244]. Фактично кібербулінг було констатовано і у постанові 

Чуднівського районного суду Житомирської області від  30 березня 2021 року 

у справі № № 294/486/21. У ній ОСОБА_1 було визнано винуватим у вчиненні 

правопорушення, передбаченого ст. 173-4 КУпАП, а саме у вчиненні булінгу, 

тобто дії психологічного насильства із застосуванням засобів електронних 

комунікацій щодо вчителя трудового навчання ОСОБА_3, що проявилося 

у висвітленні непристойних речей на офіційному сайті КЗ «Вільшанський ліцей», 

в результаті чого була завдана шкода психологічному здоров`ю потерпілому [247]. 

На думку Т. В. Миронюк та А. К. Запорожця, «кібербулінг – це новітня 

форма протиправної поведінки, яка виявляється в агресивних, жорстоких діях 

з метою дошкулити, нашкодити, принизити людину, використовуючи 

інформаційно-комунікаційні засоби: мобільні телефони, електронну пошту, 

соціальні мережі тощо» [191, с. 277]. Н. М. Пантелєєва та Г. Т. Кебенгеле, 

ідентифікуючи засоби кібербулінгу як «інформаційну зброю за напрямом 
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і ступенем інформаційного характеру психологічного тиску», визначають 

кібербулінг так: «це агресивні дії, що породжують конфліктну ситуацію 

у відносинах суб’єктів у віртуальному середовищі, наслідками якої є порушення 

психологічної та соціальної безпеки особистості» [231, с. 126–127]. На думку 

І. Лубенець, кібербулінг – це «систематичні умисні дії з боку особи або групи осіб 

(частіше підлітків) із використанням інформаційно-телекомунікаційних засобів, 

спрямовані проти іншої особи (осіб), що характеризуються створенням ворожої, 

принизливої, образливої обстановки й метою або наслідком яких є залякування, 

порушення права на безпечне навчання, повагу, честь, гідність, майно, здоров’я і 

життя, обмеження свободи волевиявлення особи (осіб) тощо». Вчена вважає, що 

кібербулінг відрізняється від інших видів шкільного насильства таким: відчутність 

часового та географічного обмеження; масштабність та швидкість 

розповсюдження інформації образливого характеру та необмеженість аудиторії; 

захищеність переслідувача віртуальним світом; високий рівень латентності цього 

виду насильства; прогалини в законодавстві щодо відповідальності з вищевказані 

дії [183, с. 179, 181]. 

Окремі науковці виділяють типи поведінки, що притаманні кібербулінгу, 

його основні форми. Так, для кібербулінгу притаманні такі типи поведінки: 

1) суперечки або флеймінг (англ. flaming – пекучий, гарячий, полум’яний) – обмін 

стислими гнівними та запальними репліками між двома чи більше учасниками 

шляхом використання комунікаційних технологій; 2) напади, постійні виснажливі 

атаки (англ. harassment) – це залучення повторюваних образливих повідомлень, 

спрямованих на жертву з перевантаженням персональних каналів комунікації; 

3) обмовляння, зведення наклепів (denigration) – розповсюдження принизливої 

неправдивої інформації з використанням комп’ютерних технологій; 

4) самозванство, перевтілення в певну особу (impersonation) – переслідувач 

позиціонує себе як жертва, використовуючи її пароль доступу до акаунту 

в соціальних мережах, блогу, пошти, системи миттєвих повідомлень тощо, а потім 
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здійснює негативну комунікацію; 5) ошуканство, неправомірне одержання 

конфіденційної інформації та її подальше розповсюдження (outing & trickery); 

7) кіберпереслідування – це приховане вистежування переслідуваних і тих, хто 

тиняється без діла поруч; 8) хепіслепінг (від англ. happy slapping – щасливе 

ляскання) – порівняно новий вид кібербулінгу, який започатковано в англійському 

метро, де підлітки, прогулюючись пероном, раптово ляскали один одного, а інший 

учасник знімав це на мобільну камеру [347, с. 9]. Н. М. Пантелєєва та 

Г. Т. Кебенгеле, описуючи вказані типи поведінки, визначають стосовно кожного з 

них загрози безпеці. Так, флеймінг створює нерівноправний психологічний терор, 

що призводить до сильних емоційних переживань; харассмент – характерний для 

онлайн-ігор, руйнація ігрового досвіду; обмовлення, зведення наклепів  –

 психологічний терор, що призводить до сильних емоційних переживань, 

підвищує репутаційні ризики (руйнування іміджу і репутації); самозванство – 

імперсоналізація проти людей, включених до «списку груп ненависті», наражає на 

реальну небезпеку їхнє життя; ошукування, видурювання конфіденційної 

інформації та її розповсюдження – підвищує репутаційні ризики (руйнування 

іміджу і репутації); відчуження – падіння самооцінки, серйозні емоційні 

негаразди, аж до повного емоційного руйнування, соціальна смерть; 

