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У статті підкреслено, що предмет кри-
мінального правопорушення є структурним 
елементом відповідної криміналістичної ха-
рактеристики тільки в тому разі, якщо він 
є обов’язковою ознакою складу кримінального 
правопорушення. Здійснено аналіз криміналь-
но-правової характеристики та особливостей 
механізму незаконного використання з метою 
отримання прибутку гуманітарної допомоги, 
благодійних пожертв або безоплатної допо-
моги. Встановлено, що предмет криміналь-
ного правопорушення є чи не центральним 
елементом криміналістичної характеристи-
ки вказаних протиправних діянь. Проаналізо-
вано наукові підходи до трактування терміну 
«предмет кримінального правопорушення» та 
виокремлення властивих йому ознак. Встанов-
лено, що з’ясування специфіки предмету кримі-
нального правопорушення дозволяє встановити 
та продемонструвати ознаки особи злочин-
ця, на кшталт, його права та можливості 
розпоряджатися гуманітарною допомогою, 
благодійними пожертвами або безоплатною 
допомогою, освітні, моральні та мотивацій-
но-психологічні риси, наявність співучасників 
тощо, а також способи підготовки, безпосеред-
нього вчинення та приховування незаконного 
використання з метою отримання прибутку 
предмету вказаного кримінального правопору-
шення та типові їм сліди. Виокремлено основні 
ознаки, які притаманні безоплатній та гума-
нітарній допомозі, благодійним пожертвам. 
З’ясовано, що предмет виокремлених кримі-
нальних правопорушень, зазвичай, адресований 
на потреби Збройних Сил України, інших вій-
ськових частин; тимчасово переміщених осіб; 
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осіб, які постраждали внаслідок збройної агресії 
російської федерації проти України. Система-
тизовано об’єкти, які є предметом незаконного 
використання з метою отримання прибутку 
гуманітарної допомоги, благодійних пожертв 
або безоплатної допомоги. 
Ключові слова: криміналістична харак-

теристика, незаконне використання з метою 
отримання прибутку гуманітарної допомоги, 
благодійних пожертв або безоплатної допомо-
ги, предмет кримінального правопорушення, 
криміналістична методика, механізм учинен-
ня кримінального правопорушення.

Постановка проблеми
Предмет кримінального правопорушен-

ня є категорією, властивою як для криміналь-
но-правової, так і криміналістичної характе-
ристики протиправного діяння. У першому 
випадку він є ознакою складу кримінального 
правопорушення, а в другому – елементом 
механізму його вчинення, якому властиві 
типові ознаки, що в своїй сукупності визна-
чають його специфіку. Відповідно в першому 
випадку мова йде про важливість з’ясування 
предмету кримінального правопорушення 
для правильної кримінально-правової квалі-
фікації діяння, а в другому – для з’ясування 
всіх обставин, що підлягають доказуванню 
та мають значення для кримінального про-
вадження. 
Предмет кримінального правопорушен-

ня є структурним елементом відповідної кри-
міналістичної характеристики тільки в тому 
разі, якщо він є обов’язковою ознакою складу 
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кримінального правопорушення. При цьо-
му, як відомо, предмет злочину/криміналь-
ного проступку є обов’язковою ознакою від-
повідного елементу складу конкретного кри-
мінального правопорушення у випадку, коли 
він безпосередньо передбачається в диспо-
зиції статті (частин статті) Особливої частини 
Кримінального кодексу (далі – КК) України 
або випливає зі змісту складу кримінально-
го правопорушення, тобто встановлюється 
через тлумачення (з’ясування змісту) інших 
ознак елементів складу такого кримінально-
го правопорушення [1, с. 786; 2, с. 122].
Аналіз кримінально-правової характе-

ристики та особливостей механізму незакон-
ного використання з метою отримання при-
бутку гуманітарної допомоги, благодійних 
пожертв або безоплатної допомоги показує, 
що предмет кримінального правопорушення 
є чи не центральним елементом криміналіс-
тичної характеристики вказаних протиправ-
них діянь. У зв’язку з чим формування кри-
міналістичної характеристики незаконного 
використання з метою отримання прибут-
ку гуманітарної допомоги, благодійних по-
жертв або безоплатної допомоги вбачається 
за необхідне розпочати зі з’ясування законо-
мірностей, властивих саме такому елементу 
механізму їх учинення як предмету кримі-
нального правопорушення. 

