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Стаття присвячена дослідженню 
функцій Національного агентства України 
з питань виявлення, розшуку та управління 
активами, одержаними від корупційних та 
інших злочинів. Визначено поняття функцій 
АРМА, охарактеризовано їх окремі види. При 
написанні статті автором проаналізовано 
положення Закону України «Про Національне 
агентство України з питань виявлення, роз-
шуку та управління активами, одержани-
ми від корупційних та інших злочинів» та 
спеціальної наукової літератури.
Ключові слова: орган державної влади, 

функції, запобігання корупції, виявлення та 
розшук активів, управління активами. 

 Êðàìàð Ðóñëàíà - êàíäèäàò þðèäè÷íèõ íàóê, äîöåíò, äåêàí þðèäè÷íîãî 
ôàêóëüòåòó Ëüâ³âñüêîãî óí³âåðñèòåòó á³çíåñó òà ïðàâà

ORC²D: https://https://orcid.org/0000-0001-5086-9845
ÓÄÊ 343.296

DOI 10.32782/NP.2021.1.23

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 накладе-
но арешт у кримінальному провадженні чи 
у справі про визнання необґрунтованими 
активів та їх стягнення в дохід держави, та/
або з управління активами, на які накладе-
но арешт у кримінальному провадженні чи 
у справі про визнання необґрунтованими ак-
тивів та їх стягнення в дохід держави або які 
конфісковано у кримінальному провадженні 
чи стягнено за рішенням суду в дохід держа-
ви внаслідок визнання їх необґрунтованими.
Національне агентство є центральним 

органом виконавчої влади зі спеціальним 
статусом, основною метою якого є сприяння 
процесуальній діяльності слідчого, детекти-
ва, прокурора, слідчого судді, суду, спря-
мованій на забезпечення невідворотності 
настання негативних наслідків вчинення 
кримінальних правопорушень, насамперед 
корупційних. Ця мета досягається, перш за 
все, шляхом управління вартістю арештова-
ного майна, позбавлення винних осіб еконо-
мічних переваг, одержаних внаслідок їхньої 
протиправної поведінки, а також унемож-
ливлення одержання ними будь-яких вигод 
від вчинення кримінального правопорушен-
ня [1, с. 143]. На даний час існує необхідність 
у дослідженні правового статусу АРМА. 

Метою статті є дослідження функцій 
АРМА як органу виконавчої влади.

Постановка завдання
Національне агентство України з питань 

виявлення, розшуку та управління актива-
ми, одержаними від корупційних та інших 
злочинів (далі - АРМА) є одним із органів у 
сфері антикорупційної діяльності. Створен-
ня даного органу є одним із основних на-
прямів антикорупційної стратегії України, 
затвердженої Законом України «Про засади 
державної антикорупційної політики в Укра-
їні (Антикорупційна стратегія) на 2014-2017 
роки». 
Відповідно до ч. 1 ст. 2 Закону України 

«Про Національне агентство України з пи-
тань виявлення, розшуку та управління ак-
тивами, одержаними від корупційних та ін-
ших злочинів» Національне агентство Украї-
ни з питань виявлення, розшуку та управлін-
ня активами, одержаними від корупційних 
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Виклад основного матеріалу
Як зазначає А.В. Соколов функції органів 

виконавчої влади визначаються функціями 
державного управління і фактично є части-
ною функцій державного управління в ці-
лому і визначаються спільними цілями дер-
жавного управління, такими як підвищення 
громадського добробуту, задоволення соці-
альних потреб і інтересів, забезпечення пра-
вопорядку і безпеки і так далі [2].
Н.О. Рибалка виділяє наступні ознаки 

функцій як самостійного продукту держав-
ного управління: здійснюються з метою упо-
рядкування самої системи державного ор-
гану; припускають різні види управлінської 
діяльності, здійснюваної з метою забезпе-
чення успішної реалізації повноважень; но-
сять допоміжний характер, але кожна з них 
є відносно самостійною частиною управлін-
ської діяльності, продуктом поділу праці та 
спеціалізації в управлінні, в результаті чого 
дані функції також поділяються на основні, 
вторинні та допоміжні [3, с. 212].
Р.В. Гречанюк визначає функції адміні-

стративної діяльності спеціально уповнова-
жених суб’єктів протидії корупції як ключові 
напрямки, обумовлені призначенням кон-
кретно взятого антикорупційного органу, 
що характеризують спрямування системи ад-
міністративних процедур на організуючий, 
управлінський, юрисдикційний, сервісний 
вплив, потрібний для ефективного функціо-
нування цих інституцій. Науковиця визначає 
наступні функції адміністративної діяльності 
антикорупційних органів:
функція упорядкування внутрішньоор-