кіберпереслідування – злочинні дії, фізичне насильство, побиття, хепіслеппінг − 

може призвести до трагічних наслідків [231, с. 127]. 

Т. В. Миронюк та А. К. Запорожець виокремлюють такі вияви кібербулінгу: 

погрозливі й образливі текстові повідомлення; розповсюдження (спам) відео та 

фото порнографічного змісту; троллінг (погрозливі, грубі повідомлення 

в соціальних мережах, чатах чи онлайн-іграх); – демонстративне видалення зі 

спільнот у соцмережах, з онлайн-ігор; створення груп ненависті до конкретної 

дитини; пропозиція проголосувати за чи проти когось в образливому опитуванні; 

провокування підлітків до самогубства чи понівечення себе (групи смерті типу 

«Синій кит»); створення підробних сторінок у соцмережах, викрадення даних для 
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формування онлайн-клону; надсилання фотографій з відвертим зображенням; 

пропозиції до дітей надсилати їхні особисті фотографії відвертого характеру та 

заклик до сексуальних розмов чи листування за допомогою месенджерів [191, 

с. 281]. 

Вказані дослідники вважають, що «булінг фактично переростає в катування 

з наявністю всіх ознак складу цього злочину, за винятком суб’єкта. Діти-булери до 

16-ти років, які вчинили дії, що утворюють склад катування, не несуть 

кримінальної відповідальності за ст. 127 КК України, оскільки в ч. 2 ст. 22 

КК України цей злочин не передбачено в переліку тих, кримінальна 

відповідальність за які настає з 14-ти років. Якщо ж вони здійснюють свої 

неправомірні дії через мережу Інтернет (кібербулінг), то за погрози іншим дітям в 

Інтернеті відповідальність несе власник того комп’ютера, з якого було поширено 

неправдиву інформацію або залякування» [191, с. 281]. 

Науковці пропонують визначення поняття насильства у інформаційному 

просторі (кібербулінгу): умисні, опосередковані, зазвичай систематичні, 

протиправні дії з боку учня (учнів) закладів освіти, спрямовані проти іншого учня 

(учнів) всупереч його (їх) волі, які вчиняються з використанням. інформаційно-

комунікаційних засобів і виражаються у формі передавання ому учневі (учням) 

та/або невизначеному колу інших осіб повідомлень, фото-, відеоматеріалів, 

відеозаписів з метою зганьбити, принизити, залякати, образити, зацькувати його 

(їх), наслідком чого є порушення прав на безпечне навчання і отримання 

інформації, таємницю приватного життя, повагу, честь, гідність, майно, здоров’я 

або життя та спричинення фізичної, психічної, моральної шкоди цьому учневі 

(учням) [184, с. 259]. 

Яскравим прикладом кібербулінгу є відома у Франції та світі «Справа Міли» 

(«l'affaire Mila»). Наведемо розгорнутий опис цієї справи із інтернет-джерела 

«Кібербулінг і «право на богохульство»: Паризький суд виніс рішення у 

резонансній справі» [126]. Отже, у липні 2021 р. Паризький суд оголосив вирок у 



170 

цій справі щодо кібербулінгу і «права на богохульство». В січні 2020 р. 16-річна 

Міла опублікувала в Instagram відео, де розповіла про образу з боку чоловіка, який 

із посиланням на релігію висловився щодо її сексуальної орієнтації. «Твоя релігія 

– лайно», – відповіла Міла, після чого стала об'єктом ненависті і погроз смерті та 

зґвалтування. Через десять місяців вона вирішує відповісти тим, хто її ображає та 

обіцяє смерть, у відео, розміщеному на TikTok, де вона знову критикує іслам. 

