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У статті підкреслено, що формування ме-
тодики розслідування незаконного викорис-
тання з метою отримання прибутку гума-
нітарної допомоги, благодійних пожертв або 
безоплатної допомоги є актуальним у зв’язку 
з криміналізацією такого різновиду кримі-
нальних правопорушень, збільшенням випад-
ків учинення вказаних протиправних діянь і 
відсутністю криміналістичних рекомендацій 
щодо їх виявлення та розслідування. Наголо-
шено, що невід’ємним елементом будь-якої 
окремої криміналістичної методики, в тому 
числі методики розслідування незаконного ви-
користання з метою отриман ня прибутку 
гуманітарної допомоги, благодійних пожертв 
або безоплатної допомоги, є криміналістична 
характеристика обраної категорії криміналь-
них правопорушень. З’ясовано, що сутність 
криміналістичної характеристики незакон-
ного використання з метою отримання при-
бутку гуманітарної допомоги, благодійних по-
жертв або безоплатної допомоги відзначається 
системність відомостей, що становлять її 
зміст, а не простою їх сукупністю, адже мова 
йде насамперед про упорядкованість і взаємоза-
лежність узагальнених відомостей про типові 
елементи механізму вчинення протиправних 
діянь певного різновиду (групи). Здійснено дефі-
ніювання криміналістичної характеристики 
незаконного використання з метою отриман-
ня прибутку гуманітарної допомоги, благо-
дійних пожертв або безоплатної допомоги че-
рез розкриття її подвійного – теоретичного й 
практичного – призначення. У такий спосіб 
підкреслюється подвійна природа вказаного 
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поняття: теоретична категорія та інстру-
мент досудового розслідування. Запропоновано 
під криміналістичною характеристикою не-
законного використання з метою отримання 
прибутку гуманітарної допомоги, благодійних 
пожертв або безоплатної допомоги розуміти 
систему наукових положень про узагальнені 
типові ознаки елементів механізму вчинення 
виокремленого різновиду кримінального право-
порушення, що сприяють вирішенню працівни-
ками органів досудового розслідування завдань 
кримінального провадження шляхом обрання 
оптимальної для кожного етапу ситуативно 
зумовленої програми розслідування. Проаналі-
зовано наукові підходи до системного наповне-
ння криміналістичної характеристики неза-
конного використання з метою отримання 
прибутку гуманітарної допомоги, благодійних 
пожертв або безоплатної допомоги. Виокрем-
лено наступні елементи криміналістичної 
характеристики незаконного використання з 
метою отримання прибутку гуманітарної до-
помоги, благодійних пожертв або безоплатної 
допомоги: предмет кримінального правопору-
шення; типові способи підготовки, вчинення 
та приховування; час, місце, обстановку та 
типові сліди кримінального правопорушення; 
особу злочинця.
Ключові слова: криміналістична характе-

ристика кримінальних правопорушення, не-
законне використання з метою отримання 
прибутку гуманітарної допомоги, благодійних 
пожертв або безоплатної допомоги, структурі 
елементи, криміналістична методика, меха-
нізм учинення кримінального правопорушення.
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Постановка проблеми
Україна у зв’язку зі збройною агресією 

росії «переживає» важкий період у всіх сфе-
рах життєдіяльності. Проте, щоб підтрима-
ти державу в такий скрутний для неї час, 
чимало фізичних і юридичних осіб, у тому 
числі із-за кордону, надають їй різного роду 
допомогу. Зокрема, крім військово-техніч-
ної допомоги, мова йде про гуманітарну до-
помогу, благодійні пожертви та безоплатні 
допомоги. Враховуючи масштабність такої 
допомоги, цілком зрозумілим є підвищен-
ня на законодавчому рівні відповідальнос-
ті за її незаконне використання у березні 
2022 року [1]. Адже щодня фіксуються не-
поодинокі випадки незаконного викорис-
тання з метою отримання прибутку гумані-
тарної допомоги, благодійних пожертв або 
безоплатної допомоги. У цьому контексті 
виправданим є формування методики роз-
слідування незаконного використання з 
метою отримання прибутку гуманітарної 
допомоги, благодійних пожертв або без-
оплатної допомоги [2, с. 426].
Невід’ємним елементом будь-якої окре-

