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АНОТАЦІЇ ДО ВИПУСКНОЇ РОБОТИ

Рябошапка А.О. Жіноча злочинність та її попередження – Кваліфікаційна робота на правах 
рукопису.
Випускна робота магістра зі спеціальності 081 «Право».–
Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського.
Факультет права, гуманітарних і соціальних наук. Кафедра галузевих
юридичних наук. Кременчук,2018.

         У випускній роботі магістра досліджуються питання жіночої
злочинності та заходи її попередження. В роботі висвітлено питання щодо
сучасного стану злочинів, які вчиняються жінками. Наведені статистичні дані
жіночої злочинності за останні роки. Досліджуються питання та мотиви, які
спонукають жінку до злочину. Розглядається питання рецидиву злочинів та
охарактеризовано особу рецидивістки. Розкрито проблематику соціальної
адаптації жінок, які звільнилися з місць позбавлення волі. Вказані основні
чинники профілактики жіночої злочинності.

Ключові слова: жіноча злочинність, причини жіночої злочинності,
жінка-рецидивістка,типологія рецидивісток, ресоціалізація,
соціальна адаптація, профілактика жіночої злочинності.
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Ryaboshapka A.O. Female crime and its warning - Manuscript.
          Final work on the master’s in speciality 081 "Law". - Kremenchuk National
University named after Mikhail Ostrogradsky. Faculty of Law, Humanities and
Social Sciences. Department of branch legal sciences. Kremenchug, 2018.
In the final work of the Masters are studied issues of female crime and
measures to prevent it. The paper deals with the current state of crime committed
by women. The statistics of female criminality in recent years are presented. The
questions and motives that motivate a woman to commit a crime are explored. The
issue of recidivism of crimes is considered and the person of a recidivist is
described. The problems of social adaptation of women who were released from
places of deprivation of liberty were disclosed. The main factors of prevention of
female criminality are indicated.

Keywords: female criminality, causes of female crime, woman-recidivist,
typology of recidivists, resocialization, social adaptation, prevention of female
criminality.