Серед сотень тисяч отриманих погроз та образ були фотомонтажі «з головою 

кривавої Міли замість Самуеля Паті» − вчителя історії та географії, якому 

відрубали голову восени 2020 року. 100,000 погроз на день – її адвокат назвав це 

«цифровим лінчуванням». З того часу Міла жила в укритті під цілодобовим 

захистом поліції. В листопаді 2020 р. прокуратура відкрила перше провадження 

проти Міли за «розпалювання ненависті до групи людей через їх належність до 

раси або певної релігії», яке було закрито в кінці січня 2021 р. Слідство довело, що 

її висловлювання «незалежно від їх обурливого тону», мали «єдину мету 

висловити особисту думку щодо релігії без вимагання ненависті чи насильства 

проти фізичних осіб». З іншого боку, в лютому-березні 2021 р. 11 осіб у віці від 18 

до 29 років, не пов’язаних між собою, були взяті під варту під оперативною 

координацією Центрального управління по боротьбі зі злочинами ненависті 

за кібербулінг (злочин відповідно змін до КК в 2018 р.) та погрози смертю. 

Загалом перед Паризьким кримінальним судом постало 13 осіб, 11 засуджено до 

умовних термінів від чотирьох до шести місяців. Крім умовних термінів, кожен 

має сплатити 1500 євро моральної компенсації жертві булінгу і компенсацію 

судових витрат (€ 1000). Один обвинувачений був виправданий за відсутністю 

доказів, ще один звільнений від відповідальності через процедурні порушення 

[126].  

Таким чином, кібербулінг є специфічним видом online насильства, що має 

специфічний комплекс причин та умов з огляду на використання під час вчинення 

кримінального правопорушення можливостей Інтернет-мережі, що вимагає 
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розроблення й окремих заходів запобігання кібербулінгу в Україні. Зважаючи на 

це, у попередньому підрозділі кібербулінг обґрунтовано було віднесено до 

фонових явищ насильницької злочинності серед неповнолітніх. 

Підсумовуючи викладене, доходимо висновку, що криміногенний потенціал 

online соціального середовища неповнолітнього може бути реалізований 

виключно у разі наявності його сприятливого соціального середовища, яке 

визначається якістю тих соціальних відносин, учасниками яких виступають 

неповнолітні. При цьому криміногенний потенціал online соціуму не переростає 

автоматично в причинний комплекс насильницької злочинності неповнолітніх. 

Власне позитивний загальносоціальний статус неповнолітнього, його якісні 

соціальні ніші, можуть бути запобіжником переростання криміногенної 

інформації, отриманої в інтернет просторі, у детермінанти насильницької 

злочинності неповнолітніх. Тобто, детермінанти насильницької злочинності 

неповнолітніх мають місце виключно з поєднання online та offline факторів, що 

формуються в умовах взаємодії різних соціальних сфер, що оточують 

неповнолітнього.  

 

Висновки до розділу 3 

Вплив ЗМІ на насильницьку злочинність неповнолітніх може мати два 

якісно різні напрями: негативний психологічний вплив – зростання агресії та 

насильства; позитивний психологічний вплив – запобігання поширенню агресії та 

насильства. В об’єктивній дійсності ЗМІ здійснюють паралельно обидва впливи – 

позитивний, і негативний з превалюванням останнього. З урахуванням сучасних 

можливостей електронних ЗМІ стосовно впливу на поведінку неповнолітніх осіб 

констатовано, що більш ефективним вбачається не спосіб обмеження доступу 
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дітей і підлітків до насильства, що демонструється електронними ЗМІ, а контроль 

уповноважених державних органів за їх діяльністю.  

Булінг, який проявляється у систематичних образах та психологічному 

тиску, є проявом насильства, а отже, безумовно, містить у собі потенціал 

подальшої, уже кримінальної, насильницької поведінки неповнолітнього. Тому 

обґрунтована ідея про віднесення булінгу, у т.ч. кібербулінгу, до фонових явищ 

насильницької злочинності серед неповнолітніх 

Висвітлено розуміння online соціального середовища як чинника, що 

впливає на формування особистості неповнолітнього злочинця, який вчиняє 

насильницькі злочини. Виокремлено такі елементи online соціального середовища: 

1) інформація (інформаційний продукт), яка формує інформаційне середовище (як 

внутрішнє, так і зовнішнє), що може мати деструктивний вплив на 

неповнолітнього, споживача інформаційного Інтернет-продукту; 

2) кіберкомунікація, яка відбувається завдяки сучасним комп’ютерним 

технологіям і певному програмному забезпеченню; 3) суб’єкти віртуальних 

правовідносин (оператори, адміністратори, провайдери, що забезпечують 

функціонування мережі Інтернет); особи, які здійснюють інформаційне 

наповнення мережі, а також користувачі (споживачі) інтернет-інформації. 