мої криміналістичної методики, в тому числі 
методики розслідування незаконного вико-
ристання з метою отримання прибутку гу-
манітарної допомоги, благодійних пожертв 
або безоплатної допомоги, є криміналістич-
на характеристика обраної категорії кримі-
нальних правопорушень. Адже, як слушно 
відмічає А.М. Рубель, особливо важливим 
аспектом при формуванні окремої кримі-
налістичної методики є обов’язкове враху-
вання взаємозв’язку між закономірностями 
злочинної діяльності та діяльності з вияв-
лення і досудового розслідування кримі-
нальних правопорушень. Тобто відомості 
сформованої криміналістичної характерис-
тики виокремлених злочинів обов’язково 
повинні бути враховані при вироблен-
ні криміналістичних рекомендацій щодо 
своєчасного їх виявлення та ефективного 
й оптимального розслідування. Напри-
клад, типові слідчі версії, які висуваються 
за відсутності достатнього обсягу вихідної 
інформації, формуються з урахуванням від-
повідної криміналістичної характеристики. 
Неприпустимо, коли особливості органі-
зації розслідування протиправного діян-

ня визначаються без урахування типових 
ознак механізмів їх учинення, оскільки в 
такому разі вони не враховують специфіки 
конкретного різновиду кримінальних пра-
вопорушень, а значить – їх практична цін-
ність нівелюється [3, с. 138–145; 4, с. 30–31].
У зв’язку з чим актуальним є питання 

про сутність, зміст і роль криміналістичної 
характеристики незаконного використан-
ня з метою отримання прибутку гумані-
тарної допомоги, благодійних пожертв або 
безоплатної допомоги в структурі відповід-
ної методики розслідування. 

Аналіз останніх досліджень
Поняття, значення та структура кри-

міналістичної характеристики криміналь-
них правопорушень часто досліджували-
ся в працях В.П. Біленчука, В.А. Журав-
ля, О.В. Пчеліної, А.В. Старушкевича, 
Р.Л. Степанюка, В.В. Тіщенка, В.М. Шев-
чука, В.Ю. Шепітька, Б.В. Щура й інших 
учених. Але багато питань залишається 
дискусійними чи невирішеними. Зокрема, 
не сформована криміналістична характе-
ристика такого різновиду кримінальних 
правопорушень як незаконне викорис-
тання з метою отримання прибутку гума-
нітарної допомоги, благодійних пожертв 
або безоплатної допомоги. Тому метою 
представленої праці є з’ясування сутнос-
ті, змісту та ролі криміналістичної харак-
теристики незаконного використання з 
метою отримання прибутку гуманітарної 
допомоги, благодійних пожертв або без-
оплатної допомоги.

Виклад основного матеріалу
Говорячи про сутність криміналістичної 

характеристики кримінальних правопору-
шень узагалі та незаконного використання 
з метою отримання прибутку гуманітарної 
допомоги, благодійних пожертв або безо-
платної допомоги зокрема, насамперед від-
значається системність відомостей, що ста-
новлять її зміст, а не простою їх сукупністю, 
адже мова йде насамперед про упорядко-
ваність і взаємозалежність узагальнених 
відомостей про типові елементи механізму 
вчинення протиправних діянь певного різ-
новиду (групи) [4, с. 35].
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Крім того, вдалим є дефініювання кри-
міналістичної характеристики криміналь-
них правопорушень, у тому числі неза-
конного використання з метою отримання 
прибутку гуманітарної допомоги, благодій-
них пожертв або безоплатної допомоги, че-
рез розкриття її подвійного – теоретично-
го й практичного – призначення. У такий 
спосіб підкреслюється подвійна природа 
вказаного поняття: теоретична категорія 
та інструмент досудового розслідування. 
Тому для того, щоб визначити сутність кри-
міналістичної характеристики незаконного 
використання з метою отримання прибут-
ку гуманітарної допомоги, благодійних по-
жертв або безоплатної допомоги, потрібно 
з’ясувати роль цієї категорії як для кримі-
налістики, так і правоохоронних органів.
Криміналістична характеристика кри-

