


Які органи борются в Україні  
 Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) 

Діяльність цього агентства має превентивну функцію. Воно повинно перевіряти правдивість 
даних у деклараціях всіх державних службовців та співставляти заявлені дані, зокрема про 
доходи, з їхнім стилем життя та даними, що містяться в публічних реєстрах. Крім цього НАЗК 
перевіряє фінансування політичних партій. Якщо НАЗК виявляє порушення, всі матеріали 
передаються до Національно антикорупційного бюро. 

 Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) 
Основні завдання НАБУ - попередження, виявлення, припинення, розслідування та 
розкриття корупційних правопорушень, вчинених високопосадовцями. Тобто, по суті, НАБУ 
має боротися з VIP-корупціонерами - експрезидентами, міністрами, народними депутатами, 
суддями, прокурорами, керівниками органів влади та місцевого самоврядування. 
Слідчі НАБУ мають право відкривати провадження, вимагати відомості про майно, доходи, 
видатки осіб, безперешкодно входити до державних установ. 

 Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) 
САП - це не окремий орган, а самостійний структурний підрозділ Генеральної прокуратури 
України. Він перейняв від ГПУ всі завдання щодо боротьби з корупцією. На САП покладені 
зобов'язання з нагляду за розслідуваннями НАБУ, а також підтримка державного бвинувачення 
та представництво інтересів українців і держави у судах щодо злочинів, пов'язаних з корупцією.  

  
 
 



 

Державне бюро розслідувань (ДБР) 
 ДБР, серед іншого, розслідує справи, пов'язані з корупцією, але тільки ті, які не відносяться до 

компетенції НАБУ. Крім того, ДБР здійснює розслідування злочинів, пов'язаних із діяльністю 
злочинних організацій, вчинених правоохоронцями, а також особливо тяжких насильницьких 
злочинів, за які Кримінальним кодексом передбачено покарання у вигляді довічного 
позбавлення волі. 

 Вищий антикорупційний суд України (ВАСУ) 
Вищий антикорупційний суд України - орган зі всеукраїнською юрисдикцією - розглядає 
виключно справи топ-корупціонерів, які розслідує НАБУ. Створення цього суду було однією з 
головних вимог від Міжнародного валютного фонду (МВФ) для продовження співпраці з 
Україною. 

 Служба безпеки України (СБУ) 
Підрозділ СБУ боротьби з корупцією та організованою злочинністю має повноваження 
на одержання від банків, а також кредитних, митних, фінансових та інших установ, 
підприємств, організацій незалежно від форм власності інформації та документів про операції, 
рахунки, вклади, внутрішні та зовнішні економічні угоди фізичних і юридичних осіб. Цей 
підрозділ також організовує, здійснює та координує оперативно-розшукові заходи з викриття 
та розробки корумпованих посадових осіб в структурах держвлади. Крім того підрозділ у 
взаємодії з прокуратурою здійснює оперативно-розшукові заходи з 
забезпечення розслідування зловживань корумпованих посадових осіб органів виконавчої, 
законодавчої та судової влади, правоохоронних та контролюючих органів 
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