Констатовано, що onlin соціум фактично розширив межі соціального буття 

неповнолітніх, коли традиційні соціальні інститути перестають бути єдиною 

формою прийняття рішень неповнолітніми. Мережева організація віртуальної 

комунікації утворює альтернативний спосіб соціальної взаємодії, дозволяючи 

отримати доступ до безмежного кола інформації, у тому числі криміногенного 

характеру. 

Розглянуто генезу криміногенної поведінки неповнолітнього крізь призму 

полівалентного впливу різних соціальних мікросвітів, у тому числі online соціуму, 

в які включений неповнолітній як їх учасник, сукупність яких з урахуванням 

особистісних властивостей неповнолітнього, є умовами розвитку такої ґенези. При 
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цьому накладення таких соціальних мікросередовищ може продукувати його 

правомірну поведінку, здатне нейтралізувати певні криміногенні умови, що 

можуть існувати у котромусь одному соціумі неповнолітнього. Однак такі 

позитивні фактори можуть перетворюватися у негативні. 

Online соціум не можна відносити ні до криміногенних, ні до 

антикриміногенних умов протиправної насильницької поведінки неповнолітнього. 

З точки зору причинного комплексу насильницької злочинності неповнолітніх 

online соціум запропоновано визнавати нейтральною умовою, яка у взаємодії з 

іншими елементами соціального середовища, а також з особистісними рисами 

неповнолітнього, може стати детермінуючим фактором його криміногенної 

поведінки. Тобто, криміногенний потенціал інформації, що поширюється 

в інтернет-просторі може стати детермінуючим фактором протиправної поведінки 

неповнолітнього лише у сукупності з іншими детермінуючими факторами 

соціального середовища та особистісних рис неповнолітньої особи. 

Охарактеризовано кібербулінг як особливий вид online насильства, що має 

специфічний комплекс детермінантів з огляду на використання під час вчинення 

кримінального правопорушення можливостей Інтернет-мережі, що вимагає 

розроблення й окремих заходів запобігання кібербулінгу в Україні. 

Криміногенний потенціал online соціального середовища неповнолітнього 

може бути реалізований виключно у разі наявності сприятливого соціального 

середовища, яке визначається якістю тих соціальних відносин, учасниками яких 

виступають неповнолітні. При цьому криміногенний потенціал online соціуму не 

переростає автоматично в причинний комплекс насильницької злочинності 

неповнолітніх. Власне позитивний загальносоціальний статус неповнолітнього, 

його якісні соціальні ніші, можуть бути запобіжником переростання 

криміногенної інформації, отриманої в інтернет просторі, у детермінанти 

насильницької злочинності неповнолітніх. Тобто, детермінанти насильницької 

злочинності неповнолітніх мають місце виключно з поєднання online та offline 
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факторів, що формуються в умовах взаємодії різних соціальних сфер, що 

оточують неповнолітнього. 
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ВИСНОВКИ 

 

У дисертації здійснено теоретичне узагальнення та запропоновано нове 

розв’язання наукового завдання, яке полягає у дослідженні насильницької 

злочинності серед неповнолітніх як проблеми ювенальної кримінології. 

Огляд наявних в Україні досліджень проблеми протидії злочинності серед 

неповнолітніх дозволяє сформулювати висновок про те, що ця тематика є 

предметом вивчення багатьох науковців. При цьому зазвичай учені, які 

присвячували свої дослідження насильницькій злочинності, виокремлюють 

проблематику вчинення вказаних злочинів неповнолітніми. І, навпаки, дослідники 

злочинності неповнолітніх обов’язково виокремлюють в її структурі значну 

частку насильницьких злочинів, акцентуючи увагу на її причинах та шляхах 

запобігання. Концепції, теорії, доктрини, сформовані в ювенальній кримінології 

безпосередньо визначають принципи діяльності ювенальної юстиції, становлення 

якої відбувається наразі в Україні.  