мінальних правопорушень окремих видів 
(груп) відіграє парадигмальне теоретичне 
і практичне значення. Це виражається в 
тому, що досліджувана категорія водночас 
є теоретичною основою побудови окремої 
криміналістичної методики; накопичує, 
узагальнює та систематизує дані про якіс-
ні характеристики й ознаки злочинів, на-
явність певних закономірностей; відобра-
жає повторюваність певних властивостей 
елементів; інтегрує в єдине інформаційне 
поле розслідування злочинів різнорідні 
компоненти злочинної діяльності й ознаки, 
з нею пов’язані; є матеріальною основою 
криміналістичного аналізу; є своєрідним 
робочим інструментарієм слідчого [5, с. 76]. 
При цьому вважаємо доречним наголосити 
на нерозривності обидвох названих аспек-
тів ролі криміналістичної характеристики. 
Іншими словами, неправильно розглядати 
її теоретичне призначення у розриві від 
практичного (праксеологічного) й навпаки. 
Це пояснюється тим, що науковці з метою 
формування теоретичних положень про за-
кономірності механізму вчинення окремих 
різновидів кримінальних правопорушень 
ознайомлюються з матеріалами «реаль-
них» кримінальних проваджень, ретельно 
вивчають їх і виокремлюють притаманні 
певній категорії протиправних діянь спе-
цифічні ознаки, які вказують на їх повто-
рюваність, а значить і корисність для виро-

блення програми їх розслідування. Разом із 
тим криміналістичні характеристики фор-
муються не просто для збагачення наукової 
літератури, а для того, щоб з урахуванням 
відомостей, що в них містяться, визначи-
ти напрями розслідування окремих кате-
горій кримінальних правопорушень, роз-
робити криміналістичні рекомендації про 
оптимальні шляхи вирішення ситуативно 
зумовлених тактичних завдань за допомо-
гою техніко-криміналістичних і тактичних 
методів і засобів. Крім того, всі теоретичні 
напрацювання криміналістичної науки по-
винні бути придатними для практичного 
застосування, інакше втрачається їх при-
кладний характер, що напряму суперечить 
природі окресленої галузі знань.
У контексті вищенаведеного слід 

погодитися з тим, що дійсна цінність 
криміналістичної  характеристики того 
чи іншого виду злочину – це можливість 
ї ї  практичного застосування, можливість 
вирішити певні питання з огляду на неї  і, 
звичай но, можливість, спираючись на неї , 
зробити розслідування певної  категорії  
злочинів більш швидким та ефективним [6, 
с. 14]. Бо в практичному аспекті криміна-
лістична характеристика, будучи теоретич-
ною базою процесу розслідування, сприяє 
оптимальному вибору слідчим напрямів 
розслідування як в цілому, так і на окремих 
його етапах. Узагальнені дані про ознаки 
злочинів даного виду, їх способи, обстанов-
ку вчинення діяння слідчий зіставляє з по-
дією злочину, що розслідується і способом 
його вчинення і реалізує з урахуванням 
сформованої слідчої ситуації на початково-
му і наступних етапах розслідування при 
висуненні версій, визначенні методів, при-
йомів і засобів розслідування [7, с. 272].
Виходячи із вищезазначеного, під кри-

міналістичною характеристикою незакон-
ного використання з метою отримання 
прибутку гуманітарної допомоги, благо-
дійних пожертв або безоплатної допомоги 
пропонуємо розуміти систему наукових по-
ложень про узагальнені типові ознаки еле-
ментів механізму вчинення виокремленого 
різновиду кримінального правопорушен-
ня, що сприяють вирішенню працівниками 
органів досудового розслідування завдань 
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кримінального провадження шляхом об-
рання оптимальної для кожного етапу си-
туативно зумовленої програми розсліду-
вання.
Формування методики розслідування 

незаконного використання з метою отри-
мання прибутку гуманітарної допомоги, 
благодійних пожертв або безоплатної допо-
моги взагалі та такого її структурного еле-
менту як криміналістична характеристика 
зокрема неможливе без визначення типо-
вих ознак механізму вчинення названої 
категорії кримінальних правопорушень. 
Це, своєю чергою, підкреслює необхідність 
встановити не тільки сутність і роль відпо-
відної криміналістичної характеристики, 
а й визначити її зміст з урахуванням саме 
специфіки окресленого різновиду кримі-
нальної протиправної діяльності.
Перед тим, як виокремити структурні 

