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офiцiйного опонента доктора юридичних наук, професора 

Чувакова Олега Анатолiйовича 

на дисертацiю Будяченко Ольги Миколаiвни на тему: 

«Кримiнальна вiдповiдальнiсть за незаконну порубку або незаконне 

перевезення, зберiгання, збут лiсу», 

подану на здобуття паукового ступеня кандидата юридичних наук за 

спецiальнiстю 12.00.08 - кримiнальне право та кримiнологiя; кримiнально

виконавче право 

Ступiнь актуальностi обраноi теми дослiдження. Iснуюча в нашiй 

держав~ системна криза, що охопила багато сфер . суспiльно-полiтичноi", 

економiчноi", соцiальноi" й iнших бокiв життя суспшьства, ставить шд 

безпосередню загрозу в тому числi i i-i екологiчну безпеку. Подiбнi негативнi 

явища формують ситуацiю, за якоУ державнi механiзми не в змозi забезпечити 

гiдний рiвень життя для бiльшостi свого населения, перебороти соцiальну 

поляризацiю суспiльства, чревату серйозними наслiдками, через що утрачаеться 

мiжнародний авторитет, а можлив1сть свого саморозвитку сходить наювrт~ь . 

Зазначенi процеси у своi"й сукупностi перешкоджають вирiшенню i проблем, 

пов' язаних iз забезпеченням належноi" охорони навколишнього природного 

середовища. Зокрема, знищення лiсiв шляхом незаконних порубок, перевезенням , 

порушення правил протипожежноi" небезпеки та iнтенсивне споживання лiсiв i 

лiсовоi" продукцii' безпосереднiм чином загрожуе не тiльки екологiчноi' безпеки 

нашоi' держави, а й iI нацiональноi· безпеки в цiлому. 
, ~ 

3 метою ефективного вирiшення подiбних завдань, на держав~ лежить 

природний тягар з розробки комплексу заходiв i засобiв, спрямованих на 

протидiю тако·i злочинностi . За цих обета вин необхiдно вжиття своечасних i 

ефективних заходiв, спрямованих на системну протидiю злочинам проти 

довкiлля. В авангард~ такоi" протидii" знаходяться юридичю норми, яю 



розташованi в Роздiлi VIII Особлиnо'i частини КК Укра'iни, що встановлюють 

кримiнальну ВlДПОВlДаЛЬНIСТЬ за сусшлыю небезпечнi посягання проти 

навколишнього природного середоnища. Ообливе мiсце в системi таких норм, 

займас норма, що передбачас кримiнальну вiдповiдальнiсть за незаконну поруuку 

або незаконне перевезення, зберiгання, збут лiсу. 

У зв ' язку з викладеним вище можна зробити висновок, що тема дисертацii' 

Будяченко О. М. присвячена дуже актуальнiй проблемi як з погляду кримiнально

правовоi' тeopii', так i практики кримiнально-правовоi' протидii' злочинам проти 

навколишнього природного середовища. 

Зв'язок роботи з науковими· програмами, планами, темами, грантами. 

Дисертацiйне дослiдження виконано в межах науково-дослiдних робiт Одеськ~го 

державного унiверситету внутрiшнiх справ «Прiоритетнi напрямки розвитку 

реформування правоохоронних органiв в умовах розгортання демократичних 

процесiв у державi» (державний ресстрацiйний номер №0l 16U006773), та згiдно з 

планом науково-дослiдницькоi' роботи кафедри кримшального права та 

кримiнологii' ОДУВС «Кримiнально-правовi, кримiнологiчнi та кримiнально

виконавчi заходи запобiгання злочинностi» (державний ресстрацiйний номер № 

012U002156). 

Тему дисертацii' затверджено Вченою радою Одеського державного 

унiверситету внутрiшнiх справ 26 червня 2014 р. (протокол № 13), уточнена 

Вченою радою Одеського державного унiверситету внутрiшнiх справ 29 сiчня 

2020 р. (протокол № 8). 

