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пріоритет мають перші з вказаних. Таким чином, ч. 4 ст. 28 КК стосується 
всіх статей Особливої частини КК, які встановлюють відповідальність за дія-
льність злочинних організацій. Виходячи із законодавчого визначення наве-
деної норми метою спільної діяльності злочинної організації є вчинення не 
менше двох злочинів. Крім того, про неодноразовість вчинення злочинів сві-
дчать такі її ознаки як стійкість та ієрархічність. Наявність угоди між членами 
такого угрупування для здійснення спільної злочинної діяльності, стабіль-
ність складу, єдині правила поведінки, підпорядкованість учасників злочин-
ної організації її організатору, встановлення певного порядку керування 
тільки підтверджує мету успішного продовження злочинної діяльності. 

Приймаючи до уваги викладене, вважаємо, що обов’язковою криміна-
льно-правовою ознакою злочинної організації є наявність мети вчинення не 
менше двох злочинів або фактичне їх скоєння. 
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ДОСВІД ФРАНЦІЇ У СФЕРІ ПРОТИДІЇ КІБЕРБУЛІНГУ 

У сучасних умовах стрімкого розвитку інформаційних технологій та інте-
нсивного, нераціонального використання ресурсів мережі Інтернет все більшою 
мірою викликають занепокоєння новітні віртуальні загрози, однією із яких є кі-
бербулінг, а питання його протидії сьогодні перебувають у перших рядах обго-
ворення державних діячів як на міжнародній арені, так і на національному рівні.  

В даному контексті на особливу увагу заслуговує успішний зарубіжний 
досвід протидії кібербулінгу, зокрема, такої держави Європейського Союзу 
як Франція, що на сьогодні є повноправним партнером України у питанні вдо-
сконалення діяльності органів Національної поліції, де останній – один із 
суб’єктів протидії кібербулінгу. 

Зазначимо, що у Франції в переважній більшості вживають категорію «кі-
бермоббінг», що за своїм змістом відповідає категорії «кібербулінг». Це пояс-
нюється тим, що на законодавчому рівні визначено саме категорію «кібермоб-
бінг» як слова або поведінка, що носять повторний характер та метою яких є 
погіршення умов життя жертви. Щодо законодавчого врегулювання, то кібер-
булінг у Франції належить до злочину, відповідальність за який передбачена у 
вигляді до двох років позбавлення волі та штраф у розмірі до 30 тис. євро.  

Одним із головних суб’єктів протидії кібербулінгу у Франції визначена 
Національна поліція, а саме підрозділ превентивної діяльності. Національна по-
ліція з метою протидії кібербулінгу здійснює такі заходи як: навчання підлітків та 
молоді безпечного використання соціальних мереж та інших Інтернет-ресурсів; 
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навчання безпечного спілкування в мережі Інтернет з метою формування пра-
вильної, невіктимної поведінки та інші. В переважній більшості заходи про-
водяться не лише в школах та університетах, представники превентивної слу-
жби активно проводять роз’яснювальні заходи на підприємствах, установах 
та організаціях незалежно від форми власності.  

Слід зазначити, що Франція у питанні визначення новітніх форм та за-
собів протидії кібербулінгу є досить прогресивною, що пов’язано з високим 
рівнем кібербулінгу не лише серед підлітків, але й серед дорослих. Так, при-
водом до вдосконалення чинного законодавства Франції став випадок на по-
чатку 2019 року, коли кілька журналістів провідних видань були звільнені або 
відсторонені від роботи через кібербулінг. Скандал розгорівся після публіка-
ції у виданні Libération 8 лютого 2019 року, де було повідомлено про існу-
вання закритої групи в соціальній мережі Facebook під назвою Liguedu LOL 
(«Ліга сміху»). Учасники вказаної спільноти протягом декількох років труїли 
людей у твіттері, розігрували по телефону, розміщували в мережі порногра-
фічні фотомонтажі. Жертвами цькування були в першу чергу їх колеги-жінки. 
Після вказаного, керівництвом Франції було прийнято план, що включає в 
себе заходи протидії кібербулінгу як законодавчого так і незаконодавчого ха-
рактеру. Новітні законодавчі нововведення передбачають обтяження на слу-
жби соціальних мережі, веб-сайтів та інших ресурсів у вигляді моніторингу, 
виявлення, аналізу та оцінки інформації, що публікується в мережі з подаль-
шим її вилученням, якщо вона містить відкриту агресію та кібербулінг.  

Підсумовуючи вищевикладене слід вказати, що на сьогодні у Франції 
активно впроваджуються заходи протидії кібербулінгу, що носять комплекс-
ний характер, оскільки впроваджуються не лише на законодавчому рівні, але 
у мають відображення у повсякденному житті, що дозволяє досягнути макси-
мального результату.  

Одержано 11.04.2019 

* 

УДК 343.135 
Каріна Романівна ЮРЧЕНКО, 
курсант групи Ф1-304 ХНУВС 
Науковий керівник: доктор юридичних наук, доцент Ященко А. М. 

ПОНЯТТЯ ТА ВИДИ ЗАХОДІВ КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВОГО 
ХАРАКТЕРУ 

Кримінальне законодавство України дотримується такої залежності: 
«кримінальний правопорушення – покарання». У ч. 1 ст. 1 Кримінального ко-
дексу України (далі – КК України) встановлені завдання цього кодексу щодо 
правового забезпечення охорони найбільш важливих соціальних цінностей і 
благ, а також запобігання кримінальним правопорушенням. Згідно з ч. 2 ст. 1 
КК України для здійснення цих завдань КК України визначає, які суспільно 
небезпечні діяння є кримінальними правопорушеннями та які покарання, а 