В дисертації запропоноване визначення поняття «ювенальна 

антикримінальна політика» і обґрунтовано висновок про те, що всі складові 

ювенальної антикримінальної політики, а саме: законодавство про кримінальну 

відповідальність неповнолітніх, практика його застосування, ювенальні юстиція та 

превенція, перебувають між собою у функціональній залежності й взаємодії. 

Механізм цієї взаємодії такий, що зміни в одному елементі з необхідністю 

обумовлюють відповідні зміни і в інших елементах такої політики. На сучасному 

етапі ювенальна антикримінальна політика України має своїми головними 

завданнями формування системи ювенальної юстиції, здатної гарантувати 

відновне, реабілітаційне, охоронне та виховне правосуддя, а також забезпечення 

ефективної ювенальної превенції, соціальної адаптації та ресоціалізації 

неповнолітнього правопорушника. 
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В аспекті розгляду неповнолітнього суб’єкта насильницьких злочинів 

недоцільно використовувати термін «дитина». Водночас в контексті ювенальної 

віктимології, а також в межах кримінально-правових досліджень проблеми 

неповнолітнього потерпілого, допустимо використання терміну «дитина». Такий 

підхід дозволить відокремити неповнолітню особу, яка вчинила кримінальне 

правопорушення, від неповнолітнього, який є потерпілим від злочинного 

посягання. Адже термін «дитина» не несе в собі негативного змісту, є соціально 

нейтральним, на відміну від неповнолітнього як суб’єкта кримінальної 

відповідальності. 

Визначено такі вікові особливості неповнолітніх, які вчинили насильницькі 

злочини, у тому числі у взаємозв’язку з іншими соціально-демографічними 

характеристиками: залежність між початком зростання кримінальної активності та 

першою віковою кризою у неповнолітніх (15–17 років); чим вищий вік 

неповнолітнього злочинця, який вчинив насильницький злочин, тим 

інтенсивнішою є його кримінальна активність; неповний склад сім’ї з високою 

вірогідністю може сформувати у неповнолітнього комплекс сваволі та ілюзій, що 

може стати рушійною силою вчинення насильницьких злочинів (приблизно 

половина засуджених за насильницькі злочини виховувалася у неповній сім’ї); 

залежність між ступенем тяжкості вчиненого насильницького злочину та 

відсутністю у неповнолітнього зайнятості, а також вчиненням злочину у стані 

сп’яніння. 

Насильство у кримінальному праві України є предметом наукової дискусії. 

Одні вчені  насильство розглядають виключно як фізичне, інші −  і як фізичне, і як 

психологічне. У дисертації підтримано останній підхід. Відповідний висновок 

зроблено з урахуванням основних положень соціального натуралізму 

з використанням юснатуралістичної методології, а також ураховуючи комплекс 

сваволі та ілюзій, що допускає широке трактування поняття «насильство» як 

у кримінальному праві України, так і в кримінології. Виокремлено види 
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насильства. І. Залежно від форми зовнішнього прояву: фізичне та психологічне. ІІ. 

Залежно від адресата: безпосереднє та опосередковане. ІІІ. Залежно від способу 

поширення: offline насильство та onlin насильство. 

На підставі постулатів природного права та принципу соціального 

натуралізму, обґрунтовано, що злочинність неповнолітніх – це протиприродне 

соціальне явище, обумовлене патологією формування волі і свідомості 

неповнолітнього. 

Висвітлено розуміння поняття «переслідування» / «сталкінг» у зарубіжній та 

вітчизняній юридичній літературі, а також в історичному контексті та 

у кримінальному законодавстві таких зарубіжних держав, як Німеччина. Австрія, 

Бразилія, Латвія, Естонія, Грузія. Враховуючи також вітчизняні тенденції, 

запропоновано криміналізувати нав’язливе переслідування іншої особи. 

Визначено такі основні ознаки: 1) переслідування – це форма фізичного та 

психологічного насильства; 2) основним безпосереднім об’єктом переслідування є 

безпека людини, а додатковим – порядок суспільних відносин, який забезпечує її 

приватність; 3) нав’язливе переслідування передбачає систематичне (три або 

більше рази) вчинення протиправних дій; 4) переслідування полягає у намаганні 

суб’єкта кримінального правопорушення встановити небажаний контакт з іншою 

особою; 5) переслідування вчиняється у спосіб погрози насильством, знищенням 

або пошкодженням майна, шантажу, а також власне насильства; 6) потерпіла 

особа повинна сприймати погрозу, насильство чи шантаж як такі, що можуть бути 

реалізовані; 7) адресат погрози, шантажу, насильства – безпосередньо потерпілий 

або близькі йому особи; 8) наявність умислу та вчинення дій проти волі особи.  

