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одержаними від корупційних та інших злочинів (Україна) 
ФУНКЦІОНУВАННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО АГЕНТСТВА УКРАЇНИ 

З ПИТАНЬ ВИЯВЛЕННЯ, РОЗШУКУ ТА УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ, 
ОДЕРЖАНИМИ ВІД КОРУПЦІЙНИХ ТА ІНШИХ ЗЛОЧИНІВ В 

СУЧАСНИХ УМОВАХ 
 

Згідно Закону України від 10.11.2015 № 772-VIII «Національне агентство 
України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними 
від корупційних та інших злочинів є центральним органом виконавчої влади 
із спеціальним статусом, що забезпечує формування та реалізацію державної 
політики у сфері виявлення та розшуку активів, на які може бути накладено арешт 
у кримінальному провадженні чи у справі про визнання необґрунтованими активів та 
їх стягнення в дохід держави, та/або з управління активами, на які накладено арешт у 
кримінальному провадженні чи у справі про визнання необґрунтованими активів та 
їх стягнення в дохід держави або які конфісковано у кримінальному провадженні чи 
стягнено за рішенням суду в дохід держави внаслідок визнання їх необґрунто-
ваними» [2].  

За січень-лютий 2021 року до АРМА було спрямовано 413 звернень щодо реалізації 
дій, пов’язаних із виявленням та розшуком активів, зокрема від: Національної поліції 
України – 180; ДФСУ – 73; органів прокуратури – 58; ДБР – 34; СБУ – 29; іноземних 
юрисдикцій та/або міжнародних інституцій – 20; органів військової прокуратури – 13; 
НАБУ –6 [1]. Результатами реагування на ці звернення стало виявлення: частки 
у статутних капіталах підприємств на суму 1743,8 млн. грн.; грошові кошти в обсязі 
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109,02 млн. грн. та 42,3 тис. євро; 449 земельні ділянки; 383 об’єкти нерухомості; 
77 одиниць с/г техніки з комплектуючими; 7 одиниць с/г продукції; 6 одиниць 
майнових прав інтелектуальної власності; 4 одиниці морського/річкового транс-
порту; 4 одиниці автомобільного транспорту; 1 одиницю авіаційного/повітряного 
транспорту. 

Організаційну структуру Національного агентства наведено на рис. 1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

 
Рис. 1. Організаційна структура АРМА [1] 
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Серед цілей функціонального розвитку АРМА на середньострокову перс-
пективу можна виділити: необхідність покращення співпраці із ВНЗ; удоско-
налення технічного та програмного забезпечення Національного агентства; 
зростання ефективності інформаційного обміну між окремими підрозділами 
АРМА; розвиток взаємодії з міжнародними партнерами; інтеграція аналітичних 
засобів Управління із Єдиним реєстром арештованих активів; налагодження 
належної співпраці з усіма суб’єктами правоохоронної взаємодії; освоєння та 
застосування прогресивних методик фінаналізу; забезпечення поглибленого 
доступу до фінансово-господарської інформації підприємств, в т. ч. закордонних; 
підвищення кваліфікації співробітників, зокрема шляхом покращення знання 
іноземних мов; залучення та покращення інструментів пошуку та аналізу 
інформації в dark.net [1]. 

До стратегічних цілей інституційного розвитку належать: подальше вдоско-
налення нормативно-правового забезпечення діяльності Національного агентства 
шляхом посилення повноважень Управління виявлення та розшуку активів; 
застосування засобів штучного інтелекту з метою виявлення та розшуку 
активів; подальший розвиток ІТ-підрозділу; забезпечення доступу до нових 
реєстрів та баз даних. 
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