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Анотація

У монографії презентовано сучасне наукове дослідження
антикриміногеннного впливу на злочинність серед засуджених у місцях
несвободи України, яке проведене на підставі експериментального
дослідження, здійснюваного у кримінально-виконавчій установі закритого
типу.   

Розкрито теоретико-методологічні та кримінологічні засади злочинності
серед засуджених у місцях несвободи. Обґрунтовано та визначено поняття
місця несвободи та їх вплив на злочинність серед засуджених.   

Вивчено стан, структуру, динаміку, рівень, детермінанти та латентну
злочинність серед засуджених у місцях несвободи. А також надано
кримінологічну характерсту особу, яка вчиняє новий злочин у місцях
несвободи та віктимологічну характеристику жертви від цього злочину.
Досліджено теорію та систему запобігання такій злочинності, а також
визначено її заходи.  

 Для науковців, викладачів, курсантів (студентів) і слухачів юридичних
навчальних закла дів, персоналу установ виконання покарань Міністерства
юстиції України.
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