елементи криміналістичної характерис-
тики незаконного використання з метою 
отримання прибутку гуманітарної допомо-
ги, благодійних пожертв або безоплатної 
допомоги, вважаємо доречним проаналізу-
вати наукові підходи до системного напо-
внення вказаної категорії.
Так, доводиться констатувати, що 

окреслене питання часто є предметом на-
укових досліджень, через що в криміналіс-
тичній науці величезний пласт наукових 
напрацювань присвячений визначенню пе-
реліку елементів криміналістичної характе-
ристики кримінальних правопорушень як 
окремої наукової теорії й по відношенню 
до окремих категорій кримінальних пра-
вопорушень. Проте наявність вражаючого 
за обсягом доробку не означає вирішен-
ня досліджуваної проблематики. Підтвер-
дженням цього якраз і є питання про зміст 
криміналістичної характеристики окремих 
видів (груп) злочинів і кримінальних про-
ступків. Зокрема, мова йде про відсутність 
одностайності серед науковців з приводу 
доречності формулювання універсального 
переліку елементів криміналістичної ха-
рактеристики для всіх видів (груп) кримі-
нальних протиправних діянь і його напо-
внення.
Наприклад, М.В. Салтевський ствер-

джує, що багато вчених поділяють думку 

про доцільність виокремлення в структурі 
криміналістичної характеристики пред-
мету безпосереднього замаху, способу вчи-
нення злочину в його широкому розумінні, 
слідової картини в її широкій інтерпрета-
ції, особи злочинця [8, с. 130–133]. У той же 
час В.Ю. Шепітько пропонує зміст кримі-
налістичної характеристики представляти 
наступним чином: спосіб злочину, місце та 
обстановка, час учинення злочину, знаряд-
дя і засоби, предмет посягання, особа по-
терпілого, особа злочинця, сліди злочину (у 
широкому розумінні) [9, с. 121]. 
Більш розгорнуто систему криміна-

лістичної характеристики злочинів пред-
ставляє В.С. Кузьмічов, уключаючи до неї 
предмет безпосереднього злочинного пося-
гання (най різноманітніші об’єкти органіч-
ного та неорганічного походження); спосіб 
вчинення злочинів в й ого широкому розу-
мінні (обставини приготування, вчинення 
і приховування злочину, образ дії  суб’єкта, 
що використовується для досягнення 
поставленої  мети); типова «слідова карти-
на» злочину в ї ї  широкій  інтерпретації  (су-
купність джерел матеріальних та ідеальних 
відображень у навколишній  матеріальній  
обстановці вчиненого злочину); особа 
злочинця (опис людини як соціально-
біологічної  системи, властивості та ознаки 
якої  відображуються у матеріальному се-
редовищі); особа потерпілого (для окремих 
видів чи груп злочинів: демографічні дані, 
відомості про спосіб життя, риси характе-
ру, звички, зв’язки і стосунки, ознаки ві-
ктимності тощо) [10, с. 253].
Ю.А. Чаплинська з огляду на значення у 

практичній  діяльності працівників поліції  
в кримінальних провадженнях будь-якої  
категорії  в структурі криміналістичної  ха-
рактеристики злочинів виділяє такі еле-
менти: спосіб вчинення злочину, обста-
новка злочину, «слідова картина» злочину, 
особа потерпілого та особа злочинця [11, 
с. 197]. 
Нам же імпонує позиція про недоціль-

ність і неможливість формування єдиного, 
універсального та спільного для різних ви-
дів (груп) кримінальних правопорушень 
структурного наповнення криміналістич-
ної характеристики. Повністю погоджує-
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мося з тим, що перелік елементів є дина-
мічним і уточнюється в залежності від виду 
(групи) злочинів [12, с. 13]. У такому разі 
сукупність елементів криміналістичної 
характеристики злочинів буде індивіду-
альною, теоретично обґрунтованою і під-
твердженою результатами досліджень [13, 
с. 61–65; 14, с. 12]. 
Ще одним, не менш спірним, є питання 