ганізаційних процесів (передбачає застосу-
вання системи управлінських методів, форм, 
законів з метою якісної організації та діяль-
ності антикорупційних органів);
функція побудови структури антикоруп-

ційних органів та операційного менеджмен-
ту в них (передбачає систему заходів щодо 
формування та трансформації структурних 
елементів антикорупційних інституцій, їх-
нього формату та функціонального призна-
чення, визначення оптимальної моделі ме-
неджменту в них);
функція здійснення публічно-сервісної 

діяльності (характеризує антикорупційну ді-

яльність як частину публічно-владної функ-
ції держави, необхідну для сталого існування 
останньої, ефективної організації усіх публіч-
них механізмів, мінімізації негативних про-
явів корупції, зниження рівня злочинності);
функція налагодження співпраці із ін-

шими зацікавленими суб’єктами (носить ін-
тегративне значення і забезпечує участь у 
різних правоохоронних, публічно-владних, 
антикорупційних заходах як в ролі їхнього 
ініціатора, так і надаючи допомогу іншим за-
цікавленим суб’єктам) [4, с. 391-392].
Підґрунтям функціонального забезпечен-

ня Національного агентства України з питань 
виявлення, розшуку та управління активами, 
одержаними від корупційних та інших зло-
чинів, слугують Конституція України, міжна-
родні договори, згоду на обов’язковість яких 
надано Верховною Радою України, Закон 
України «Про Національне агентство Украї-
ни з питань виявлення, розшуку та управлін-
ня активами, одержаними від корупційних та 
інших злочинів» від 10 листопада 2015 року 
№772-VIII, Постанова Кабінету Міністрів 
України від 11 липня 2018 року № 613 «Про 
затвердження Положення про Національне 
агентство України з питань виявлення, роз-
шуку та управління активами, одержаними 
від корупційних та інших злочинів» та інші 
нормативно-правові акти.
Відповідно до ст. 9 Закону України «Про 

Національне агентство України з питань ви-
явлення, розшуку та управління активами, 
одержаними від корупційних та інших зло-
чинів», АРМА виконує такі функції:

1) проведення аналізу статистичних да-
них, результатів досліджень та іншої інфор-
мації про виявлення, розшук та управління 
активами;

2) підготовка пропозицій щодо форму-
вання та реалізації державної політики у 
сфері виявлення, розшуку та управління ак-
тивами, розроблення проектів нормативно-
правових актів з цих питань;

3) здійснення заходів з виявлення, роз-
шуку, проведення оцінки активів за звер-
ненням слідчого, детектива, прокурора, суду 
(слідчого судді);

4) організація здійснення заходів, 
пов’язаних з проведенням оцінки, веденням 
обліку та управлінням активами;



142

Äèñêóñ³¿, îáãîâîðåííÿ, àêòóàëüíî

Íàøå ïðàâî ¹ 1, 2021

5) формування та ведення Єдиного дер-
жавного реєстру активів, на які накладено 
арешт у кримінальному провадженні;

6) здійснення співробітництва з органами 
іноземних держав, до компетенції яких нале-
жать питання щодо виявлення, розшуку та 
управління активами, іншими компетентни-
ми органами іноземних держав, відповідни-
ми міжнародними організаціями;

7) участь у забезпеченні представни-
цтва прав та інтересів України у закордон-
них юрисдикційних органах у справах, 
пов’язаних з поверненням в Україну активів, 
одержаних від корупційних та інших кримі-
нальних правопорушень;

8) надання роз’яснень, методичної та кон-
сультаційної допомоги слідчим, детективам, 
прокурорам та суддям з питань, пов’язаних з 
виявленням, розшуком, проведенням оцінки 
та управлінням активами;

9) інші функції, визначені законом.
Варто зазначити, що Постанова Кабіне-

ту Міністрів України від 11 липня 2018 року 
№ 613 «Про затвердження Положення про 
Національне агентство України з питань ви-
явлення, розшуку та управління активами, 
одержаними від корупційних та інших зло-
чинів» фактично ототожнює функції та по-
вноваження Національного агентства Украї-
ни з питань виявлення, розшуку та управлін-
ня активами, одержаними від корупційних 
та інших злочинів.
Щодо сутності та специфіки виявлення, 

розшуку та управління активами, одержа-
ними від корупційних та інших злочинів, то 
законодавець чітко визначив їх зміст. Зокре-
ма, ст. 1 Закону України «Про Національне 
агентство України з питань виявлення, роз-
шуку та управління активами, одержаними 
від корупційних та інших злочинів» закріпи-
ла визначення: 

1) «виявлення активів» як діяльність із 
встановлення факту існування активів, на які 
може бути накладено арешт у кримінально-
му провадженні, чи у справі про визнання 
необґрунтованими активів та їх стягнення в 
дохід держави; 