Нав’язливе переслідування характеризується тим ступенем суспільної 

небезпеки, який є достатнім для криміналізації вказаної протиправної поведінки 

у КК України. Необхідність запровадження таких змін обумовлена впливом 

світових глобалізаційних процесів на розвиток злочинності, сучасними 

тенденціями поширення насильницької злочинності в Україні, у тому числі, 
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у середовищі неповнолітніх, зарубіжним законодавчим досвідом, результатами 

проведеного соціологічного опитування. Запропоновано передбачити кримінальну 

відповідальність за умисне нав’язливе систематичне переслідування особи, яке 

полягає у намаганні встановити небажаний для іншої особи контакт з нею, 

поєднане з погрозою насильством, небезпечним для життя або здоров’я потерпілої 

особи або близьких їй осіб, знищенням або пошкодженням майна, шантажем, 

якщо потерпіла особа мала реальні підстави побоюватися здійснення вказаних 

погроз. 

Особливостями групового характеру насильницької злочинності 

неповнолітніх є такі: прагнення до спільності та наслідування; більший ступінь 

жорстокості та знущань над потерпілим; спонукання до самогубств; підвищена 

групова залежність; недостатній соціальний самоконтроль; конформізм; легкість 

швидкого неформального об’єднання; потреба у спілкуванні та самоствердженні; 

групова згуртованість; домінуючий груповий мотив. 

Констатовано, що попри переважно груповий характер насильницької 

злочинності неповнолітніх, кримінологічна наука приділяє недостатньо уваги 

груповому мотиву такої поведінки. Одним із сучасних найнебезпечніших проявів 

групового насильства серед неповнолітніх є спонукання до самогубства 

у соціальних мережах (т.зв. «групи смерті»). Запропоновано передбачити таку 

кваліфікуючу ознаку доведення до самогубства (ст. 120 КК України), як вчинення 

відповідних дій з використанням інформаційно-телекомунікаційних мереж, у тому 

числі мережі Інтернет, а також знизити вік, з якого настає кримінальна 

відповідальність за доведення до самогубства (ст. 22 КК України).  

Одними з основних детермінант злочинності неповнолітніх є недоліки 

виховання (соціального, сімейного, шкільного). Для зниження рівня злочинності 

неповнолітніх необхідним є формування прогресивного світогляду, заснованого 

на ідеях природного права. Мета соціального виховання неповнолітнього українця 
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полягає у формуванні усіх видів соціальної культури в контексті відродження 

національної ідеї ціннісного ставлення особистості до української нації. 

Узагальнено особливості групового характеру насильницької злочинності 

неповнолітніх: прагнення до спільності та наслідування як нормальні 

психофізіологічні вікові риси; більший ступінь жорстокості та знущань над 

потерпілим; спонукання до самогубств; підвищена групова залежність; 

недостатній соціальний самоконтроль; конформізм; легкість швидкого 

неформального об’єднання; потреба у спілкуванні та самоствердженні; групова 

згуртованість; домінуючий груповий мотив. Констатовано, що попри обумовлену 

психологічною специфікою поведінки дітей особливість групового характеру 

насильницької злочинності неповнолітніх, недостатньою є увага кримінологічної 

науки до соціально-психологічного дослідження групового мотиву. 

Булінг, який проявляється у систематичних образах та психологічному 

тиску, визначено як прояв насильства, який містить у собі потенціал подальшої, 

уже кримінально протиправної насильницької поведінки неповнолітнього. Булінг, 

як і кібербулінг, слід віднести до фонових явищ насильницької злочинності серед 

неповнолітніх, зокрема такого злочинного діяння як доведення/схиляння до 

самогубства. Прояви булінгу часто мають груповий характер, що значно підвищує 

ступінь суспільної небезпеки таких насильницьких дій. Пропозиція про віднесення 

булінгу до фонових явищ насильницької злочинності серед неповнолітніх 

узгоджується із визнанням протидії булінгу одним із пріоритетних напрямів 

ювенальної антикримінальної політики України. 