про виокремлення в якості елементу кримі-
налістичної характеристики кримінальних 
правопорушень окремого виду (групи) ко-
реляційних зв’язків. В.А.Журавель ствер-
джує, що розв’язання завдань із модерніза-
ції, вдосконалення наявних і розроблення 
нових методик розслідування злочинів пе-
редбачає необхідність підвищення пізна-
вальної функції криміналістичної характе-
ристики окремих видів злочинів шляхом 
виявлення та використання кореляційних 
зв’язків [15, с. 362–385]. Проте є й проти-
вники такого підходу. Зокрема, Р.Л. Сте-
панюк удало вказує, що спроба встановити 
статистичні закономірні зв’язки між кон-
кретизованими елементами криміналістич-
ної характеристики певного виду чи групи 
злочинів може виявитись невдалою, а ре-
комендації застаріти ще до впровадження 
в практику [16, с. 387–388]. 
На нашу думку, виокремлення коре-

ляційних зв’язків у структурі криміналіс-
тичної характеристики робить її значно 
інформативнішою, тим самим підвищуючи 
її практичну значущість. Однак не варто 
таке виокремлення робити обов’язковим, 
оскільки є випадки, коли з’ясування коре-
ляційних залежностей є утрудненим, а то 
й узагалі неможливим. Як приклад, форму-
ючи криміналістичну характеристику неза-
конного використання з метою отримання 
прибутку гуманітарної допомоги, благодій-
них пожертв або безоплатної допомоги, на-
вести кореляційні зв’язки між елементами 
механізму вчинення цих правопорушень 
немає можливості. Це пояснюється тим, 
що вказане діяння криміналізовано не так 
давно, через що слідча та судова практика з 
їх виявлення, досудового розслідування та 
розгляду по суті є скудною. Як результат, 
криміналістична характеристика окрес-
лених кримінальних протиправних діянь 

буде в основному описовою, бо наявний 
емпіричний матеріал не дозволяє встано-
вити достовірні якісно-кількісні відсоткові 
показники, а значить і виявити кореляцію 
між ними.
Задля виокремлення структурних еле-

ментів криміналістичної характеристики 
незаконного використання з метою отри-
мання прибутку гуманітарної допомоги, 
благодійних пожертв або безоплатної допо-
моги потрібно проаналізувати криміналь-
но-правову характеристики досліджуваних 
кримінальних правопорушень.
Склад кримінального правопорушен-

ня, яке полягає в незаконному викорис-
танні з метою отримання прибутку гума-
нітарної допомоги, благодійних пожертв 
або безоплатної допомоги, законодавцем 
визначений у ст. 2012 Кримінального ко-
дексу (далі – КК) України. Зокрема, згід-
но з ч. 1 вказаної норми права під ознаки 
окресленого кримінального правопору-
шення підпадає «продаж товарів (предме-
тів) гуманітарної допомоги або викорис-
тання благодійних пожертв, безоплатної 
допомоги або укладання інших правочи-
нів щодо розпорядження таким майном, з 
метою отримання прибутку, вчинені у зна-
чному розмірі» [17]. Кваліфікуючі ознаки 
визначені в ч. ч. 2 і 3 цієї ж статті: вчинен-
ня даного діяння повторно або за попере-
дньою змовою групою осіб, або службовою 
особою з використанням службового ста-
новища, або у великому розмірі; вчинені 
організованою групою або в особливо ве-
ликому розмірі, або під час надзвичайного 
або воєнного стану [17].
Зі змісту диспозиції ст. 2012 КК України 

помітно, що вказане кримінальне право-
порушення вчиняється злочинцем шляхом 
учинення неправомірних дій по відношен-
ню до гуманітарної допомоги, благодійних 
пожертв або безоплатної допомоги та спря-
моване на отримання від такої діяльності 
прибутку в значному чи великому чи осо-
бливо великому розмірі. При цьому залеж-
но від способу вчинення, наявності в особи 
злочинця статусу службової особи та умов 
скоєння правопорушення (під час надзви-
чайного або воєнного стану) буде різнитися 
як механізм учинення незаконного вико-
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ристання з метою отримання прибутку гу-
манітарної допомоги, благодійних пожертв 
або безоплатної допомоги, так і процес їх 
розслідування. 
Тому, враховуючи кримінально-правові 

