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ФАКТОРИ КРИМІНАЛІЗАЦІЇ ЗЛІСНОЇ НЕПОКОРИ ВИМОГАМ 

АДМІНІСТРАЦІЇ УСТАНОВИ ВИКОНАННЯ ПОКАРАНЬ 
 

У статті розглядаються фактори криміналізації злісної непокори вимогам адміністрації установи виконання покарань. Подана 

інформація, що становить основне коло факторів криміналізації злісної непокори вимогам адміністрації установи виконання 

покарань. Визначаються міжнародно-правові фактори криміналізації злісної непокори вимогам адміністрації установи виконання 

покарань, які закріплені у вимогах міжнародно-правових актах, котрі є ратифіковані Україною. Робиться акцент на національно-

правових факторах, що відображенні у національній правовій базі. Виділяються також наступні фактори криміналізації злісної 

непокори вимогам адміністрації установи виконання покарань, а саме: соціально-психологічні, пенітенціарні та кримінологічні. 

Соціально-психологічні фактори спрямовані на визначення рівня правосвідомості осіб, котрі відбувають покарання у вигляді 

позбавлення волі та обумовлені їх психологічним ставленням до можливості вчинення злісної непокори вимогам адміністрації 

установи виконання покарань. Пенітенціарні фактори характеризуються ступенем та суспільною небезпекою діяння, 

передбаченого у ст. 391 КК України. Кримінологічні фактори визначають можливості вчинення злочину злісної непокори вимогам 

та забезпечення заходів протидії вищезазначеному представниками адміністрації установи виконання покарань. 

Ключові слова: міжнародно-правові фактори, національно-правові фактори, соціально-психологічні фактори, кримінологічні 

фактори, пенітенціарні фактори, криміналізація, злісна непокора, покарання. 

 

Постановка проблеми. На сьогоднішньому 

етапі виникає гостра необхідність формування та 

розвитку суспільних відносин, а також їх впоряд-

кування та регулювання. Для цього необхідно 

врахувати комплексне поєднання різноманітних 

важелів правового характеру та внутрішніх і 

зовнішніх факторів, котрі налаштовують 

суспільство на функціонування як організованої 

системи, що проявляється у внутрішній 

стабільності та в динаміці подальшого розвитку.  

Існує наукова думка та позиція різних науков-

ців, коли фактори виступають зв’язком поміж 

перемінних величин. Тому на сучасному етапі в 

науковій літературі відводиться чільне місце 

факторам, що визначають, насамперед форму-

вання права [1, с. 185]. Виходячи із останніх на-

працювань та теоретичних досліджень поперед-

нього періоду, зазначимо, що фактори криміналі-

зації злісної непокори адміністрації установи 

виконання покарань є різними та потребують 

комплексного дослідження. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Основою для написання статті стали напрацю-

вання українських та зарубіжних науковців, що 

займались даною проблематикою. До них нале-

жать: К.В. Бондарєва, І.Г. Богатирьов, А.П. Гель, 

О.М. Джужа, О.Г. Колба, І.М. Копотун, Л.Г. 

Крахмальник, П.П. Михайленко, С.С. Мірошни-

ченко, Ю.В. Орел, М.І. Панов, О.І. Плужнік, В.К. 

Сауляк, А.В. Савченко та ін. 

Мета статті. Окреслення факторів криміна-

лізації злісної непокори вимогам адміністрації 

установи виконання покарань. 

Основні результати дослідження. Вивча-

ючи проблематику щодо злісної непокори засуд-

жених вимогам адміністрації в установі виконан-

ня покарань, зауважимо, що вона носить соціаль-

ну зумовленість і знаходиться в центрі криміна-

льної та кримінально–виконавчої науки. Подібна 

зумовленість з вищезазначеного питання обу-

мовлюється низкою факторів. Серед них міжна-

родно-правовий, національно-правовий, соціаль-

но-психологічний та пенітенціарний фактор. 

