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Актуальність теми дослідження. Своєчасність та актуальність 
дослідження питань імплементації норм міжнародного кримінального права 
про воєнні злочини у кримінальне законодавство України під час військової 
агресії на Сході України сумнівів не викликає.  

Тривалий час, практично до 2014 року, норми кримінального права 
України про воєнні злочини, як і норми про інші міжнародні злочини, були, по 
суті, «мертвими», тобто такими, що не застосовуються правоохоронними 
органами. Однак все змінилося після анексії Криму та російської агресії на 
Донбасі. Як зазначає дисертантка, згідно з офіційними даними з 2014 року 
кількість злочинів, які ми називаємо «воєнними», в Україні постійно зростає. 
Водночас, чинний КК України хоч і передбачає відповідальність за такі 
злочини, але, як цілком справедливо зазначається в дисертаційному 
дослідженні, не повною мірою імплементує положення міжнародного права 
про відповідальність за такі злочини. Така ситуація має негативні наслідки з 
двох сторін: по-перше, Україна не може повною мірою переслідувати 
кримінально-правовими засобами осіб, які вчинили діяння, що є воєнними 
злочинами згідно з нормами міжнародного права, а по-друге, Україна, 
ратифікувавши низку міжнародних договорів про відповідальність за воєнні 
злочини, не виконує своїх обов’язків щодо повної криміналізації на 
національному рівні діянь, які є воєнними злочинами в міжнародному 
кримінальному праві.  

Ситуацію ускладнює те, що в науці міжнародного кримінального права 
визначення поняття воєнного злочину та підхід до його змісту не 
характеризується одноманітністю. Практично кожен дослідник воєнних 
злочинів намагається сформулювати своє визначення цього поняття, вкласти в 
нього свій зміст. Причиною цього є визначення цього поняття в актах 
міжнародного права лише шляхом перерахунку конкретних діянь, які 
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утворюють воєнний злочин. Тому дослідження поняття воєнного злочину, його 
видів та ознак складу є безумовно актуальним.  

Актуальність теми підтверджується й тим, що дисертаційне дослідження 
відповідає пріоритетним напрямам розвитку правової науки на 2016–2020 роки, 
затвердженим постановою загальних зборів Національної академії правових 
наук України від 3 березня 2016 р., узгоджується із Національною стратегією у 
сфері прав людини, затвердженою Указом Президента України від 25 серпня 
2015 р. № 501/2015, та Стратегією сталого розвитку «Україна – 2020», 
схваленою Указом Президента України від 12 січня 2015 р. № 5/2015, а також 
тим, що роботу виконано відповідно до напрямів науково-дослідної роботи 
кафедри кримінального права і кримінології Львівського національного 
університету імені Івана Франка «Проблеми кримінально-правової охорони 
особи, суспільства та держави» на 2016–2018 роки (номер державної реєстрації 
0116U001650). 

Ступінь обґрунтованості наукових положень, висновків і 
рекомендацій, сформульованих у дисертації. Ознайомлення з роботою 
Піддубної Марти Володимирівни «Імплементація норм міжнародного 
кримінального права про воєнні злочини у Кримінальний кодекс України» дає 
підстави для висновку, що наукові положення, висновки і рекомендації, 
сформульовані у дисертації можна вважати обґрунтованими. Підставою для 
цього є: 

– значна кількість опрацьованих матеріалів, що, безперечно, позитивно 
вплинуло на отримання цікавих і слушних науково-практичних результатів. 
Авторка використала 271 джерело, які прямо і безпосередньо стосуються теми 
дослідження або дотичні до неї; 

– використання широкого спектру методів пізнання; 
– проведення відповідних емпіричних досліджень; 
– впровадження результатів у практичну діяльність та освітній процес, 

що підтверджується відповідними актами.  
Питання аналізуються послідовно, ґрунтовно, комплексно.  
У першому розділі «Теоретичні основи імплементації норм міжнародного 

кримінального права про воєнні злочини у Кримінальний кодекс України» 
(засадничий розділ) окреслено стан наукової розробки проблем імплементації 
норм міжнародного кримінального права про воєнні злочини у Кримінальний 
кодекс України, визначено поняття імплементації норм міжнародного 
кримінального права в національне законодавство України, визначено поняття 
воєнних злочинів у кримінальному праві України та наведено їх перелік, а 
також досліджено досвід зарубіжних держав щодо імплементації норм 
міжнародного кримінального права про воєнні злочини у кримінальний закон. 

