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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 
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економічного насильства. Зґвалтування, сексуальні дії агресивного 

характеру або сутенерство свідчать про сексуальне насильство.  
Створене з метою приниження, знецінення людини як особистості, 

домашне насильство як соціальне явище характеризується наступними 
ознаками: наявністю як мінімум двох суб’єктів; здійснення діяння 
проти або поза волею особи, на яку воно спрямоване; умисний характер 
діяння; нанесення моральної або/і фізичної шкоди (смерті).  

На нашу думку, у всіх країнах домашнє насильство повинно 

жорстоко каратися суворим і неупередженим судом. Усі законодавчі 

норми мають бути приведені до сучасних світових стандартів з 

дотримання прав людини. Жертва домашнього насильства повинна бути 

впевнена у своєчасній моральній та матеріальній підтримці, а також 

дієвих заходах захисту від державних установ та спеціальних асоціацій. 

Науковий керівник І. Л. Іванова  
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СІМЕЙНЕ НАСИЛЬСТВО В ІНДІЇ: ЗАГРОЗИ ТА РІШЕННЯ 

Домашнє насильство є дуже поширеною проблемою у всьому світі. 

Домашнє насильство в Індії включає будь-яку форму насильства, яке 

зазнає людина, але, як правило, це насильство, яке зазнала жінка її 

родичами. Понад 25 % людей в Індії вважають, що чоловіки мають 

право завдати шкоди дружинам, що вони мають право використовувати 

фізичне насильство як покарання та спосіб контролю. 

Існує декілька видів насилля, наприклад: Фізичне насильство є 

найпоширенішою формою домашнього насильства. Фізичне насильство 

включає ляпання, штовхання, удари ногами, кусання, задушення, 

погроза будь-якою формою зброї або використання зброї. 

Емоційне насильство в останні роки набуває все більшого визнання 

як неймовірно поширену форму домашнього насильства в приватному 

будинку в країнах, що розвиваються, таких як Індія.  

Сексуальне насильство − це форма домашнього насильства, що 

стосується сексуального / репродуктивного зґвалтування. 

Говорячи про домашнє насильство, психологи відзначають такі 

причини: 

− сімейні неприємності; 

− бідність, алкоголь, наркотики; 