Оскільки забезпечення порядку виконання та 

відбування покарання мають наближатися до 

останніх міжнародних принципів і стандартів, а 

також міжнародних рекомендацій, необхідно 

наблизити режим та вимоги на рівень сучасності 

для того, щоб органи у сфері виконання пока-

рань на українських теренах функціонували на 

належному рівні. Тому, досить важливими для 

нас залишаються норми, які зазначені в міжна-

родно-правових актах, котрі ратифіковані 

Україною щодо криміналізації злісної непокори 

вимогам адміністрації установи виконання 

покарань. 

Варто зазначити, що нині актуальним залиша-

ється розширення прав засуджених та поліпшен-

ня умов відбування покарань згідно європейсь-

ких стандартів, а для засуджених мають бути 

визначені критерії поведінки у місцях несвободи 

та прагнень стати на шлях виправлення і бути 

законослухняними громадянами. Науковці 

стверджують, що прогресивні зміни з умов утри-

мання засуджених повинні сприяти у їх виправ-

ленні. Насамперед, це відноситься до тих засуд-

жених, котрі бажають виправлення і ресоціалі-
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зації. У зв’язку з цим виникає необхідність удос-

коналити діюче законодавство та передбачити 

ряд правових стимулюючих пільгових важелів 

та заохочень, що буде наближене до стандартів 

розвинутих країн світу, які предметно 

займаються захистом прав засуджених та 

удосконаленням практики покарань.  

Важливу роль на сучасному етапі мають 

відігравати національно-правові фактори кримі-

налізації злісної непокори вимогам адміністрації 

установи виконання покарань. У зв’язку із ре-

формуванням пенітенціарних відносин нагаль-

ною постає необхідність приведення правових 

норм до того рівня, щоби вони стали гарантією 

по дотриманню прав і свобод засуджених та 

ув’язнених у місцях позбавлення волі. 

Напрямок України, спрямований на європей-

ське співтовариство, зобов’язує до удосконален-

ня національного права у сфері виконання 

покарань, а саме: у галузях кримінального, кри-

мінально–виконавчого права, бо їх норми мають 

значну дистанцію від систем права інших 

держав.  

Соціальна значимість національно-правових 

факторів матиме вагу, якщо не будуть порушува-

тись будь-які норми права. Враховуючи цей 

аспект, потрібно вказати на існуючу проблему 

щодо перекриття каналів проникнення в україн-

ські установи виконання покарань різноманітних 

заборонених речовин, предметів та речей. Най-

поширеніші із них є: наркотичні засоби та спир-

тні напої. Тому необхідно усувати причини та 

обставини, котрі цьому не стають на заваді, а 

лише ускладнюють ситуацію у місцях 

несвободи. 

На думку науковця І.М. Копотуна поява 

заборонених предметів та речей серед 

засуджених впливає на оперативну обстановку в 

кримінально–виконавчих установах і спричиняє 

надзвичайні події кримінального характеру [2, 

с.61-63]. Сюди належить і злісна непокора 

вимогам адміністрації установи виконання 

покарань. Потрібно добиватися зменшення рівня 

злочинності у місцях несвободи та здійснювати 

профілактичні заходи серед засуджених з метою 

виявлення заборонених предметів та 

унеможливлення дрібного хуліганства.  

Не можна обминути соціально-психологічний 

фактор криміналізації злісної непокори щодо 

вимог адміністрації установи виконання пока-

рань. Адже його вплив суттєвий, бо від суспі-

льної правосвідомості осіб, що відбувають пока-

рання у виправних установах залежить і рівень 

криміналізації. Потрібно також враховувати і 

пенітенціарну психологію, тенденції з розвитку 

кримінального законодавства та історичну рет-

роспективу у цій сфері з тим, щоби соціально-

психологічні фактори позитивно впливали на 

відповідальність засуджених і унеможливлю-

вали випадки злісної непокори. 

Варто виділити мотивацію злочинної поведін-

ки засудженої особи, оскільки вона з одного бо-

ку наділена цілями, намірами й мотивами та 

прагненнями скоїти такий злочин, а з іншого бо-

ку - стимулюванням поведінки при його вчиненні.   