Другий розділ має назву «Кримінально-правова характеристика воєнних 
злочинів у кримінальному праві України». У ньому проаналізовано усі 
елементи складів воєнних злочинів у їх взаємозв’язку. Проведено класифікацію 
цих елементів та зроблено висновки щодо їх змісту. Наведено пропозиції щодо 
удосконалення чинного законодавства.  
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Третій розділ дисертації «Міжнародні зобов’язання України щодо 
встановлення кримінальної відповідальності за воєнні злочини» присвячений 
вирішенню більш вузьких (конкретних) питань. У ньому, зокрема, досліджено 
міжнародні стандарти встановлення кримінальної відповідальності за воєнні 
злочини та кримінально-правове значення цих стандартів, а також відповідність 
положень КК України міжнародно-правовим нормам щодо воєнних злочинів. 
Авторка робить висновки, що спроби внести зміни та доповнення до чинного 
законодавства про відповідальність, зокрема й за воєнні злочини, містять 
фрагментарний характер, не відповідають правилам законодавчої техніки та 
суперечать принципам і положенням Конституції України й КК України. Крім 
того, авторка визначає правила, з дотриманням яких повинен відбуватися 
процес імплементації норм про відповідальність за воєнні злочини в 
національне кримінальне право. 

За результатами дисертації сформульовано відповідні висновки та 
запропоновано внесення змін до КК України та інших нормативних актів. 

Загалом позиції авторки дисертації є логічними, послідовними та 
переконливими. 

Новизна наукових положень, висновків і рекомендацій, 
сформульованих у дисертації. Наукові результати, одержані Піддубною 
Мартою Володимирівною у дисертації «Імплементація норм міжнародного 
кримінального права про воєнні злочини у Кримінальний кодекс України» є 
новими або такими, що містять елементи новизни. 

З-поміж наукових позицій, які є авторськими та які дисертантка виносить 
на захист, слід виокремити такі: 

- впровадити відповідальність командирів (начальників) за невжиття 
заходів до запобігання воєнного злочину, якщо це призвело до вчинення 
воєнного злочину підлеглим, а так само неприпинення воєнного злочину, який 
вчиняється підлеглим чи невжиття військовим командиром (начальником) 
заходів щодо притягнення підлеглого до кримінальної відповідальності за 
вчинення воєнного злочину; 

- впровадити відповідальність за захоплення заручників під час 
збройного конфлікту, яка б визначала відповідальність за захоплення або 
тримання некомбатантів чи інших осіб, що охороняються Женевськими 
конвенціями, як заручників, з метою спонукання противника до вчинення чи 
утримання від вчинення будь-якої дії як умови звільнення заручника; 

- визначити поняття мародерства як незаконного заволодіння чужим 
майном будь-яким способом у цивільного населення, некомбатантів чи у 
комбатантів з використанням військової сили чи погрози використання такої 
сили, а також заволодіння на полі бою речами вбитих чи поранених. 

Повнота викладу положень дисертації в роботах, опублікованих 
авторкою. Результати дисертації викладено у 9 наукових публікаціях, а саме: 
6 наукових статтях, 4 з яких – у фахових наукових виданнях України, 2 – у 
наукових періодичних виданнях іноземної держави, а також в 3 тезах доповідей 
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на науково-практичних заходах. Часові межі наукових публікацій: 2015-2018 
роки. У тексті роботи посилання на праці дисертантки наявні. 

Мова та стиль дисертації. Відповідність науковій спеціальності. 
Дисертація виконана державною мовою, якою авторка володіє належно. Попри 
побажання щодо більш чіткого, конкретного та однозначного формулювання 
положень новизни та висновків, є підстави стверджувати, що стиль дисертації 
відповідає вимогам, що висуваються до наукових праць такого рівня, а також 
визначається послідовністю, системністю, обґрунтованістю.  

Дисертація Піддубної М.В. характеризується новизною, якістю змісту, 
актуальністю досліджуваних проблем, а також послідовністю викладеного 
матеріалу.  

Є підстави для висновку, що зміст та результати роботи відповідають 
спеціальності 12.00.08 – кримінальне право та кримінологія; кримінально-
виконавче право. Зокрема, робота узгоджується з такими пунктами паспорту 
спеціальності 12.00.08: «імплементація положень міжнародних договорів до 
національного кримінального законодавства; вчення про кримінальну 
відповідальність за окремі види та групи злочинів; кваліфікація злочинів; 
значення судової практики для визначення кримінальної відповідальності за 
окремі види злочинів».  

Положення науки міжнародного права, що містяться в роботі, мають 
другорядний характер. Основний акцент у роботі таки зроблено на нормах та 
інститутах матеріального кримінального права. 

