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Існує безліч різних причин, чому молоді люди носять із собою ножі. 
Це може бути захист, страх стати жертвою злочину чи бути членом банди, 
яка порушує громадський порядок. Збільшення кількості випадків 
«зупинити та обшукати» та «встановлення контейнерів у рамках амністії 
злочинів, вчинених з використання ножа», зменшило їх кількість. 

Реінвестування в програми безпечного шкільного партнерства 2002 
року є важливим для налагодження тісніших робочих відносин між 
поліцією і школами та надання можливості всім дітям після школи 
безкоштовно відвідувати молодіжні клуби.   

Органам освіти та соціальним службам необхідні ресурси для 
підтримки батьків, які контролюють та наглядають за своїми дітьми. 
Батьки, які перебувають у скрутному становищі або переживають 
розпад сім'ї, потребують рекомендацій, як отримати підтримку і не 
допустити, щоб їхня дитина виявляла антисоціальну поведінку та 
вчиняла злочини із використанням ножа.  

Науковий керівник О. С. Левашов 
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Насильство в усіх його проявах існує в суспільстві ще з прадавніх часів. 
Воно відбувається в різних формах і може мати різні наслідки. Останнім 
часом все частіше говорять про таку форму насильства, як сталкінг. 

Сталкінг – це небажане та/або повторюване спостереження 
фізичною особою чи групою іншої людини. До поведінки сталкерів 
входять домагання, залякування, їх дії також можуть включати в себе 
особисте переслідування жертви, спостереження за нею тощо. Хоча 
випадки переслідування існували дуже давно, через широке використання 
Інтернету кількість випадків сталкінгу, а точніше випадків 
кіберсталкінгу, почало стрімко зростати за останнє десятиліття. 
Наприклад, у США 7,5 мільйонів людей потерпають від переслідувань 
щороку, і приблизно одна з шести жінок та один із сімнадцяти чоловіків 
зазнали переслідування в якийсь момент свого життя. (CDC, 2015) 

Незважаючи на те, що як звичайні сталкери, так і кіберсталкери 
керуються одним і тим же наміром – бентежити, переслідувати або 
погрожувати жертвам, кіберстакери покладаються на онлайн-
технології, щоб це зробити. Вони використовують будь-яку частину 
інформації в Інтернеті (соціальні мережі, особиста інформація, знайдена 
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в Інтернеті тощо), щоб досягти своєї мети. Кіберсталінг можна вважати 
набагато більш серйозною проблемою, оскільки він включає злочинні 
наміри, починаючи від помилкових звинувачень і наклепів в сексуальних 
домаганнях навіть до підбурювання домагання по відношенню до 
жертви. У більшості випадків фізичні переслідування та подібні дії у 
цифровому середовищі можуть бути взаємопов'язаними, що робить їх 
ще більш загрозливим. 

Отже, що робити, якщо хтось став жертвою кіберстакера? Хоча це 

вже може бути запізно, жертва повинна переконатися, що будь-яка інша 

особиста інформація не потрапить до рук злочинця, заблокувавши свої 

особисті акаунти, повідомивши платформу, на якій відбувається 

цькування, про сталкера, користуючись послугами VPN тощо. Але чи 

може закон допомогти їм і захистити? Оскільки кіберстакінг − форма 

психологічного насильства, до електронних комунікацій можуть 

застосовуватися закони, що регулюють такі види правопорушень як 

домагання та наклеп. Однак ця практика часто є проблематичною, 

оскільки дії в кіберпросторі відрізняються від реальних ситуацій. У той 

час, коли деякі країни застосовують старіші закони, в інших прийнято 

конкретні закони про кіберсталкінг. Ці закони є відносно новими і 

зазвичай ще існує можливість їх удосконалення. Наприклад, у 2018 році 

парламент Австралії прийняв закон, який регулює обмін інтимними 

зображеннями в Інтернеті, що може відбуватися, коли людина 

піддається кібер-переслідуванню. Крім того, у Сполучених Штатах 

людина, яка зазнала сталкінг в Інтернеті, може звернутися з заявою про 

видачу обмежувального припису проти особи, яка переслідує її. 

Безперечно, будь-яке насильство над особистістю, що завдало значної 

шкоди людині, її фізичному або психічному здоров'ю, а тим більше, 

якщо спричинило смерть, вважається тяжким злочином. 

Науковий керівник О. О. Бондаренко 
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Певний позитивний досвід стосовно попередження насилля по 
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