Мета i завдання дослiдження. Метою роботи с комплексне розв 'язання 

теоретичних i практичних проблем застосування кримiнально-правовоi' норми, що 

визначас незаконну порубку або незаконне перевезення, зберiгання, збут лiсу, 

формування на цiй основ~ науково обrрунтованих рекомендацiй щодо 

вдосконалення закону про кримiнальну вiдповiдальнiсть i практики його 

застосування. Для досягнення зазначено'i мети в дисертацii' вирiшувалася низка 

завдань, зокрема: надати характеристику лiсовiй сферi, як об'скту кримiнально

правового захисту; розкрити генезис законодавства про кримiнальну 
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вiдповiдальнiсть за незаконну порубку або незаконне переnезення, зберiга1-:чя, 

збут лiсу; з 'ясувати особливостi зарубiжноrо досвiду законодавчо'i регламентацi'i 

кримiнально'i вiдповiдальностi за незаконну порубк
у, або незаконне перевезення, 

зберiгання, збут лiсу; висвiтлити об ' ективнi ознаки злочину, передбаченого 

ст. 246 КК Украi'ни; окреслити суб 'ективнi ознаки незаконно1 порубки, або 

незаконного перевезення, зберiгання, збуту лiсу; проаналiзувати особливостi 

квалi фiкацit злочину за незаконну порубку або незаконне переве
зення, зберiгання, 

збут лiсу; на основi узагальненн~ судовоi' та правоохоронно'i практики розробити 

вiдповiднi рекомендацi'i удосконалення покарання у цiй сферi. 

Об 'ектом дослiдження е суспiльнi вiдносини у сферi с
хорони довкiлля. 

Предметом дослiдження е кримiнальна вiдповiдальнiсть за незаконну 

порубку або незаконне перевезення, зберiгання, збу
т лiсу. 

Методологiчною основою дослiдження е низка загальнонаукових 

спецiальних методiв наукового пiзнання, зокрема: д
iалектичний метод, iсторико

правовий метод, структурно-функцiональний метод,
 статистичний метод, логiко

юридичний метод, компаративiстськiй метод, конкретно-соцiологi
чний метод, якi 

дозволили здобувачу всебiчно розглянути обрану у
 дисертацii" проблематику. 

Пауково-теоретичне пiдrрунтя дисертацii скл
али науковi працi фахiвцiв, 

у тому чисш зарубiжних, у галуз1 загальнотеоретичноi" юриспруденцii", 

кримiнологii" та кримiнального права, адмiнiстрати
вного права, iнших галузевих 

правових наук. 

Положения та висновки дисертацiI rрунтуються 
на нормах Конституцi'i 

Украi"ни, законодавчих та пiдзаконних нормативно-пра
вових актiв, якi визначають 

правовi засади запобiгання незаконноI порубки, 
або незаконного перевезення, 

зберiгання, збуту лiсу. Дисертантка зверталася так
ож до мiжнародних правових 

актiв i законодавства деяких зарубiжних держав, досвiд яких з правового 

регулювання вiдповiдальностi за злочини проти д
овкiлля може бути використано 

в Укра'iнi. 

Емпiричну базу дослiдження становлять сис
тематизованi данi державноi' 

та вiдомчоi' статистичноi' звiтностi за 2010-2019 роки; узагальненi матерiали 

3 



вивчення 210 кримiнальних проваджень (справ) за ст. 246 КК Украi'ни у продовж 

2010-2018 рр . з ycix регiонiв краi'ни . 

Структура та обсяг дисерта цii. Дисертацiя складаеться з анотацii', перелiку 

умовних позначень, вступ у, трьох роздiлiв, що мiстять сiм пiдроздiлiв, висновкiв, 

списку використаних джерел (323 найменування) та 6 додаткiв. Повний обсяг 

дисертацii' становить 258 сторiнок, з який основний текст - 195 сторiнок, список 

використаних джерел - 30 сторiнок, додатки - 21 сторiнка. Структура дисертацii' 

лопчно побудована сприяе розкриттю · теми дослщження, виконанню 

поставлених завдань . Дисертацiя та автореферат оформленi вiдповiдно до вимог 

МОН Украi'ни, що висуваються до такого роду наукових робiт. Змiст 

автореферату iдентичний основним положениям
 дисертацii'. 

