
ЗМІСТ

Кримінальна відповідальність
за несанкціоноване втручання
в роботу ЕОМ

Подивитись анотацію та купити на jurkniga.ua

https://jurkniga.ua/krimnalna-vdpovdalnst-za-nesanktsonovane-vtruchannya-v-robotu-yeom/?utm_source=pdf&utm_medium=referral&utm_campaign=pdf&utm_content=%D0%9A%D1%80%D0%B8%D0%BC%D1%96%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0+%D0%B2%D1%96%D0%B4%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D1%96%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C+%D0%B7%D0%B0+%D0%BD%D0%B5%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B5+%D0%B2%D1%82%D1%80%D1%83%D1%87%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F+%D0%B2+%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%82%D1%83+%D0%95%D0%9E%D0%9C
https://jurkniga.ua/krimnalna-vdpovdalnst-za-nesanktsonovane-vtruchannya-v-robotu-yeom/?utm_source=pdf&utm_medium=referral&utm_campaign=pdf&utm_content=%D0%9A%D1%80%D0%B8%D0%BC%D1%96%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0+%D0%B2%D1%96%D0%B4%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D1%96%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C+%D0%B7%D0%B0+%D0%BD%D0%B5%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B5+%D0%B2%D1%82%D1%80%D1%83%D1%87%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F+%D0%B2+%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%82%D1%83+%D0%95%D0%9E%D0%9C
https://jurkniga.ua/krimnalna-vdpovdalnst-za-nesanktsonovane-vtruchannya-v-robotu-yeom/?utm_source=pdf&utm_medium=referral&utm_campaign=pdf&utm_content=%D0%9A%D1%80%D0%B8%D0%BC%D1%96%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0+%D0%B2%D1%96%D0%B4%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D1%96%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C+%D0%B7%D0%B0+%D0%BD%D0%B5%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B5+%D0%B2%D1%82%D1%80%D1%83%D1%87%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F+%D0%B2+%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%82%D1%83+%D0%95%D0%9E%D0%9C
https://jurkniga.ua/krimnalna-vdpovdalnst-za-nesanktsonovane-vtruchannya-v-robotu-yeom/?utm_source=pdf&utm_medium=referral&utm_campaign=pdf&utm_content=%D0%9A%D1%80%D0%B8%D0%BC%D1%96%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0+%D0%B2%D1%96%D0%B4%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D1%96%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C+%D0%B7%D0%B0+%D0%BD%D0%B5%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B5+%D0%B2%D1%82%D1%80%D1%83%D1%87%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F+%D0%B2+%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%82%D1%83+%D0%95%D0%9E%D0%9C


Анотація

Монографія присвячена комплексному дослідженню теоретичних і
практичних питань кримінальної відповідальності за злочин, передбачений ст.
361 Кримінального кодексу України. Визначено теоретико-методологічні
засади дослідження, проаналізовано історичний та зарубіжний досвід
кримінальної відповідальності за несанкціоноване втручання в роботу
електронно-обчислювальних машин (комп’ютерів), автоматизованих систем,
комп’ютерних мереж чи мереж електрозв’язку.   

Досліджено об’єктивні та суб’єктивні ознаки складу вказаного злочину, його
кваліфікуючі ознаки, а також покарання за вчинення цього злочину. На
підставі отриманих результатів наукового дослідження вироблено низку
пропозицій щодо удосконалення кримінальної відповідальності за
несанкціоноване втручання в роботу електронно-обчислювальних машин
(комп’ютерів), автоматизованих систем, комп’ютерних мереж чи мереж
електрозв’язку.  

Для здобувачів вищої освіти та науково-педагогічних працівників, працівників
право-охоронних органів, адвокатів, суддів, усіх тих, хто цікавиться
питаннями кримінальної відповідальності за злочини у сфері використання
електронно-обчислювальних машин (комп’ютерів), автоматизованих систем,
комп’ютерних мереж чи мереж електрозв’язку.
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