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шлях злочинності й проституції. Нерідко жінка виявляється активним 

учасником протиправних дій чоловіків, а деколи – організатором і керівником 

таких дій. Жінка легше піддається навіюванню, що дозволяє чоловікам-

злочинцям з її оточення втягувати жінку у кримінальну діяльність, особливо 

коли це стосується інтересів чоловіка, батька, сина, коханця тощо. 

Проблема попередження жіночої злочинності на сьогодні є однією з 

найбільш важливих для правоохоронних органів. У сучасних економічних 

умовах жінки часто змушені йти на різні злочини, щоб забезпечити собі 

елементарну можливість існувати в цьому світі.  

Жінка перестає відчувати себе слабкою статтю, займаючи керівні пости, 

активніше беручи участь у суспільному житті, працюючи нарівні з 

чоловіками.  Крім того, напружена професійна діяльність у поєднанні з 

виконанням жінками сімейних обов'язків призводить до найбільш негативних 

наслідків. Робота з перевантаженням, відчуття втоми нервове перенапруження 

призводить до психологічного зриву, що теж тягне за собою можливість 

здійснення злочинних діянь. 

Таким чином, проблеми попередження жіночої злочинності повинні 

вирішуватися в рамках боротьби з злочинністю в цілому. Одним з 

найважливіших умов досягнення успіху в даній сфері є якісно інше становище 

суспільства. Тобто жінка повинна відчути принципово інший життєвий статус - 

перш за все, матері і дружини. Також держава повинна забезпечити фінансову, 

матеріальну допомогу та соціальну підтримку, надати можливість жінці 

заробляти, отримати більш високу кваліфікацію. 

 

Костин М. 

НТУ «ХПИ» 

ТЕНДЕНЦИИ ПЕНСИОННОЙ РЕФОРМЫ В УКРАИНЕ 

С 1 октября 2011 года вступил в силу Закон «О мерах относительно 

законодательного обеспечения реформирования пенсионной системы». Самой 

противоречивой проблемой пенсионной реформы стало увеличение 

пенсионного возраста. Изменения коснутся только мужчин, претендующих на 

некоторые виды специальных пенсий. Это народные депутаты, судьи, 

госслужащие, журналисты и другие категории, которым пенсия назначается по 

нормам закона о государственной службе, а также научные работники. Для 

этих граждан пенсионный возраст с 2013 года постепенно будет повышен с 60 

до 62 лет. В период с 60 до 62 лет такие пенсионеры имеют право на обычную 

страховую пенсию. И только с 62-х смогут обратиться за специальными 

выплатами. 

Для женщин закон предусмотрел повышение пенсионного возраста на 

пять лет – с 55 до 60-ти. При этом закон предусматривает ряд преимуществ для 

тех, кто выйдет на пенсию позже. Во-первых, женщинам, родившимся по 31 

декабря 1961 года, будет выплачиваться надбавка в размере 2,5 процента за 

каждые шесть месяцев более позднего выхода на пенсию – с 55-ти до 60 лет. 
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Во-вторых, чтобы смягчить все последствия переходного периода, до 1 января 

2015 года женщинам оставили возможность выходить на пенсию в 55 лет. Но 

только при наличии трудового стажа не менее 30 лет и при условии увольнения 

с работы. При этом размер пенсии уменьшается на 0,5 процента за каждый 

полный или неполный месяц досрочного выхода на заслуженный отдых. 

Если женщина, которая таким образом раньше уйдет на пенсию, снова 

устроится на работу до достижения положенного пенсионного возраста, то 

выдача досрочной пенсии прекращается. Также проценты могут быть 

рассчитаны заново в том случае, если женщина устроится на работу уже после 

наступления пенсионного возраста. Но при этом откажется получать пенсию. 

Важное изменение заключается в том, что такие пенсии будут назначать 

только при наличии страхового стажа, необходимого для получения 

минимальной пенсии, который увеличится для женщин до 30 лет, а для мужчин 

– до 35 лет.  

Также оставили возможность досрочного выхода на пенсию 

чернобыльцам на два, пять или десять лет раньше.  

Кроме того в законе предусмотрена выплата надбавок как женщинам, так 

и мужчинам, которые добровольно решат уйти на пенсию позже. При этом 

отложить выход на пенсию разрешается даже на один-два месяца. 

Минимальный и максимальный периоды отсрочки также не предусмотрены – 

хоть на год, хоть на 20 лет. 

Прибавка дается гражданам в возрасте от 60 лет. Причем это касается как 

мужчин, так и женщин. Все, у кого стаж меньше 15 лет, будут получать вместо 

пенсии государственную помощь.  

  

Кострікова Ю.О. 

НТУ «ХПИ» 

ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ДРУКОВАНИХ ЗАСОБІВ 

МАСОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ УКРАЇНИ 

Преса – друковані засоби масової інформації (періодичні друковані 

видання), які виходять під постійною назвою, з періодичністю один і більше 

номерів (випусків) протягом року. Під пресою розуміють газети, журнали, 

альманахи, збірки, бюлетені, рідше книги, листівки, що мають визначений 

тираж. 

Актуальність проблеми полягає в тому, що тисячі друкованих ЗМІ 

функціонують і тиражуються на території України. Вони мають значний вплив 

на аудиторію, ведуть діяльність пов'язану з підприємництвом, рекламою, 

політикою тощо. Діяльність ЗМІ є важливою частиною діяльності і побуту 

українців, тому вона повинна регулюватися нормативно-правовими актами. 

Діяльність друкованих засобів масової інформації – це збирання, 

творення, редагування, підготовка інформації до друку та видання друкованих 

засобів масової інформації з метою її поширення серед читачів. 