Аналіз останніх досліджень
Поняття, значення та структура криміна-

лістичної характеристики кримінальних пра-
вопорушень узагалі й окремих її елементів, у 
тому числі предмету кримінального право-
порушення, часто досліджувалися в працях 
В.П. Біленчука, В.А. Журавля, О.В. Пчелі-
ної, А.В. Старушкевича, Р.Л. Степанюка, 
В.В. Тіщенка, В.М. Шевчука, В.Ю. Шепіть-
ка, Б.В. Щура й інших учених. Однак не всі 
питання знайшли своє вирішення. Зокре-
ма, не виокремлено й не охарактеризовано 
предмет незаконного використання з метою 
отримання прибутку гуманітарної допомоги, 
благодійних пожертв або безоплатної до-
помоги. Тому метою представленої праці є 
з’ясування сутності й основних рис предмету 
незаконного використання з метою отриман-
ня прибутку гуманітарної допомоги, благо-
дійних пожертв або безоплатної допомоги.

Виклад основного матеріалу
У теорії кримінального права під пред-

метом злочину розуміють предмети матері-
ального світу, у зв’язку з якими чи з приводу 
яких скоюється злочин. Такі речі виділя-
ються законодавцем як предмети злочину з 
урахуванням особливого правового режиму, 
зумовленого ї х корисними чи шкідливими 
ознаками (властивостями) [3, с. 118–120; 4, 
с. 129]. Подібної точки зору дотримуються й 
А.А. Музика, Є.В. Лащук, визначаючи пред-
мет злочину як факультативну ознаку об’єкта 
злочину, яка проявляється у матеріальних 
цінностях (котрі людина може сприй мати 
органами чуття чи фіксувати спеціальними 
технічними засобами), з приводу яких і шля-
хом безпосереднього впливу на які (або без 
такого впливу) вчиняється злочинне діян-
ня [5, с. 110]. І.О. Бандурка теж акцентує ува-
гу, що предмет злочину характерний не для 
кожного кримінального провадження, а на-
явний лише тоді, коли злочинне посягання 
пов’язане з впливом, дією на матеріальний 
предмет зовнішнього світу чи на інтелекту-
альну цінність [6, с. 91].
А.В. Макодзьоб зазначає, що предмет 

злочину – це явище (річ) матеріального 
(об’єктивного) світу, яке сприймається орга-
нами чуття, тому належить до об’єктивних 
ознак складу злочину, які характеризують та-
кий елемент складу злочину, як об’єкт. Крім 
того, вчений підкреслює, щоби річ матеріаль-
ного світу визнавалася предметом злочину, 
необхідно, щоб попри об’єктивну (фізичну) 
характеристику предмет мав соціальну, еко-
номічну, політичну або інші властивості. Та-
кож науковець серед ознак предмету злочину 
називає те, що він піддається впливу під час 
вчинення злочину з боку суб’єкта злочину 
та перебуває в співвідношенні (залежності) з 
об’єктом складу злочину, тобто суспільними 
відносинами, яким спричиняється шкода; 
взаємодія суб’єкта злочину із предметом зло-
чину є необхідною і достатньою для спри-
чинення шкоди об’єкту складу злочину; за 
загальним правилом, він перебуває в статич-
ному стані, щодо нього існують (виникають, 
змінюються, розвиваються) певні суспільні 
відносини, що охороняються КК як об’єкт 
складу злочину [2, с. 122–125]. М.В. Тельпіс 
теж серед однієї з відмінних ознак предмету 
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злочину називає те, що на нього (річ) впли-
ває суб’єкт злочину, а значить злочин вчи-
нюється у зв’язку або з приводу такої речі [7, 
с. 199].
Особливої уваги заслуговує дискусія, що 

останнім часом відрізняється гостротою та 
жвавістю, щодо неправильності в сучасних 
умовах зводити розуміння предмету кримі-
нального правопорушення виключно до ре-
чей матеріального світу. Зокрема, як слушно 
відзначає М.М. Панов, варто розширити ро-
зуміння предмета злочину не тільки як ви-
ключно матеріальні субстанції, а і як різних 
видів інформації або енергії [8, с. 43–44]. На 
наш погляд, така тенденція є виправданою й 
актуальною, особливо зі масовою цифровіза-
цією та діджиталізацією всіх сфер суспільно-
го життя. Більше того, в контексті досліджен-
ня предмету незаконного використання з 
метою отримання прибутку гуманітарної до-
помоги, благодійних пожертв або безоплат-
ної допомоги слід зазначити, що, наприклад, 
благодійні пожертви можуть здійснюватися 
у вигляді переказу безготівкових коштів на 
рахунки (мова йде про цифрові, віртуальні 
тощо активи), надання на безоплатній осно-
ві певних послуг і т. п. Тому повністю згодні 
з тим, що намагання обмежити предмет зло-
чину виключно матеріальними речами, яке 
було цілком логічним у минулому, у зв’язку 
з розвитком науково-технічного прогресу, 
трансформацією умов і правил економічної 
діяльності не відповідає потребам сучасної 
судової практики [9, с. 257].
Із зазначеного помітно, що в доктрині 