Практичне значення отриманих результатів полягає в тому, що 
вони можуть бути використані в науково-дослідній роботі, для розвитку 
теорії кримінального права та у правотворчій діяльності. Результати роботи 
уже використовуються у правозастосовній діяльності – для правильної 
кримінально-правової кваліфікації воєнних злочинів (акт впровадження 
результатів дисертаційного дослідження у діяльність Касаційного 
кримінального суду у складі Верховного Суду № 158/1/158-19 від 27 травня 
2019 року); в освітньому процесі – під час вивчення дисциплін 
«Кримінальне право України», «Міжнародне кримінальне право» (акт 
впровадження результатів дисертаційного дослідження в освітній процес 
Львівського національного університету імені Івана Франка № 423-С від 
3 лютого 2020 року). 

Оцінка оформлення дисертації та змісту автореферату. Дисертацію та 
автореферат оформлено відповідно до вимог МОН України. Зміст 
дисертаційної роботи відповідає заявленій темі.  

Зміст автореферату відповідає основним положенням дисертації. 
Зауваження до дисертаційної роботи та дискусійні положення. 
Попри загальну позитивну оцінку рецензованої роботи Піддубної М.В. 

необхідно вказати, що вона, як і усі інші роботи, не позбавлена певних 
недоліків, містить підстави для висловлення застережень й зауважень, окремі 
позиції вимагають уточнення, є спірними чи потребують додаткових аргументів 
під час захисту. Найістотнішими з них є такі: 
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1. Є певні зауваження щодо обґрунтованості обраної дисертанткою 
структури роботи. Зокрема, питання про поняття воєнних злочинів у 
кримінальному праві України (хоча в КК України таке поняття не 
використовується) розглядається у першому розділі дисертації (підрозділ 1.3), 
кримінально-правовій характеристиці складів злочинів, які авторка відносить 
до воєнних, присвячено цілий другий розділ її праці, а лише у підрозділі 3.1 
розглянуто питання про міжнародні стандарти встановлення кримінальної 
відповідальності за воєнні злочини та кримінально-правове значення цих 
стандартів (подано відповідний перелік міжнародно-правових актів, визначено 
основні види воєнних злочинів, їх міжнародно-правове розуміння тощо).  

Іншими словами, дисертантка використала підхід: «спочатку оцінити 
якою є ситуація в національному законодавстві, а потім встановити – як би 
мало бути». При цьому їй не вдалося уникнути під час оцінка ситуації в 
національному праві фрагментарного звернення до приписів міжнародного 
права. Відтак, як видається, доцільніше було б побудувати дослідження в 
зворотному порядку: спочатку проаналізувати підходи до розуміння поняття, 
системи та видів воєнних злочинів у міжнародному праві, а вже потім 
аналізувати національне законодавство на предмет його відповідності таким 
міжнародним стандартам. При цьому слід було більш чітко висловити свою 
позицію щодо: переліку порушень, встановлених основними принципами та 
нормами міжнародного гуманітарного права, правил ведення збройних 
конфліктів (чіткого переліку воєнних злочинів); правової оцінки таких 
порушень за чинним КК України (такі порушення кваліфікуються за такими 
статтями, а за такі – відповідальність не передбачена взагалі) тощо. 

2. Під час проведення дослідження авторка, як видається, приділила 
недостатньо уваги окремим питанням, які є важливими у такому дослідженні. 
Йдеться, насамперед, про таку ознаку воєнних злочинів, як їх вчинення «під час 
та у зв’язку із збройним конфліктом міжнародного та неміжнародного 
характеру» (як розуміти це поняття, його відмінність від суміжних, що є 
моментом виникнення збройного конфлікту, коли такий конфлікт є закінченим, 
чи потрібне визнання сторонами конфлікту участі у ньому, як оцінювати 
діяльність диверсійних груп тощо). Окрім цього, варто було б деталізувати 
поняття та види «правил ведення збройних конфліктів», обсяг поняття «законів 
і звичаїв ведення війни» тощо. Не закцентувала своєї уваги авторка і на 
вирішенні питання про особливості дії кримінального закону у просторі та 
щодо кола осіб у випадку вчинення злочину на окупованій території (у нашій 
ситуації: питання про відповідальність російських кадрових військових за дії, 
вчинені на окупованих територіях України тощо). 

3. Певним упущенням дисертантки, як видається, є відсутність на 
сторінках її праці правової оцінки ситуацій, що мали місце на окупованих 
територіях Донецької та Луганської областей, які отримали широкий 
суспільний розголос як кричущі порушення норм і стандартів міжнародного 
права, зокрема: «парад полонених в Донецьку», «Дебальцевський котел», 
збиття Боїнга рейсу МН17 тощо. Думається, що оцінка таких подій мала б 
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знайти місце в роботі, принаймні, як приклади вчинення певних воєнних 
злочинів на тимчасово окупованій території України, або ж навпаки – отримати 
наукове обґрунтування чому такі діяння не можуть вважатися воєнними 
злочинами. 