Насильство у середовищі неповнолітніх детерміноване багатьма чинниками, 

насамперед соціально-економічними та психологічними, серед яких слід 

відзначити: загальний низький рівень культури, у тому числі антикримінальної, 

збільшення кількості неповних сімей внаслідок розлучень та масового виїзду 

батьків за кордон (про це свідчать і статистичні дані, наведені у другому розділі), 
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неконтрольована пропаганди насильства та агресії у засобах масової інформації 

тощо.  

Вплив ЗМІ на насильницьку злочинність неповнолітніх може мати два 

якісно різні напрями: негативний психологічний вплив – зростання агресії та 

насильства; позитивний психологічний вплив – запобігання поширенню агресії та 

насильства. В об’єктивній дійсності ЗМІ здійснюють паралельно обидва впливи – 

позитивний, і негативний з превалюванням останнього. З урахуванням сучасних 

можливостей електронних ЗМІ стосовно впливу на поведінку неповнолітніх осіб 

констатовано, що більш ефективним вбачається не спосіб обмеження доступу 

дітей і підлітків до насильства, що демонструється електронними ЗМІ, а контроль 

уповноважених державних органів за їх діяльністю.  

Криміногенну поведінку неповнолітнього, який вчинив насильницький 

злочин, слід розглядати крізь призму полівалентного впливу різних соціальних 

мікросвітів, у тому числі online соціуму, в які включений неповнолітній як їх 

учасник, та сукупність яких з урахуванням особистісних властивостей 

неповнолітнього, є умовами розвитку такої ґенези. При цьому накладення 

різноманітних соціальних мікросвітів, в який включений неповнолітній може 

продукувати його правомірну поведінку, здатне нейтралізувати певні 

криміногенні умови, що можуть існувати у котромусь одному соціумі 

неповнолітнього. Однак такі позитивні фактори можуть перетворюватися 

у негативні. 

З урахуванням різних концепцій побудови Кримінального кодексу України 

та до його проєкту, а також відмінну сукупність прийомів, правил та засобів 

нормотворчої техніки, що використані їх розробниками, запропоновано такі 

основні зміни до КК України, а також до проєкту цього Кодексу: 

Запропоновано доповнити чинний Кримінальний кодекс України статтею 

129-1 такого змісту: 

«Стаття 129-1. Нав’язливе переслідування особи 
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1. Умисне нав’язливе систематичне переслідування особи, яке полягає у 

намаганні встановити небажаний для неї контакт, поєднане з погрозою 

насильством, небезпечним для життя або здоров’я потерпілої особи або близьких 

їй осіб, знищенням або пошкодженням майна, шантажем, якщо потерпіла особа 

мала реальні підстави побоюватися здійснення вказаних погроз, − карається... 

2. Ті самі дії, вчиненні з використанням інформаційно-телекомунікаційних 

мереж, у тому числі мережі Інтернет або поєднані з погрозою насильством, 

небезпечним для життя чи здоров’я потерпілої особи або близьких їй осіб, або 

знищення чи пошкодження майна цих осіб, або вчинені повторно, або за 

попередньою змовою групою осіб, або службовою особою з використанням свого 

службового становища, - караються ... 

3. Ті самі дії, поєднані з насильством, небезпечним для життя чи здоров’я 

потерпілої особи або близьких їй осіб, або вчинені організованою групою, або 

щодо неповнолітнього чи стосовно двох або більше осіб,  караються ...»; 

Рекомендовано робочій групі з питань розвитку кримінального права 

доповнити розділ 4.4 Книги четвертої «Злочини проти людини і громадянина» 

Особливої частини проєкту Кримінального кодексу України статтями такого 

змісту: 

«Стаття 4.4.1-1. Ознаки складу злочину, які підвищують на один 

ступінь тяжкість злочинів, передбачених цим Розділом;  

Ознаками складів злочинів, які підвищують на один ступінь тяжкість 

злочинів, передбачених цим Розділом, визнається вчинення злочину: 

а) з використанням інформаційно-телекомунікаційних мереж, у тому числі 

мережі Інтернет; 

б) із застосуванням насильства; 

в) за попередньою змовою групою осіб; 

г) службовою особою з використанням службового становища. 
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Стаття 4.4.1-2. Ознаки складу злочину, які підвищують на два ступені 

тяжкість злочинів, передбачених цим Розділом  

Ознаками складу злочину, які підвищують на два ступені тяжкість злочинів, 

передбаченого цим Розділом, визнається вчинення злочину: 

а) щодо неповнолітнього, 

б) щодо двох або більше людей,  

в) організованою групою. 

