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«Тому ми поставили собі за мету до 2022 року забезпечити в землі 

надання допомоги та консультацій. Це хороший сигнал, що у 

подвійному бюджеті на 2020 рік передбачено чотири мільйони євро, а в 

2021 році – вісім мільйонів євро на необхідну підтримку жінок та 

будинків захисту дітей відповідно до Стамбульської конвенції. Це дає 

нам змогу зробити ще один важливий крок, щоб швидко закрити 

прогалини в округах, де немає жіночих притулків чи консультаційних 

центрів». (Доротея Вігінгер).  

Науковий керівник Г. М. Сорокіна  
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СЕКСУАЛЬНЕ НАСИЛЬСТВО НАД ДІТЬМИ В ІНТЕРНЕТІ: 

ЗАГРОЗИ ТА РІШЕННЯ 

Насильство над дітьми – це глобальна проблема, яке стала очевидною 

лише протягом останніх двадцяти років. Дослідження показують, що 

близько 1 мільярда дітей у світі страждають від фізичного, сексуального, 

емоційного насильства або недбальства щороку. 

Сексуальні насильство та сексуальна експлуатація дітей є особливо 

тяжкими злочинами, які ще більше посилив розвиток Інтернету, 

породжуючи нові злочини, такі як «кібергруммінг» (налагодження 

довірливих стосунків у мережі з метою сексуального насильства), 

«кібербулінг» (цькування людини у соціальних мережах), 

«сексторшен» (вимагання інтимних фото чи відео із метою шантажу) та 

«секстинг» (обмін текстовими та фото повідомленнями інтимного 

змісту). Згідно даних Internet Watch Foundation (IWF) за 2017 рік, кожні 

7 хвилин на веб-сторінці відображаються фотографії дітей, які 

піддаються сексуальному насильству. У 2017 році було виявлено  

78 тисяч URL-адрес, які містять зображення сексуального насильства, 

ці зображення були найбільш зосереджені в Нідерландах, далі в США, 

Канаді, Франції та Росії. Жертвами до 10 років були близько  

55 відсотків, 86 відсотків цього контенту містили зображення дівчат, 

7 % хлопчиків, а 5 % містили зображення хлопчиків і дівчаток. 

Для більш ефективних дій по запобіганню таким видам злочинів, 

потрібно краще розуміти технологію та спосіб поширення матеріалів в 

мережі Інтернеті; тенденції щодо характеристик жертв, правопорушників та 

характеристик змісту з плином часу. Правоохоронні органи у всьому світі 

повинні мати бази даних та можливість відстежувати відповідну інформацію 
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про матеріал, який вони розслідують та досліджують. Мати великі бази 

даних з великою кількістю змінних ще недостатньо, скоріше потрібні надійні 

бази даних з корисними та ретельно визначеними змінними, щоб діяти з 

метою діяти з метою її запобігання злочину, а також знайти жертв, коли це 

відбувається. Запобігання насильству над дітьми в цифровому середовищі, 

неможливо досягти без внесення змін до національного закону. В іншому ж 

випадку це призведе до зростання рівня інтернет-злочинів проти дітей, а 

також підвищення кількості порнографічного матеріалу. 

Науковий керівник Н. В. Краснова  
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Ізраїльська військово-морська школа офіцерів, м. Ашдод 

ОСОБЛИВОСТІ МОББІНГА (ПСИХОЛОГІЧНОГО 

НАСИЛЬСТВА) В УМОВАХ ЕМІГРАЦІЇ 

Сучасний розвиток світу характеризується політичними і 

економічними змінами, що призводить до зростання напруженості в 

соціальному суспільстві. Кожна людина хоча б раз у своєму житті 

стикалася з психологічним насильством в соціальному середовищі, де в 

якості норми позиціонуються неадекватні вимоги керівництва, 

психологічна цькування молодих співробітників, несправедлива оцінка 

роботи, загроза звільнення і ін. 

Моббінг − психологічний тиск, цькування колективу або його 

частини (керівництва, підлеглих або колег) стосовно працівника, що 

здійснюється з метою змусити людину змінити роботу. Моббінг в 

організації, як правило, виражається в постійній і часто 

необгрунтованій критиці, в поширенні про співробітника завідомо 

неправдивої інформації (чуток і пліток), що підриває професійну 

компетентність і репутацію. Також моббинг проявляється у вигляді 

глузувань і провокацій, прямих образ і залякувань, бойкоту і 

демонстративного ігнорування, в нападках, які б честь і гідність і навіть 

у вигляді заподіяння матеріальної або фізичної шкоди. Мета моббінга – 

вивести співробітника з психологічної рівноваги. Традиційно виділяють 

два види моббінга: 1) вертикальний – психологічний терор стосовно 

працівника виходить від начальника; 2) горизонтальний − психологічний 

терор від колег. 

Таким чином, проблема моббінга в сучасному світі має дуже велике 

значення і вимагає дієвого підходу на державному рівні. Саме психологічна 

безпека є умовою, що забезпечує формування та розвиток функціонального 


