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Вдосконалення правової оцінки насильства у родині перш за все 

залежить від прийняття самими жертвами та суспільством того факту, 

що насильство у родині є злочином. 

Науковий керівник І. О. Гоголь 
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КЛАСИФІКАЦІЯ НАСИЛЬСТВА 

Існують різні види класифікації насильства за його основними 

видами: жорстоке поводження з дітьми (тобто жорстоке поводження з 

дітьми чи зневага), насильство з боку інтимного партнера (тобто 

насильство подружжя, хлопця/подруги), сексуальні домагання, самогубство 

або поведінка самогубства, насильство серед молоді (наприклад, булінг, 

групове насильство).  

Неправомірне поводження з дітьми є об’єктом особливої уваги 

національної системи захисту дітей. У цій системі викладені програми 

та стратегії, які є корисними для зменшення жорстокого поводження з 

дітьми. Прикладами заходів, які сприяють вирішенню таких проблем є 

зусилля щодо поінформованості громадськості, освіта батьків, відвідування 

дому та заходи з попередження громад.  

Насильство інтимного партнера – це жорстоке поводження або 

агресія, що відбувається в тісних стосунках між нинішніми або колишніми 

подружжями та партнерами під час знайомств. Воно може становити від 

одного епізоду до декількох разів протягом багатьох років.  

Сексуальне насильство – це сексуальна активність, на яку не 

надається згода. Це серйозна проблема для системи охорони в будь-якій 

країні. Сексуальне насильство впливає на кожну спільноту і стосується 

людей усіх статей, сексуальної орієнтації та віку – кожен може зазнати 

сексуального насильства або здійснити його. 

Самогубства – це імпульсивні дії через стрес, тобто через фінансові 

труднощі, проблеми відносин, наприклад, розриви чи знущання. 

Одним з найбільш поширених видів насильства є насильство серед 

молоді і булінг відіграє в ньому велике прогресивне значення. Він 

визначається як небажана, агресивна поведінка дітей шкільного віку, 

що передбачає реальний або сприйнятий дисбаланс сили. Поведінка з 

часом повторюється. Діти, які вчиняють знущання і діти, які підпадають 

під знущання, складають великі проблеми. 
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Незалежно від того, який тип насильства застосовується, він 

оголошується провідною світовою проблемою охорони здоров’я людей. 

Науковий керівник Л. І. Русанова 
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КІБЕРЗЛОЧИННІСТЬ – ЗАГРОЗА НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ 

УКРАЇНИ 

Стрімкий розвиток інформатизації в Україні несе за собою потенційну 

можливість використання комп’ютерних технологій з корисливих та 

інших мотивів, що певною мірою ставить під загрозу національну 

безпеку держави. Разом з поширенням впровадження сучасних 

інформаційних технологій в Україні постійно зростає загроза як для 

державних комп’ютерних систем, так і для приватних організацій та 

окремих громадян. Особливої актуальності проблема кіберзлочинності 

набула в наш час 

На сьогодні кіберзлочинність – це одна з найрозповсюдженіших 

груп суспільно-небезпечних посягань. Цей напрям злочинності досить 

швидко поширюється та розвивається. Це зумовлене тим, що наука й 

технологія у сфері комп’ютеризації не стоїть на місці і постійно 

розвивається, а також постійним і стрімким розширенням сфери 

застосування комп’ютерної техніки. Кіберзлочинність – це сукупність 

злочинів, що вчинюються у віртуальному просторі за допомогою 

комп’ютерних систем або шляхом використання комп’ютерних мереж 

та інших засобів доступу до віртуального простору, а також проти 

комп’ютерних систем, комп’ютерних мереж і комп’ютерних даних. 

Кіберпростір – це складне середовище, що виникає в процесі 

взаємодії людей, програмного забезпечення і послуг Інтернету, за 

допомогою технологічних пристроїв або об’єднаних мереж, яка не існує 

в будь якій фізичній формі. Для підвищення ефективності кримінально-

правового регулювання у сфері кібербезпеки ми пропонуємо: 

− розвивати та удосконалювати системи державного контролю за 

станом захисту інформації, а також системи незалежного аудиту 

інформаційної безпеки, запроваджувати кращі світові практики і 

міжнародні стандарти з питань кібербезпеки та кіберзахисту; 

− розробляти нові методи запобігання кібератакам, 

кіберінцидентам та поширеня інформації про них; 