4. При написані роботи авторці доцільно було використати та опрацювати 
звіти прокурорів МКС, які стосуються подій в Україні за 2016 р. (Отчет о 
действиях по предварительному расследованию 2016 г.)1 за 2017 р. (Отчет о 
действиях по предварительному расследованию 2017 г.)2, за 2018 р. (Отчет о 
действиях по предварительному расследованию 2018 г.)3 та за 2019 р. (Report on 
Preliminary Examination Activities 2019)4 тощо. 

5. Потребує додаткового обґрунтування невіднесення авторкою до 
воєнних злочинів «найманства». І хоча дійсно, Римським статутом МКС прямо 
найманство не віднесено до воєнних злочинів, водночас, відповідно до ст. 1 
Міжнародної конвенції про боротьбу з вербуванням, використанням, 
фінансуванням і навчанням найманців від 4 грудня 1989 р. термін «найманець» 
означає будь-яку особу, яка: «а) спеціально  завербована  на  місці  або  за 
кордоном,  щоб битися у збройному конфлікті; …». 

6. Сприймається за змістом, але не сприймається за формою пропозиція 
дисертантки «диспозицію ч. 1 ст. 438 та ч. 1 ст. 439 КК України після слів 
«міжнародними договорами, згода на обов’язковість яких надана Верховною 
Радою України», доповнити словами «та міжнародними договорами Союзу 
РСР, які не суперечать Конституції України та її інтересам».  

7. При аналізі питань про потерпілого та суб’єкта воєнних злочинів за 
КК України авторці варто було приділити більше уваги питанням про 
співвідношення понять національного законодавства та міжнародного права 
щодо їх означення (військовослужбовці, комбатанти, некомбатанти, полонені, 
мирне населення, партизани, поранені тощо). 

8. Не зовсім довершеним видається запропонований авторкою проект 
розділу КК України, у якому, на її думку, слід закріпити відповідальність за 
воєнні злочини. Зокрема: щодо назви, то більш точно було б говорити не про 
«Злочини проти ведення збройних конфліктів міжнародного та 
неміжнародного (внутрішнього) характеру (воєнні злочини)», а про «Злочини 
проти порядку ведення збройних конфліктів міжнародного та неміжнародного 
(внутрішнього) характеру (воєнні злочини)» або ще краще просто «Воєнні 
злочини»; недостатньо диференційованим видається пропонована 
відповідальність за окремі діяння (наприклад, за всі види насильства у одній 
частині ст. 450 КК України); невиправданим є обмеженнях певних діянь 
конкретними видами (наприклад, використання символіки Червоного Хреста, 
Червоного Півмісяця, Червоного Кристала, Червоного Лева та Сонця лише її 

                                                 
1 https://www.icc-cpi.int/iccdocs/otp/161114-otp-rep-PE-Ukraine.pdf 
2 https://www.icc-cpi.int/itemsDocuments/2017-PE-rep/2017-otp-rep-PE-UKRAINE_RUS.pdf 
3 https://www.icc-cpi.int/itemsDocuments/2018-otp-rep-PE-Ukraine.pdf 
4 https://www.icc-cpi.int/Pages/item.aspx?name=191205-rep-otp-PE 
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носінням чи зловживанням нею); відсутність пропозицій щодо санкцій 
відповідних злочинів. 

Зазначені зауваження, однак, не заперечують загальної позитивної оцінки 
роботи, мають, в основному, рекомендаційних характер, можуть слугувати 
предметом наукової дискусії під час захисту представленої дисертаційної 
роботи. 

Оцінка змісту дисертації, її завершеність в цілому. Дисертаційна 
робота Піддубної М.В. «Імплементація норм міжнародного кримінального 
права про воєнні злочини у Кримінальний кодекс України» є завершеним, 
оригінальним, самостійним науковим дослідженням, що висвітлює актуальну 
тему і має теоретичне та практичне значення.  

Тема роботи, об’єкт та предмет дослідження, її зміст, а також положення 
та висновки відповідають спеціальності 12.00.08 – кримінальне право та 
кримінологія; кримінально-виконавче право.  

Дисертаційна робота є завершеною кваліфікаційною науковою працею, що 
містить науково обґрунтовані результати дослідження, які спрямовані на 
розв’язання наукових завдань, що мають істотне значення і для кримінально-
правової науки України, і для правозастосування.  

Рецензована дисертація відповідає вимогам, сформульованим у п. 9, 11 
«Порядку присудження наукових ступенів», затвердженого Постановою 
Кабінету Міністрів України від 24 липня 2013 року № 567, а її автору – 
Піддубній Марті Володимирівні – за підсумками публічного захисту може бути 
присуджено науковий ступінь кандидата юридичних наук за спеціальністю 
12.00.08 – кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право.  
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