кримінального права основна увага приді-
ляється ознакам, які характеризують пред-
мет кримінального правопорушення як 
обов’язкову чи факультативну ознаку складу 
кримінального правопорушення, а також до-
зволяють відмежувати його від таких суміж-
них понять як засоби та знаряддя криміналь-
ного правопорушення. У цілому визначення 
наведених ознак дозволяє здійснити пра-
вильну кримінально-правову кваліфікацію 
діяння, а саме встановити, чи вчинене діяння 
є правопорушенням з предметним чи іншим 
складом кримінального правопорушення 
або ж взагалі не є кримінально караним. 
Дещо відмінну від вищенаведеної роль 

у діяльності працівників органу досудового 

розслідування відіграють відомості про ти-
пові ознаки предмету кримінального пра-
вопорушення як елемент криміналістичної 
характеристики окремого різновиду кримі-
нальних правопорушень, у тому числі неза-
конного використання з метою отримання 
прибутку гуманітарної допомоги, благодій-
них пожертв або безоплатної допомоги. Як 
указує з цього приводу О.В. Одерій, предмет 
кримінальних правопорушень відображає 
матеріальну сутність слідів правопорушень, 
які вивчає криміналістика [9, с. 256]. Крім 
того, на думку А.Ф. Волобуєва, з погляду кри-
міналістики, відомості про особливості пред-
мета детермінують дії злочинців з підготов-
ки, вчинення і приховування злочину, які, 
своєю чергою, пов’язані з утворенням пев-
них слідів – джерел доказів [10, с. 43]. Інши-
ми словами, предмет посягання має принци-
пово важливе значення у криміналістичній 
характеристиці злочинів, оскільки впливає 
на інші її елементи. Зокрема, детермінує пев-
ні способи вчинення та приховування зло-
чину, характеристику особи злочинця [11, 
с. 203; 12, с. 70]. Також інформація про пред-
мет злочину дає змогу скласти певне уявлен-
ня про особу злочинця, його відношення до 
протиправної діяльності та відстежити зло-
чинні зв’язки у злочинній групі, вказує на 
можливе коло свідків, які володіють чи мо-
жуть володіти необхідною інформацією для 
кримінального провадження [13, с. 71].
Повністю погоджуємося з важливим кри-

міналістичним значенням предмету незакон-
ного використання з метою отримання при-
бутку гуманітарної допомоги, благодійних 
пожертв або безоплатної допомоги, адже 
вказані кримінальні правопорушення відріз-
няються предметним характером, а значить 
з’ясування специфіки цього структурного 
елементу криміналістичної характеристики 
дозволяє встановити та продемонструва-
ти ознаки особи злочинця, на кшталт, його 
права та можливості розпоряджатися гума-
нітарною допомогою, благодійними пожерт-
вами або безоплатною допомогою, освітні, 
моральні та мотиваційно-психологічні риси, 
наявність співучасників тощо, а також спо-
соби підготовки, безпосереднього вчинення 
та приховування незаконного використання 
з метою отримання прибутку предмету вка-
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заного кримінального правопорушення та 
типові їм сліди.
У ч. 1 ст. 2012 КК України законодавець 

чітко визначає, яке майно є предметом указа-
ного кримінального правопорушення. Це то-
вари (предмети) гуманітарної допомоги, бла-
годійні пожертви, безоплатна допомога. При 
цьому в п. 1 Примітки до цієї статті дається 
тлумачення, що слід розуміти під гуманітар-
ною допомогою, благодійними пожертвами 
та безоплатною допомогою [14]. Зокрема, за-
конодавець відсилає до положень інших нор-
мативно-правових актів, в яких визначено ці 
поняття, а саме до законів України «Про гу-
манітарну допомогу» [15] та «Про благодійну 
діяльність та благодійні організації» [16]. 
Так, у ст. 1 закону «Про гуманітарну до-