Зазначенi вище обставини свiдчать про достатнiй рiвен
ь обrрунтованост: та 

достовiрностi наукових положень, висновкiв i пропозицiй, якi мiстяться у цiй 

дисертацii" та i"x наукову новизну, яка полягае у тому, що робота е першим у 

вiтчизнянiй науцi кримiнального права спецiальним комплексним дослiдженням 

проблем кримiнальноi" вiдповiдальностi за незаконну порубку або незаконне 

перевезення, зберiгання, збут лiсу . Конкретний внесок дисертантки в наукове
 

розроблення зазначених положень полягае 
в обrрунтуваннi пропозицiй щодо 

. . .. ' .. 
вдосконалення зм1сту досшджувано1 норми, яю м1стять елементи науково1 

новизни та мають теоретичне й практичне зн
ачения, зокрема: 

вперше: 

- запропоновано авторський шдхщ до розумшня сутносп об' екта 

незаконноi порубки · або незаконного перевезення, зберiгання, збуту лiсу не тiльки 

як сукупностi вiдносин у царинi його охоро
ни, рацiонального використання й 

вiдтворення, а i як соцiального блага, цiнностi, сфери життедiяльностi , а на цiй 

основi виокремленнi похiднi насл iдки, що носять економiчний характер - при 

спричиненнi значноi' майновоi' (економiчноi) шкоди державi , народу Украi'ни i 

екологiчний характер - при завданнi шкоди довкiллю або створеннi небезпеки Гi 

заподiяння й впливають на визначення обсягу к
араностi дiяння; 
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- проведено систематизацiю суб ' ектi в вчинення злочину передбаченого 

ст. 246 КК Украi"ни залежно вiд i'x правового статусу й ступеня доступу до лiсових 

ресурс1в: службовi особи працiвники постiйних лiсокористувачiв, що 

займаються ведениям шсового господарства; суб' екти пiдприемницькоi' 

дiяльностi, що отримали дозвiл на заготiвлю де
ревини в межах договору пiдряду з 

постiйними лiсокористувачами; iншi особи, якi не мають права на загопвлю 

деревини i законного доступу до розроблення лiсо
сiк; 

на основi зарубiжного досвiду законодавчоi· р
егламентацii" кримiнальноi" 

вiдповiдальностi за незаконну порубку, або н
езаконне перевезення, зберiгання, 

збут шсу теоретично обrрунтована практична доцiльнiсть встановле1;ня 

кримiнальноi" вiдповiдальностi юридичних осiб за такi дiяння У рамках 

примусових заходiв кримiнально-правового харак
теру в межах квазiкримiнальноi" 

(субститутивноi") вiдповiдальностi (визнання юридичноi· особи суб'ектом 

злочину); 

запропоновано заходи, як законодавче обмеження прав юридичноi" 

особи, внесения вiдомостей про застосування таких заходiв до €диного 

державного реестру юридичних осiб, фiзичних осiб-пiдп
риемцiв та громадсь~их 

формувань; 

запропоновано змши щодо пiдстав заст
осування лiквiдацii" юридичноi" 

особи з урахуванням того, що окремi уч
асники (працiвники) юридичноi" особи 

невинуватi у вчиненнi злочину; 

обrрунтовано доцшьюсть застосування щодо юридичноi" особи 

конфiскацii" майна, яке стало знаряддям а
бо предметом злочину, в тому чисш 

легалiзованого майна (грошових коштiв), зд
обутих злочинним шляхом; 

удосконал,етю: 

- визначення понять «злочини проти довкi
лля», «незаконна порубка лiсу», 

«незаконне перевезення лiсу», «зберiгання
 лiсу», «збут лiсу»; 

- науковий пiдхiд до розумiння предмета зл
очину передбаченого ст. 246 КК 

Украi"ни яким е дерева та чагарники, якi не вт
ратили своi"х природних бiологiчних 

функцiй ( сиророслий лiс ), окрiм ситуацii", коли здi
йснюеться порубка сухостiй~шх 
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яю е обов ' язковим елементом ландшафту (лiси, яю розташоЕ~ю 

в заповiдниках iз метою збереження л iсовоi· флори й фауни в i'x природному 

станi) ; 

- позицiю про потребу вдосконалення iснуюч
оi· системи покарань за дiяння 

передбаченi ст. 246 КК Украi'ни, зокрема, про доцiльнiсть переходу до 

застосування штрафних санкцiй як покарань економiчного характеру до 

юридичних осiб, що здатнi створити умови, за наявностi яких учинений злочин
 

буде перш за все економiчно невигiдним для суб ' ектiв пiдприемницьJоi· 

. . 
д~яльносп ; . . . 