2) «розшук активів» як діяльність із ви-
значення місцезнаходження активів, на які 
може бути накладено арешт у кримінально-
му провадженні, чи у справі про визнання 

необґрунтованими активів та їх стягнення в 
дохід держави; 

3) «управління активами» як діяльність 
із володіння, користування та/або розпоря-
дження активами, тобто забезпечення збе-
реження активів, на які накладено арешт у 
кримінальному провадженні чи у справі про 
визнання необґрунтованими активів та їх 
стягнення в дохід держави, та їх економічної 
вартості або реалізація таких активів чи пе-
редача їх в управління відповідно до цього 
Закону, а також реалізація активів, конфіс-
кованих у кримінальному провадженні чи 
стягнених за рішенням суду в дохід держави 
внаслідок визнання їх необґрунтованими 
У Рішенні Ради 2007/845/ЮВС про співп-

рацю між Офісами з повернення активів 
держав-членів у сфері розшуку та виявлення 
доходів, одержаних злочинним шляхом, або 
іншої власності, пов’язаної зі злочинною ді-
яльністю, використовується більш ширше 
поняття «повернення активів», а орган із від-
повідною компетенцією іменується як «Офіс 
з повернення активів». Із змісту даного доку-
менту можна дійти висновку, що термін «по-
вернення активів» охоплює виявлення, роз-
шук, заморожування, арешт та конфіскацію 
доходів, одержаних злочинним шляхом, або 
іншої власності, пов’язаної зі злочинною ді-
яльністю. Відтак, видається доцільним засто-
совувати в українському законодавстві більш 
ширшу за змістом дефініцію «повернення ак-
тивів». 
Відповідно до п.4 ч.1 ст. 1, ст. 21 та 23 За-

кону України «Про Національне агентство 
України з питань виявлення, розшуку та 
управління активами, одержаними від ко-
рупційних та інших злочинів», управління 
Національним агентством активами здій-
снюється шляхом їх передачі в управління 
за договором професійному управителю або 
реалізації. В ч. 2, 3 ст. 21 Закону визначаєть-
ся порядок управління рухомим та нерухо-
мим майном, цінними паперами, майновими 
та іншими правами, і зазначається, що ак-
тиви, прийняті Національним агентством в 
управління, підлягають оцінці, яка здійсню-
ється визначеними за результатами конкурсу 
суб’єктами оціночної діяльності, та передачі 
в управління визначеним за результатами 
конкурсу юридичним особам або фізичним 
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особам - підприємцям у порядку, встановле-
ному законодавством про публічні закупівлі.
Водночас, як зазначає А. Потьомкін, вста-

новлені у ч.4, 5 статті 21 Закону правила пе-
редачі активів для реалізації говорять, що 
майно підлягає реалізації за цінами щонай-
менше не нижче ринкових в порядку, визна-
ченому Кабінетом Міністрів. Тобто, закладені 
в Законі правові та організаційні засади здій-
снення заходів, пов’язаних з проведенням 
оцінки передбачають її обов’язковість лише 
коли АРМА передає активи в управління за 
договором. Натомість, в Законі немає прямої 
вказівки на обов’язковість проведення оцін-
ки активів у разі їх передачі для реалізації [5].
Ст. 19 Закону України «Про Національне 

агентство України з питань виявлення, роз-
шуку та управління активами, одержаними 
від корупційних та інших злочинів» встанов-
лює обов’язкові умови для здійснення управ-
ління активами, серед яких:

- Національне агентство здійснює управ-
ління активами, на які накладено арешт у 
кримінальному провадженні (у тому числі як 
захід забезпечення позову - лише щодо по-
зову, пред’явленого в інтересах держави) із 
встановленням заборони розпоряджатися 
та/або користуватися такими активами;

- Національне агентство здійснює управ-
ління активами, на які накладено арешт у 
позовному провадженні у справах про визна-
ння необґрунтованими активів та їх стягнен-
ня в дохід держави із встановленням заборо-
ни користуватися такими активами, сума або 
вартість яких дорівнює або перевищує 200 
розмірів мінімальної заробітної плати, вста-
новленої на 1 січня відповідного року.
Зазначені активи приймаються в управ-

ління на підставі ухвали слідчого судді, суду 
чи згоди власника активів, копії яких надси-
лаються Національному агентству не пізніше 
наступного робочого дня після їх винесення 
(надання) з відповідним зверненням проку-
рора.
Безпосередньо інновацією є функціо-

нальні спроможності Національного агент-
ства України з питань виявлення, розшуку 
та управління активами, одержаними від ко-
рупційних та інших злочинів, у сфері взаємо-
дії із банківськими установами, які посилю-
ють функцію виявлення та розшуку. Можли-