помогу» безоплатна допомога (пересилка, ви-
конання робіт, надання послуг) визначається 
як «надання гуманітарної допомоги без будь-
якої грошової, матеріальної або інших видів 
компенсацій донорам»; гуманітарна допомо-
га – як «цільова адресна безоплатна допомога 
в грошовій або натуральній формі, у вигляді 
безповоротної фінансової допомоги або добро-
вільних пожертвувань, або допомога у вигляді 
виконання робіт, надання послуг, що надаєть-
ся іноземними та вітчизняними донорами із 
гуманних мотивів отримувачам гуманітарної 
допомоги в Україні або за кордоном, які потре-
бують її у зв’язку з соціальною незахищеністю, 
матеріальною незабезпеченістю, важким фі-
нансовим становищем, виникненням надзви-
чайного стану, зокрема внаслідок стихійного 
лиха, аварій, епідемій і епізоотій, екологічних, 
техногенних та інших катастроф, які створю-
ють загрозу для життя і здоров’я населення, або 
тяжкою хворобою конкретних фізичних осіб, 
а також для підготовки до збройного захисту 
держави та її захисту у разі збройної агресії або 
збройного конфлікту» [15]. Аналіз вищезазна-
ченого дозволяє виокремити основні ознаки, 
які притаманні безоплатній та гуманітарній 
допомозі: надається на неоплачуваній основі; 
є адресованою конкретному отримувачеві; має 
цільовий характер; реалізується у грошовій 
або натуральній формі; надається у вигляді фі-
нансової допомоги (пожертвувань), виконання 
певних робіт, надання певних послуг; отриму-
вачі допомоги підпадають під ознаки категорій 
осіб, які її потребують.

Тлумачення терміну благодійні пожерт-
ви наводиться в ч. 1 ст. 6 закону «Про бла-
годійну діяльність та благодійні організації». 
Зокрема, вказане поняття визначається як 
«безоплатна передача благодійником коштів, 
іншого майна, майнових прав у власність бе-
нефіціарів для досягнення певних, наперед 
обумовлених цілей благодійної діяльності, 
відповідно до цього Закону» [16]. При цьому, 
як помітно з наведеного трактування благо-
дійних пожертв, її основними ознаками є: 
безоплатність; спрямованість на сприяння 
законним інтересам набувачам такої допомо-
ги в чітко визначених у ч. 2 ст. 3 указаного 
нормативно-правового акта сферам благо-
дійної діяльності, розвиток і підтримку цих 
сфер у суспільних інтересах; попередня ви-
значеність і договореність про цілі такої по-
жертви; предметом пожертв є кошти, інше 
майно та майнові права; реалізація у формі 
передачі у власність бенефіціара(-ів).
З вищенаведеного помітно, що спільни-

ми ознаками предмету кримінального пра-
вопорушення, передбаченого ст. 2012 КК 
України, є їх безоплатне надання та цільова 
спрямованість. Більше того, з урахуванням 
важливого соціального значення гуманітар-
ної допомоги, благодійних пожертв або без-
оплатної допомоги, особливо в такий скрут-
ний для України період як час дії воєнного 
стану, держава запроваджує низку механіз-
мів, спрямованих на спрощення процедури 
надання таких різновидів допомоги. Як при-
клад, мова йде про закон України «Про вне-
сення змін до Податкового кодексу Украї ни 
та інших законодавчих актів Украї ни щодо 
особливостей  оподаткування та подання 
звітності у період воєнного стану» [17], яким 
спрощено процедуру визнання соціально 
значущих товарів гуманітарною допомогою, 
перелік яких затверджений  Кабінетом Мі-
ністрів Украї ни, без прий няття відповідних 
рішень про визнання ї х гуманітарною допо-
могою. Проте наразі, як констатовано в пояс-
нювальній записці до проекту Закону Укра-
їни «Про внесення змін до Кримінального 
та Кримінального процесуального кодексу 
Украї ни щодо нецільового використання 
гуманітарної  допомоги під час дії  воєнного 
стану», виявляються чисельні випадки ви-
користання товарів гуманітарної  допомоги з 
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метою отримання прибутку [18]. Тобто мова 
йде про фактичне порушення одних із осно-
вних засад надання гуманітарної допомоги, 
благодійних пожертв або безоплатної допо-
моги.
Ще однією важливою й обов’язковою 