- особливостi вiдмежування поруш
ення законодавства про охорону

 шс1в вщ 

сумiжних злочинiв та адмiнiстративно-прав
ових делiктiв; 

дiстало подальший розвиток: 

- вивчення сутносп та зм1сту понятгя шсу, що надало можлив1сть 

виокремити ознаки, яю характеризують його як самостiйний предмет 

кримiнально-правовоi· охорони та розподiл
ити i'x на екологiчнi та юридичнi; 

- вирiшення проблеми кримiнально-пра
вовоi' оцiнки незаконноi' порубки 

сухостiйних дерев як необхiднiсть дотримання принципу юридичноi· 

визначеносп; 

- обrрунтування необхiдностi урахування додаткових ознак суб'екта 

злочину, тобто визнання його загальним або
 спецiальним при встановленнi 

певних особливостей його притяг
нення до кримiнальноi· вiдповiдальностi за 

суспiльно небезпечне посягання на шсов1 ресурси, а також зважаючи на 

неповноту законодавчоi· конструкцii'
 понятгя «службова особа», визначеного в ч. 3 

ст. 18 КК Украi'ни, вiднесення до П кола також ти
х осiб, якi постiйно або 

тимчасово обiймають посади, пов'язанi з виконанням облiково-контрольних 

функцiй, або виконують такi функцii' за спецiальним повноваженням; 

- аргументацiя теоретичноi' позицii', що штраф, як кримiнальне покарання, е 

найбiльш дiйовим основним видом покарання за незаконну порубку !:.бо 

незаконне перевезення, зберiгання , збут лiсу, а також дерев i чагарникiв, що не 

входять до лiсового фонду Украi·
ни; 
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о ' 

- твердження, що кримiнальна вiдповiдалr>нiсть - це не единий засiб 

кримiнально-правового впливу У сферi охорони лiсiв Украi·ни, осюльки, як 

свiдчить проведений аналiз судових рiш
ень, досить часто застосовуються й iнш

i 

3асоби такого впливу, яким поки 
що не придiляеться достатньоi· й належноi· уваги 

з боку тeopii" кримiнального права, зокрема заохочувальнi ( звiльнення вщ 

кримiнальноi" вiдповiдальностi), проба
цiя, спецiальна конфiскацiя. 

Стиль та мова викладення резуль
татiв дисертацiйноi" роботи. Подан

а до 

захисту дисертацiйна робота нап
исана науковою мовою, матерiал

 викладено У 

логiчнiй послiдовностi. Роздiли дисер
тацii" е логiчно пов'язаними мiж соб

ою. Бона 

характеризуеться науковою обrрунтоваl
-iiстю, · послiдовнiстю та аргументован

iстю 

висновюв. 

Повнота викладу основних резу
льтатiв у наукових фахових вид

аннях. 

Основнi положения та висновки, що с
формульованi в дисертацii", вiдображе

но в 

п' ятнадцяти наукових публiкацiях, з яки
х п 'ять статей - у виданнях, що включенi 

МОН Украi"ни до перелiку наукових 
фахових видань з юридичних наук, двi 

у зарубiжному юридичному виданнi
, вiсiм у збiрниках тез наукових доп

овiдей, що 

оприлюдненi на науково-практичних к
онференцiях. 

Практичне та теоретичне значения роботи. Висновки дисертацii" 

повнiстю вiдповiдають сформуль
ованим завданням та змiсту сам

оi" роботи та 

випливають з Гi основних положень. Дисерта
нтка стисло формулюе основ

ю 

результати дослiдження, якi викл
аденi у тому числi i у структурний частию 

автореферату. На наш погляд, на
йбiльш цiнними € тi висновки якi стосуються: 

визначення таких основних по
нять як «незаконна порубка 

лiсу», «незаконне 

перевезення л1су», «зберiгання лiсу», «з
бут лiсу», . що широко використовуються 

при розслiдуваннi i квалiфiкацii" дiянь за ст. 246 КК Украi"ни; з'ясовано, що до 

особливостей суспiльноi· небезпеки вiдносяться ряд чинникiв серед Я1'.их: 

особлива цiннiсть лiсiв для украi"нс
ького суспiльства i держави, пряма загроза 

цiлим екосистемам, включаючи цiннi в
иди флори i фауни, заподiяння значних 

матерiальних збиткiв державi; встановлено необхiднiсть видiлення у даному 

злочинi спецiального суб',с,кта,· запр 
-=- опоновано передбачити додатков1 
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. ально-правов1 заходи вщповiдальност1· 
y1,,t1II 

таких осiб як обмеження прав 

• чноi' особи внесения вiдом ~ 

/11рнди ' остеи про застосування таких заходiв до 

единого державного реестру
 юридичних осiб, лiквiдацiя юридичноi· особи

. 