На погляд Бондарєвої К.В., цікавим є той 

факт, що у засуджених є конкретний мотив щодо 

злісної непокори до вимог адміністрації, котрий 

знаходиться в площині поведінки засудженого і 

виступає його стимулятором проходячи через 

весь зміст соціально-психологічних факторів, 

котрі впливають на криміналізацію даного роду 

злочину. Важливо зазначити, що серед мотивів 

виділяються корисливі, коли прослідковується 

прагнення до пом’якшення умов утримання 

засуджених, бажанням отримати преференції із 

числа заборонених засобів та предметів. Крім 

того, помітна психологічна схильність певної 

категорії засуджених осіб до порушень правил 

внутрішнього розпорядку у виправних установах. 

Важливим чинником залишаються організаційно–

управлінські функції, що тісно пов’язані із реаліза-

цією оперативно–службових завдань та виконан-

ням засудженими вимог чинного законодавства, а 

також з наведенням порядку та дотриманням умов 

утримання осіб в місцях позбавлення волі [3].  

Певним чином привертають до себе увагу 

кримінологічні фактори злісної непокори вимо-

гам адміністрації установи виконання покарань, 

оскільки вони складають суспільну небезпеку, 

впливають на специфіку вчинення подібного 

роду злочинів і гостро окреслюють потребу та 

доцільність здійснення правових заходів проти-

дії їх вчиненню в установах виконання покарань. 

Тому, враховуючи важливу значимість суспіль-

них відносин, в яких задіяні держава, правосуд-

дя, установи виконання покарань, на які посягає 

цей злочин, злісна непокора вимогам адміністра-

ції установи виконання покарань набуває чима-

лого резонансу. Він поглиблюється ще й тим, що 

внаслідок злісної непокори вимогам адміністра-

ції установи виконання покарань відбувається 

дестабілізація нормального функціонування 

установи виконання покарань, виникає загроза 

безпеки її персоналу та ряд інших негативних 

наслідків.  

Ще більш високим ступенем небезпеки, в 

порівнянні із попереднім фактором, характери-

зуються пенітенціарний фактор криміналізації 

злісної непокори вимогам адміністрації установи 
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виконання покарань. Це випливає із важливості 

об’єкта кримінально-правового захисту, а також 

характеру і розміру шкоди, котра завдається 

спеціальним суб’єктом злочину, передбаченого 

ст. 391 КК України.  

Зважаючи на ознаки злочину, розглянемо 

вчинення його через призму норм КК України та 

КВК України, де зазначено, що у місцях 

несвободи є дії особи, яка вживає спиртні напої, 

наркотичні засоби, психотропні речовини або їх 

аналоги чи інші одурманюючі засоби; виготов-

ляє, зберігає, купує, розповсюджує заборонені 

предмети; бере участь у настільних іграх з 

метою здобуття матеріальної чи іншої вигоди; 

вчинила дрібне хуліганство; систематично 

ухиляється від лікування, якщо захворювання 

загрожує безпеці життю та здоров’ю оточуючих. 

Без сумніву, переконливими є твердження 

науковців М.М. Сенько, Т.І. Созанського [4, с. 

107-109] та М.С. Пузирьова [5, с. 39-41]., котрі 

наголошують на необхідності вдосконалення 

положень ст. 391 КК України, ст. 133 КВК 

України, бо вони містять нетотожні визначення 

щодо визнання злісності проступку. А це в свою 

чергу призводить до неправильного розуміння 

норм та хибної кваліфікації злочинів, а також 

порушень прав засуджених.  