Стаття 4.4.5. Нав’язливе переслідування особи 

Особа, яка  

а) шляхом погрози або шантажу 

б) намагалася встановити систематичний небажаний для іншої людини 

контакт з нею 

в) якщо ця людина мала реальні підстави побоюватися здійснення погроз 

або шантажу, –  

вчинила злочин 3 ступеня». 

Результати, одержані у ході дослідження, можуть бути використані для 

розв’язання інших проблем, пов’язаних із протидією кримінальним 

правопорушенням, вчиненим неповнолітніми. Одержані наукові висновки можуть 

використовуватися під час подальшого дослідження підстав кримінально-правової 

характеристики насильства загалом, кримінологічної характеристики злочинності 

неповнолітніх, новітніх форм насильства серед неповнолітніх, виникнення яких 

обумовлено розвитком сучасних комп’ютерних технологій, у т.ч. Інтернет-

технології. 
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Додаток Б 

Результати  анкетування на тему  

«Проблема насильства в середовищі неповнолітніх  та виявлення ознак 

булінгу серед учасників освітнього процесу» 

Загальна кількість опитаних учнів середніх загальноосвітніх шкіл − 450 

 Питання Відповіді  % 
1 Твій вік:  

13–14 років; 30 

15–16 років. 48 

17−18 років 22 
2 Чи відчував  насильство щодо себе з боку 

однокласників?  

 

Так 63 

Ні 17 

Важко відповісти. 20 
3. Чи вважаєш ти актуальною проблему 

насильства серед дітей? 

 

 

Так 80 

Ні 10 

Важко відповісти 10 
4. Чи знаєш що таке булінг? 

 

 

Так 35 

Ні 30 

Важко відповісти. 35 
5. Чи знаєш що таке кібербулінг?  

Так 32 

Ні 40 
 Важко відповісти 28 
6 Чи знаєш, яка відповідальність настає за 

булінг за законодавством України? 

 

 Так 30 
 Ні 70 
7 Чи впливають засоби масової інформації 

на твої погляди і переконання, настрій, 

спілкування з однолітками тощо? 
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Так 82 

Ні 8 

Важко відповісти 10 
8 Як оцінюєш такий вплив ?   

 Переважно позитивний 30 
 Переважно негативний 20 

 Нейтральний 40 

9 Яким  засобам масової інформації ти 

надаєш перевагу? 

 

Друковані (газети, журнали) 5 

Телебачення 23 

Електронні (Інтернет, відеоігри) 72 
10 Чи застосовував насильство щодо іншого 

неповнолітнього? 

 

 

Часто 8 

Інколи 22 

Ні  70 
11 Хто найчастіше застосовує насильство 

у школі? 

 

 

Твій одноліток 15 

Група однолітків  40 

Старший учень 20 

Група старших учнів 17 

Вчитель 8 
12 Чи відчував ти переслідування з боку 

однолітків, яке  викликало у тебе 

відчуття страху, невпевненості, відчуття 

безпорадності, незахищеності, тривоги? 

 

 Так 15 

 Ні 85 

13 Чи здійснював ти переслідування свого 

однолітка з метою  викликати у нього  

відчуття страху, невпевненості, відчуття 

безпорадності, незахищеності, тривоги? 

 

 Так 7 
 Ні 93 
13 Чи необхідно встановити кримінальну 

відповідальність за нав’язливе 

переслідування? 
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 так 67 

ні 10 

важко відповісти; 23 
14 Чи розповідають в школі про те, як 

запобігти насильству і до кого звертатися 

про допомогу 

 

Так 85 

Ні 15 
15 

 

 

Чи був ти чи хтось із твої друзів 

учасником так званої «групи смерті»?  

 

так 12 

Ні  87 
16 Чи ти знаєш, що в Україні існують 

закони, які захищають дітей від 

насильства?  

так; 

 

 

90 

ні; 6 

важко відповісти. 4 
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Додаток В 

Акти впровадження результатів дисертації 
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