Цi положения У поеднаннi з iнш
ими теоретичними узагальненням

и автора в 

. ' 
сукупносп розв язують важливе науково-практичне завдання, яке полягае в 

обtрунтуваннi кримiнально-правовоi· протидii" незаконноi· порубцi або 

незаконному переве
зенню, зберiганню, збуту л

iсу в Украi·нi. 

Пiдсумовуючи сказане, слiд вщзначити, що кандидатська дисертащя 

Будяченко Ольги Миколаi"вни е самостiйним 1 структурно завершеним 

дослiдженням, що характеризуеться едюстю зм1сту й, безперечно, мае 

постульовану саме а
втором· науково-теоретичну 

та практичну цiннiсть
. 

· Теоретична значущiсть роботи полягае у теоретико-методолог
iчному 

обrрунтуваннi кримiнально-правово
i" протидii" незаконноi" порубцi або 

незаконному перев
езенню, зберiганню

, збуту лiсу в Украi"
нi. 

Практична значущiсть одержаних результапв полягае у використанн1 

науково-методолог
iчних узагальнень та практичних рекомендацiй автора У 

практичнiй правозастосовнiй дiяльностi, у навч
альному процесi, у науко~ю

дослiдницькiй сферi
. 

Загалом дисертацiйне досшджения · здiйснено на високому науково

теоретичному рiвнi. 
Проте, оскiльки деяк

i його положения е
 дискусiйними, що 

пов 'язано з означениям дисерт
анткоi· власноi· пози

цii" окремих дослi
джуваних 

проблем, варто зробит
и певнi уточнения, за

уваження та рекоменд
ацii" з метою 

подальшого удоскон
аления обумовленоi

· проблематики. 

1. У дисертацii" питания з
арубiжного досвiду мог

ли б отримати своеi" бi1
i'ьш 

комплексноi· фор ми
: 

по-перше, поза увагою автора залишився масив iнформацii" щодо 

законодавчо1· регламентацii
" кримiнальноi· вiдповiда

льностi за незаконну по
рубку 

або незаконне перевезения, збе
рiгання, збут лiсу у в пострадянських

 державах; 

по-друге, не проаналiзова
нi кримiнальна статистик

а, науковi працi та судо
ва 

практика в тих зарубiжних к
раi·нах, що згаданi у пiдроздiл

i 1.3. дисертацii". 
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по-трен:: , уявляеться що 'ix ·5 
' потр1 но було б розrлянути не тiльки

 в якостi 

nерспективних, але й сьогоденни
 · • 
х напрямш розвитку кримiнального 

права в щй 

сферi. 

2. Окремi теоретичнi висновки та практично значущ1 пропозицii' 

дисертантки потребують уточнения та додатково'i аргументацii'. Так, автор 

зазначае, що «Незаконна порубка лiсу в рiзнi часовi перiоди, вiдбувалася з 

причин, якi в основi своi"й один одного дублю
ють. В основному це вiдбувалось в 

силу соцiально-економiчних причин коли потреба або вигода шт
овхала людей 

вчиняти незаконнi дi'i, а також в силу полiтичних умов, коли незаконна порубка 

лiсу була однiею з форм класовоi· боротьб
и. До 1990 р. встановленi санкцii' не 

забезпечували ефективного виконання л
iсоохоронних заходiв передбачених у 

законодавчих актах, адже з одного боку кримiнальне законодавство було 

спрямоване на охорону лiсiв вi
д самовiльно'i рубки, а з iншого

, значний вплив 

нього мало одержавлення (нацiона
лiзацiя) лiсiв i панування лiсоексплуатацi'i над 

iнтересами охорони природи . Тому у реальному життi, бiльшiсть полож"НЬ 

нормативно-правових документiв,
 спрямованих на охорону лiсiв вiд самовiльноi' 

порубки порушувалось, не завжди
 i не в повнiй мipi виконувалось» . Що авторка 

мала на увазi? 

3. У пiдроздiлi 2.1 «Об'ективнi ознаки злочину, передб
аченого ст. 246 КК 

Укра'iни» авторкоi· запропоновано доповн
ити диспозицiю ст. 246 КК Украi'ни 

словами« ... а також дерев i чагарникiв, 
що не входять до лiсового фонду». 

Чине 

призведе таке положения до розширен
ого тлумачення предмета такого злоч

ину, а 

отже, i його об'екта? 

