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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; 
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− здійснювати захист технологічних процесів на об’єктах 
критичної інфраструктури, в яких управління або моніторинг 
здійснюється за допомогою інформаційно-комунікаційних технологій, 
від несанкціонованого втручання у їх роботу; 

− -вдосконалювати загальнодержавну систему протидії 

кіберзлочинності. 

Отже, кіберпростір на сьогоднішній день відіграє велику роль у 

забезпеченні інформаційної безпеки людини, суспільства, держави. 

Чітке окреслення термінів дало змогу вдосконалити нормативно-правове 

регулювання діяльності правоохоронних органів, органів виконавчої 

влади та військових формувань. В країні потрібно підвищити обізнаність 

населення щодо кіберзагроз, збільшити кількість кваліфікованих 

спеціалістів у цій сфері. Правове реагування на проблеми посилення 

комп’ютерної злочинності є надзвичайно важливим. 

Науковий керівник Л. Т. Тишакова 
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ПРОБЛЕМА ДОМАШНЬОГО НАСИЛЬСТВА 

Домашнє насильство – це такі дії одного члена сім'ї по відношенню до 

іншого, які порушують громадянські права та свободи людини або 

призводять до фізичного, психічного, чи морального страждання. 

Зазвичай пара жертва-агресор замикається на насильстві, яке 

збільшується за частотою та інтенсивністю. Домашнє насильство - це 

така форма насильства, яка впливає також на інших людей, особливо 

дітей подружжя.  

Оскільки насильство часто відбувається в приватному просторі, 

воно не завжди буває поміченим. Найчастіше домашне насильство 

виражається в агресії і тиску, позбавленні або примусі, які можуть 

заподіяти жертві психологічну й фізичну шкоду, привести до соціальної 

ізоляції або навіть спричинити смерть. Сучасне законодавство розрізняє 

такі форми домашнього насильства, як: словесне, фізичне, психологічне, 

економічне, сексуальне насильство і т.ін. Словесне насильство проявляється 

у словесних наказах чи нападах. Побиття, задухи, каліцтва, вбивства – 

це вже фізичне насильство. Шантаж, надмірні ревнощі, погрози, образи, 

приниження говорять про наявність психологічного насильства партнера 

(або екс-партнера). Контроль економічної активності, конфіскація 

заробітку або транспортного засобу говорять про наявність у родині 