Висновки та пропозиції. Узагальнення 

інформації по вищезазначеній темі дає змогу 

підбити певні висновки. Аналіз міжнародно-

правових, національно-правових, соціально-

психологічних, кримінологічних та пенітенціар-

них факторів криміналізації злісної непокори 

вимогам адміністрації установи виконання пока-

рань дало підставу визнати її соціальну зумовле-

ність і закріпитися в свій час на вітчизняному 

законодавчому рівні - ст. 391 КК України. На 

підставі визначених факторів, злісна непокора 

вимогам адміністрації установи виконання пока-

рань, має розглядатись як свідоме протиправне 

діяння засудженої особи, що не виконує вимоги 

чинного законодавства, норми КВК України і 

умисно посягає на права і безпеку інших осіб, 

порушуючи встановлений порядок відбування 

покарань. З урахуванням вищезазначеного, про-

понується на національному законодавчому 

рівні внести відповідні зміни і на практиці не 

застосовувати до засуджених амністію чи 

умовне дострокове звільнення для осіб, що 

вчинили злісну непокору вимогам адміністрації 

установи виконання покарань. 
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Туркевич И.В.  

ФАКТОРЫ КРИМИНАЛИЗАЦИИ ЗЛОСНОМУ НЕПОВИНОВЕНИЮ ТРЕБОВАНИЯМ АДМИНИСТРАЦИИ 

УЧРЕЖДЕНИЯ ИСПОЛНЕНИЯ НАКАЗАНИЙ 

В статье рассматриваются факторы криминализации злостного неповиновения требованиям администрации учреждения 

исполнения наказаний. Подаётся информация, которая имеет данные, составляющие основной круг факторов криминализации 

злостного неповиновения требованиям администрации учреждения исполнения наказаний. Определяются международно-

правовые факторы криминализации злостного неповиновения требованиям администрации учреждения исполнения наказаний, 

которые закреплены в международно-правовых актах, которые являются ратифицированными Украиной. Делается акцент на 

национально-правовых факторах, которые отражены в национальной правовой базе. Выделяются также следующие факторы 

криминализации злостного неповиновения требованиям администрации учреждения исполнения наказаний, а именно: социально-

психологические, пенитенциарные и криминологические. Социально-психологические факторы направлены на определение уровня 

правосознания лиц, отбывающих наказание в виде лишения свободы и обусловлены их психологическим отношением к 

возможности совершения злостного неповиновения требованиям администрации учреждения исполнения наказаний. 

Пенитенциарные факторы характеризуется степенью и общественной опасностью деяния, предусмотренного в ст. 391 УК 

Украины. Криминологические факторы определяют возможности совершения преступления злостного неповиновения 

требованиям и определяют меры противодействия вышеуказанному представителями  администрации учреждения исполнения 

наказаний. 

Ключевые слова: международно-правовые факторы, национально-правовые факторы, социально-психологические факторы, 

криминологические факторы, пенитенциарные факторы, криминализация, злостное неповиновение, наказания. 

 

Turkevich I 

FACTORS OF CRIMINALIZATION OF ZILOSCHE NEPOKORI VIMOGAM ADMINISTRACTION INSTALLING 

VICONANNIA FLAMMABLE 

The article deals with the factors of criminalization of malicious disobedience to the requirements of the administration of the institution of 

execution of sentences. The data, which constitute the main range of factors of criminalization of malicious disobedience to the requirements 

of the administration of the penitentiary institution, are given. The international legal factors of criminalization of malicious disobedience to 

the requirements of the administration of the penitentiary institution, which are enshrined in the requirements of the international legal acts 

ratified by Ukraine, are considered in detail. The emphasis on national legal factors is reflected in the national legal framework. The 

following factors of criminalization of malicious disobedience are also allocated to the requirements of the administration of the institution 

of execution of punishment, namely: socio-psychological, penitentiary and criminological. Socio - psychological factors are aimed at 

determining the level of legal awareness of persons serving sentences in the form of deprivation of liberty and their psychological attitude to 

the possibility of committing malicious disobedience to the requirements of the administration of the penitentiary institution. Penitentiary 

factors are characterized by the degree and social danger of the act provided for in Art. 391 of the Criminal Code of Ukraine. 

Criminological factors determine the possibility of committing a crime of malicious disobedience to requirements and determine measures to 

counteract the abovementioned representatives of the administration of the penal institution. 

Key words: international legal factors, national - legal factors, socio - psychological factors, criminological factors, penitentiary factors, 

criminalization, malicious disobedience, punishment. 

 