4. При розглядi об' ективноi' сторони досшджуван
ого злочину авторко'i 

арrументовано, що цей злочин мае
 подвiйну форму вираження, його

 диспозицiя 

охоплюе матерiальний (дiянням у 
видi незаконноi' порубки дерев i чагарникiв; 

наслiдками у видi заподiяно'i iстотно'i шкоди, спричинення тяжких наслiдкiв; 

причинним зв 'язком мiж дiянням i наслiдком та мiсцем вчинення злочину
 у видi 

лiсiв, захисних та iнших лiсови
х насаджень) i формальний (дiянням у вид1 

незаконноi· порубки дерев i чагарникiв та мiсцем вчинення злочину у вид1 
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► 

(fовiдникiв або територiй та об 'е · . . 
за ктш природно-заповщного фонду, або шших 

особливо охоронюваних лiсiв) склади . Чим 
мотивуеться в даному випадку 

наявнiсть формальних ознак да 
· 

ного злочину всупереч iснуючiй законодавч1й 

r конструкцi'i такого злочину? 

5. Потрiбно аргументоване роз'яснення в частинi встановлення форми вини, 

розглянутого злочину. Так, дисертанткою встановлено, що «суб'ективна стор(..·на 

незаконно~ порубки або незаконного перевезення, зберiгання, збуту лiсу в першiй 

формi об'ективноi" сторони (у лiсах, захисних та iнших лiсових насадж
еннях) 

характеризуеться умислом (прямим або непрямим), а у друг
iй формi об'ективноi' 

сторони (у заповiдниках або на територiях та об'ектах природно-заповiдн
ого 

фонду, або в iнших особливо охоронюваних лiсах) характеризует
ься винятково 

прямим умислом». Однак, при розмежуваннi даного злочину з екоцiдом у 
Г\" 

пiдроздiлi 3 .1 «Квалiфiкацiя злочину за незаконну порубку або незаконне 

перевезення, зберiгання, збут лiсу», твердження авторки вже суперечать 

зазначеним вище положениям в частинi форми вини та
кого злочину, зокрема 

йдеться про те що, « ... злочин передбачений ст. 246 КК Украi'ни необхiдно 

вiдмежовувати вiд екоциду .... (ст. 441 КК Украi·ни) за обов'язковою ознакою 

суб'ективноi' сторони - формою вини. Якщо перший характеризуеться переважно 

необережною формою вини (умисне чи необережне ставл
ення до дiяння та 

необережне ставлення до настання суспiльно небезпечних нас
лiдкiв ), то екоцид е 

злочином, у якому психiчне ставлення винного як до дiян
ня, так i до його 

наслiдкiв характеризуеться умисною формою вини .... ». Такий пiдхiд авторки е 

дискусiйним i не зовсiм послiдовним, тому потребуе обrрунтування. 

Однак, висловленi зауваження i побажання не применшують загальноi· 

високоi' оцiнки рiвню виконання дисертацiйноi· роботи, Гi тео
ретичноi' цiнностi та 

практичноi' значущостi. 

Внсновок про вiдповiднiсть днсертацii" внмогам Порядку 
прнсудження 

науковнх ступенiв. З огляду на актуальнiсть, новизну, в
ажливiсть одержаних 

дисертанткою наукових результатiв, i'x обгрунтованiсть i достовiрнiсть, а також 

практичну цiннiсть сформульованих положень i висновкiв вважаю, що 
дисертацiя 
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Будяченко Ольги Миколаi'вни на тему: «Кримiнальна вiдповiдальнiсть за 

незаконну порубку або незаконне перевезення, зберiгання, збут лiсу», с 

самостiйним, оригiнальним , завершеним науковим дослiдженням, в якому 

вирiшене актуальне наукове завдання щодо кримiнально-правовоi' проп.:дii' 

незаконноi· порубцi або незаконному перевезенню, зберiганню, збуту лiсу в 

Украi"нi засобами кримiнальноi' юстицii', що мае суттсве знач
ения для галузi науки 

«Кримiнальне право Украi'ни». 

На пiдставi зазначеного вище вважаю, що дисертац1
я Будяченко Ольги 

Миколаi'вни вiдповiдас вимогам пунктiв 9, 11, 12, 13 Порядку присудження 

наукових ступенiв, затвердженого постаново
ю Кабiнету Мiнiстрiв Украi'ни вiд 

·;1 • 

24.07.2013 № 567, а Гi автор - Будяченко Ольга Миколаi'вна заслуговус 
. . 

присудження наукового ступеня ка
ндидата юридичних наук за спец1

альюстю 

12.00.08 - кримiнальне право та кримiнологiя; кримiнально
-виконавче право. 
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