вість розкриття банківської таємниці за звер-
ненням АРМА без рішення на те суду суттєво 
пришвидшує строки виявлення та розшуку 
фінансових активів. Так, п. 10 ст. 62 Зако-
ну України «Про банки та банківську діяль-
ність» передбачено право АРМА звертатися 
із письмовою вимогою у зв’язку зі здійснен-
ням ним виявлення та розшуку активів, на 
які може бути накладено арешт у криміналь-
ному провадженні, - щодо наявності та стану 
рахунків, операцій за рахунками конкретної 
юридичної або фізичної особи, фізичної осо-
би - суб’єкта підприємницької діяльності [6, 
с. 54-55].
Підтримуємо позицію А.М. Давидюка, 

який визначає адміністративно-правове за-
безпечення управління активами, одержа-
ними від корупційних та інших злочинів як 
урегульовану нормами адміністративного 
права публічно-владну діяльність АРМА із 
управління арештованими та конфіскова-
ними активами, а також необґрунтованими 
активами (у справах за позовами про визна-
ння активів необґрунтованими) що склада-
ється із системи окремих процедур (при-
йняття активів в управління, визначення 
управителя, реалізації активів, контролю за 
управлінням активами та ін.) з метою упо-
рядкування суспільних відносин у сфері 
публічного адміністрування кримінальних 
та необґрунтованих активів. На думку на-
уковця реалізація функції управління аре-
штованими активами здійснюється через 
механізм, ключовою ідеологією якого є по-
шук балансу в дуалістичній природі інтер-
есів держави та власника активу, що про-
являється у: забезпеченні прав та інтересів 
власників активів, які арештовані шляхом 
збереження їх вартості; забезпеченні пу-
блічного антикорупційного та фінансового 
інтересу держави шляхом ліквідації джерел 
фінансування злочинної діяльності в еконо-
мічних відносинах; недопущення вільного 
обігу кримінальних активів, отримання від 
них прибутків тощо [6, с. 167].
Щодо такої функції АРМА як формуван-

ня та ведення Єдиного державного реєстру 
активів, на які накладено арешт у криміналь-
ному провадженні, то відповідно до Поло-
ження про Єдиний державний реєстр акти-
вів, на які накладено арешт у кримінальному 
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провадженні Реєстр утворений та ведеться з 
метою:

1) систематизації відомостей про застосу-
вання арешту активів як заходу забезпечен-
ня кримінального провадження чи цивіль-
ного судочинства в єдиній електронній базі 
даних;

2) забезпечення органів прокуратури, до-
судового розслідування та АРМА актуальною 
інформацією про активи, на які накладено 
арешт у кримінальному провадженні чи у 
справі про визнання необґрунтованими ак-
тивів та їх стягнення в дохід держави;

3) прозорості діяльності АРМА з управ-
ління активами, переданими АРМА для здій-
снення визначених законодавством заходів з 
управління ними. 
Таким чином, під функціями Національ-

ного агентства у сфері виявлення та розшуку 
активів слід розуміти основні напрямки його 
діяльності, які обумовлені його спеціальним 
статусом в системі центральних органів ви-
конавчої влади, особливим призначенням і 
співвідносяться із завданнями системи анти-
корупційних органів. 
Зважаючи на спеціальний статус та при-

значення Національного агентства України 
з питань виявлення, розшуку та управління 
активами, одержаними від корупційних та 
інших злочинів, його функції доповнюють 
повноваження інших антикорупційних орга-
нів у сфері протидії корупції.
Основними функціями Національно-

го агентства України з питань виявлення, 
розшуку та управління активами, одержа-
ними від корупційних та інших злочинів, є 
здійснення заходів з виявлення, розшуку, 
проведення оцінки активів за зверненням 
слідчого, детектива, прокурора, суду (слід-
чого судді); організація здійснення заходів, 
пов’язаних з проведенням оцінки, веденням 
обліку та управлінням активами; формуван-
ня та ведення Єдиного державного реєстру 
активів, на які накладено арешт у криміналь-
ному провадженні.
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ON THE ISSUE OF THE FUNCTIONS 
OF THE NATIONAL AGENCY OF 

UKRAINE FOR FINDING, TRACING AND 
MANAGEMENT OF ASSETS DERIVED 

FROM CORRUPTION AND OTHER 
CRIMES

The article is devoted to the research of the 
functions of the National Agency of Ukraine for 
Finding, Tracing and Management of Assets 
Derived from Corruption and Other Crimes. 
The concept of ARMA functions is defi ned, 
their types are characterized. When writing the 
article, the author analyzed the provisions of 
the Law of Ukraine «On the National Agency of 
Ukraine for Finding, Tracing and Management 
of Assets Derived from Corruption and Other 
Crimes» and special scientifi c literature.
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