ознакою предмету кримінального правопо-
рушення, передбаченого ст. 2012 КК України, 
є її розмір. Законодавець чітко його визна-
чив – він повинен бути не менше значного 
або великим чи особливо великим. При цьо-
му у п. 2 Примітки до вказаної норми права 
дається роз’яснення, яким чином обчислю-
ється розмір предмету цього кримінального 
правопорушення. А саме: «дії, передбачені 
цією статтею, вважаються вчиненими у зна-
чному розмірі, якщо загальна вартість такої 
гуманітарної допомоги, благодійних пожертв 
або безоплатної допомоги у триста п’ятдесят 
і більше разів перевищує неоподатковува-
ний мінімум доходів громадян; у великому 
розмірі – якщо загальна вартість товарів, без-
оплатної допомоги або грошової допомоги у 
тисячу і більше разів перевищує неоподатко-
вуваний мінімум доходів громадян; у особли-
во великому розмірі – якщо загальна вартість 
товарів, безоплатної допомоги або грошової 
допомоги у три тисячі і більше разів переви-
щує неоподатковуваний мінімум доходів гро-
мадян» [14].
З урахуванням специфіки механізму не-

законного використання з метою отриман-
ня прибутку гуманітарної допомоги, благо-
дійних пожертв або безоплатної допомоги, 
а також слідчої практики з їх розслідування 
з’ясовано, що предмет виокремлених кри-
мінальних правопорушень, зазвичай, адре-
сований на потреби Збройних Сил України, 
інших військових частин; тимчасово перемі-
щених осіб; осіб, які постраждали внаслідок 
збройної агресії російської федерації проти 
України. 
Об’єкти, які є предметом незаконного ви-

користання з метою отримання прибутку гу-
манітарної допомоги, благодійних пожертв 
або безоплатної допомоги, систематизовано 
наступним чином. 

1. Автомобілі, завезені на територію 
України як гуманітарна допомога на по-
треби Збройних Сил України. Напри-
клад, у кримінальному провадженні 

№ 12022100000000289 від 24.05.2022 встанов-
лено, що на території міста Києва під час дії 
військового часу здійснюють реалізацію тран-
спортних засобів, а саме: KIA SORENTO, дер-
жавний номерний знак НОМЕР_2 (польська 
реєстрація), LAND ROVER FREELANDER, 
державний номерний знак НОМЕР_1 (поль-
ська реєстрація), які 31.03.2022 та 06.04.2022 
в’їхали на митну територію України в якості 
гуманітарної допомоги для потреб військової 
частини А7040 [19]. 

2. Військове спорядження (військова аму-
ніція та військові прилади), зокрема, спеці-
альні засоби індивідуального захисту як-то 
каски, виготовлені відповідно до військових 
стандартів або технічних умов, чи їх екві-
валенти та спеціально призначені для них 
компоненти (підщоломи, амортизатори), що 
класифікуються у товарній підкатегорії згід-
но з УКТЗЕД 6506 10 80 00; бронежилети, 
що класифікуються у товарній підкатегорії 
згідно з УКТЗЕД 6211 43 90 00, виготовлені 
відповідно до військових стандартів, зокрема 
стандартів НАТО, або військових умов для 
потреб правоохоронних органів, Збройних 
Сил та інших військових формувань, утворе-
них відповідно до законів України, Держав-
ної служби спеціального зв’язку та захисту 
інформації, інших суб’єктів, що здійснюють 
боротьбу з тероризмом відповідно до зако-
ну; нитки для виготовлення бронежилетів, 
що класифікуються у товарних підкатегоріях 
згідно з УКТЗЕД 5402 11 00 00 та 5407 10 
00 00; тканини (матеріали) для виготовлення 
бронежилетів, що класифікуються у товар-
них підкатегоріях згідно з УКТЗЕД 3920 10 
89 90, 3921 90 60 00, 5603 14 10 00, 6914 90 00 
00 [20]; бронепластини (бронеплити); тощо.

3. Продукти харчування. Зокрема, це мо-
жуть бути як консерви (овочеві, рибні, м’ясні, 
фруктові), крупи, свіжі та консервовані ово-
чі/фрукти/ягоди, м’ясо (свіже/морожене/
охолоджене/у вакуумі), риба/морепродукти 
(свіжа/морожена/охолоджена/у вакуумі), цу-
керки, шоколад, хліб, олія, вершкове масло, 
молочні продукти, чай, кава, питна вода, т. п.