ознаки правопорушень, склад яких перед-
бачений ст. 2012 КК України, та специфі-
кою механізму їх учинення, пропонуємо 
до змісту криміналістичної характеристики 
незаконного використання з метою отри-
мання прибутку гуманітарної допомоги, 
благодійних пожертв або безоплатної до-
помоги включити наступні елементи:

1) предмет кримінального правопору-
шення;

2) типові способи підготовки, вчинення 
та приховування;

3) час, місце, обстановку та типові сліди 
кримінального правопорушення;

4) особу злочинця.

Висновки
Отже, криміналістична характеристика 

незаконного використання з метою отри-
мання прибутку гуманітарної допомоги, 
благодійних пожертв або безоплатної до-
помоги є структурним елементом відпо-
відної видової криміналістичної методики, 
який об’єднує в собі теоретичний і праксе-
ологічний аспекти. 
Криміналістична характеристика неза-

конного використання з метою отримання 
прибутку гуманітарної допомоги, благодій-
них пожертв або безоплатної допомоги слід 
розуміти як систему наукових положень 
про узагальнені типові ознаки елементів 
механізму вчинення виокремленого різно-
виду кримінального правопорушення, що 
сприяють вирішенню працівниками орга-
нів досудового розслідування завдань кри-
мінального провадження шляхом обрання 
оптимальної для кожного етапу ситуативно 
зумовленої програми розслідування. Еле-
ментами криміналістичної характеристики 
названих кримінальних правопорушень є 
предмет кримінального правопорушення; 
типові способи підготовки, вчинення та 
приховування; час, місце, обстановку та ти-
пові сліди кримінального правопорушен-
ня; особу злочинця.
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SUMMARY 
In this article, it has been emphasized that the for-

mation of a methodology for the investigation of the 
illegal use of humanitarian aid, charitable donations 
or free aid is relevant in connection with the criminal-
ization of this type of criminal offense, the increase in 
the number of cases of the specifi ed illegal acts and the 
lack of forensic recommendations for their detection 
and investigation . It has been emphasized that an 
integral element of any separate forensic methodology, 
including the methodology of investigating the illegal 
use for profi t of humanitarian aid, charitable dona-
tions or free aid, is the forensic characterization of 
the selected category of criminal offenses. It has been 
found that the essence of the forensic characteristics of 
the illegal use for profi t of humanitarian aid, chari-
table donations or free aid is the systematicity of the in-
formation that makes up its content, and not a simple 
collection of them, because we are primarily talking 
about the orderliness and interdependence of general-
ized information about typical elements the mechanism 
of committing illegal acts of a certain type (group). 
The criminalistic characteristics of the illegal use for 
profi t of humanitarian aid, charitable donations or 
free aid has been defi ned through the disclosure of 
its dual – theoretical and practical – purpose. In this 
way, the dual nature of this concept is emphasized: 
a theoretical category and a tool of pre-trial investi-
gation. It has been suggested that the criminological 
characteristics of the illegal use for profi t of humani-
tarian aid, charitable donations or free aid should be 
understood as a system of scientifi c provisions about 
the generalized typical features of the elements of the 
mechanism of committing a specifi c type of criminal 
offense, which contribute to the solution of the tasks of 
criminal proceedings by employees of pre-trial inves-
tigation bodies by choosing the optimal one for each 
stage situationally determined investigation program. 
Scientifi c approaches to the systematic fi lling of the 
forensic characteristics of illegal use for the purpose 
of obtaining profi t from humanitarian aid, charitable 
donations or free aid have been analyzed. The follow-
ing elements of the criminalistic characteristics of the 
illegal use for the purpose of profi ting of humanitar-
ian aid, charitable donations or free aid have been 
distinguished: the subject of a criminal offense; typical 
methods of preparation, execution and concealment; 
time, place, environment and typical traces of a crimi-
nal offence; identity of the criminal.

Key words: criminalistics (forensic) characteristic 
of criminal offenses, illegal use for profi t of humani-
tarian aid, charitable donations or free aid, structural 
elements, forensic methodology, mechanism of commit-
ting a criminal offense.