4. Засоби гігієни (вологі серветки, сухі 
серветки, пелюшки дитячі та дорослі, гігіє-
нічні прокладки/тампони, рідке мило, засоби 
дезінфекції, щітки для чищення зубів дорослі 
і дитячі, зубні пасти).
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5. Різноманітний одяг, взуття, інші 
речі побутового призначення. Напри-
клад, у кримінальному провадженні 
№ 12022142350000172 від 05.05.2022 було 
з’ясовано, що предметом кримінальних пра-
вопорушень, передбачених ч. ч. 1, 4 ст. 358, 
ч. 3 ст. 2012 КК України, була гуманітарна до-
помога у вигляді одягу, павербанків, кабелів, 
продуктів харчування, камер, планшетів та 
телефонів марки Xiaomi [21].

6. Медичні засоби (маски медичні, рес-
піратори, катетери для виведення сечі, ру-
кавички, шприци та вата, тактичні аптечки, 
тощо).

7. Лікарські засоби (пігулки та сиропи, рі-
дини медичного застосування). 

8. Транспортні засоби спеціалізованого 
призначення для надання швидкої медичної 
допомоги. Як приклад, у кримінальному про-
вадженні № 42022091780000044 від 06.06.2022 
встановлено обставини продажу групою осіб з 
метою отримання прибутку автомобіля швид-
кої медичної допомоги марки «Opel» моделі 
«Vivaro»,VIN-код НОМЕР_1, який був вве-
зений на територію України в якості гумані-
тарної допомоги, за що отримав від останньої 
грошові кошти в сумі 12000 доларів США, 
що згідно з офіційним курсом Національного 
банку України станом на 04.08.2022 становить 
438823,2 гривень, таким чином одержавши 
незаконний прибуток, який згідно з п. 2 при-
мітки до ст. 2012 КК України у триста п’ятдесят 
і більше разів перевищує неоподатковуваний 
мінімум доходів громадян та становить зна-
чний розмір [22].

9. Іграшки.
10. Інші об’єкти.

Висновки
Отже, предметом кримінальних правопо-

рушень, передбачених ст. 2012 КК України, 
є: 1) гуманітарна та безоплатна допомоги, які 
характеризуються неоплачуваністю; адресо-
ваністю конкретному отримувачеві; цільо-
вим характером; реалізацією у грошовій або 
натуральній формі, у вигляді фінансової до-
помоги (пожертвувань), виконання певних 
робіт, надання певних послуг; підпаданням 
отримувача допомоги під ознаки категорій 
осіб, які її потребують; 2) благодійні пожерт-
ви, яким властива безоплатність, реалізація у 

формі передачі у власність набувача коштів, 
іншого майна та майнових прав, спрямова-
ність на сприяння законним інтересам набу-
вачам такої допомоги у визначених законом 
сферах благодійної діяльності, розвиток і під-
тримку цих сфер у суспільних інтересах, по-
передня оговореність про цілі такої пожерт-
ви.
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SUMMARY 
In this article, it has been emphasized that the 

subject of a criminal offense is a structural element of 
the corresponding forensic characteristics only if it is a 
mandatory feature of the composition of the criminal 
offense. An analysis of the criminal-legal characteris-
tics and features of the mechanism of illegal use for the 
purpose of obtaining profi t from humanitarian aid, 
charitable donations or free aid has been carried out. 
It has been established that the subject of the criminal 
offense is almost the central element of the forensic 
characteristics of the specifi ed illegal acts. Scientifi c 
approaches to the interpretation of the term “ subject 
of a criminal offense” and the identifi cation of its 
characteristic features have been analyzed. It has been 
established that clarifying the specifi cs of the subject of 
a criminal offense allows to establish and demonstrate 
the characteristics of the criminal, such as his rights 
and opportuni ties to dispose of humanitarian aid, 
charitable donations or free aid, educational, moral 
and motivational-psychological features, the presence 
of accomplices, etc., as well as methods of preparation, 
direct commission and concealment of illegal use for 
profi t of the object of the specifi ed criminal offense and 
their typical traces. The main characteristics of free 
and humanitarian aid and charitable donations have 
been highlighted. It has been found that the subject of 
singled-out criminal offenses is usually addressed to 
the needs of the Armed Forces of Ukraine and other 
military units; temporarily displaced persons; persons 
who suffered as a result of the armed aggression of the 
Russian Federation against Ukraine. Objects that are 
the subject of illegal use for the purpose of profi ting 
from humanitarian aid, charitable donations or free 
aid have been systematized.
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