
додаток 4

хв. год.

101 Умисне вбивство                                                                                                                                                                                                                                                1174 20 5,31

102 Умисне тяжке тілесне ушкодження                                                                                                                                                                                                                                792 13 3,58

103 Умисне середньої тяжкості тілесне ушкодження                                                                                                                                                                                                                   835 14 3,78

104 Злочини проти життя та здоров’я особи (крім справ, що 
порушуються не інакше, як за скаргою потерпілого), інші, ніж 

зазначені в № 1, 2 і 3                                                                                                                      759 13 3,43

105 Незаконне позбавлення волі або викрадення людини                                                                                                                                                                                                               699 12 3,16

106 Торгівля людьми або інша незаконна угода щодо людини                                                                                                                                                                                                           683 11 3,09

107
Злочини проти волі, честі та гідності, інші, ніж зазначені в № 5 і 6                                                                                                                                                                                           651 11 2,95

108 Зґвалтування                                                                                                                                                                                                                                                   942 16 4,26

109 Злочини проти статевої свободи та статевої недоторканності 
особи, інші, ніж зазначені в № 8                                                                                                                                                                    891 15 4,03

110 Перешкоджання здійсненню виборчого права або права брати 
участь у референдумі, роботі виборчої комісії або комісії з 

референдуму чи діяльності офіційного спостерігача                                                                                         496 8 2,24

111 Порушення недоторканності житла                                                                                                                                                                                                                                775 13 3,51

112 Порушення авторського права і суміжних прав                                                                                                                                                                                                                    371 6 1,68

113
Злочини проти виборчих, трудових та інших особистих прав і 
свобод людини і громадянина, інші, ніж зазначені в № 10, 11і 12                                                                                                                                     308 5 1,39

114 Крадіжка                                                                                                                                                                                                                                                       342 6 1,55

115 Грабіж                                                                                                                                                                                                                                                         508 8 2,30

116 Розбій                                                                                                                                                                                                                                                         897 15 4,06

117 Вимагання                                                                                                                                                                                                                                                      609 10 2,76

118 Шахрайство                                                                                                                                                                                                                                                     666 11 3,01

119 Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом 
зловживання службовим становищем                                                                                                                                                                       964 16 4,36

120
Виготовлення, зберігання, придбання, перевезення, пересилання, 
ввезення в Україну з метою збуту або збут підроблених грошей, 

державних цінних паперів чи білетів державної лотереї                                                                             973 16 4,40

121 Контрабанда                                                                                                                                                                                                                                                    762 13 3,45

122 Незаконне виготовлення, зберігання, збут або транспортування з 
метою збуту підакцизних товарів                                                                                                                                                                 300,5 5 1,36

123
Легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом                                                                                                                                                                                                   446 7 2,02

124 Ухилення від сплати податків, зборів, інших обов’язкових 
платежів                                                                                                                                                                                              880 15 3,98

125 Незаконна приватизація державного, комунального майна                                                                                                                                                                                                          806 13 3,65

126 Злочини у сфері господарської діяльності, інші, ніж зазначені в № 
20, 21, 22, 23, 24 і 25                                                                                                                                                                      907 15 4,10

127 Злочини проти довкілля                                                                                                                                                                                                                                         324 5 1,47

128 Злочини проти громадської безпеки                                                                                                                                                                                                                              198 3 0,90

129 Злочини проти безпеки виробництва                                                                                                                                                                                                                              638 11 2,89

130 Порушення правил безпеки руху або експлуатації залізничного, 
водного чи повітряного транспорту                                                                                                                                                                 685 11 3,10

Таблиця 4. Рекомендовані показники середніх витрат часу на розгляд справ та коефіцієнтів 
складності справ за категоріями у місцевих загальних судах (дослідження 2012 року)

№ з/п Категорія справи Середні витрати часу Коефіцієнти 

складності



хв. год.

№ з/п Категорія справи Середні витрати часу Коефіцієнти 

складності

131
Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації 
транспорту особами, які керують транспортними засобами                                                                                                                                               663 11 3,00

132 Незаконне заволодіння транспортним засобом                                                                                                                                                                                                                     702 12 3,18

133 Злочини проти безпеки руху та експлуатації транспорту, інші, ніж 
зазначені в № 30, 31 і 32                                                                                                                                                                     580 10 2,62

134 хуліганство                                                                                                                                                                                                                                                    585 10 2,65

135 Злочини проти громадського порядку та моральності, інші, ніж 
зазначені в № 34                                                                                                                                                                                  394 7 1,78

136 Злочини у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних 
речовин, їх аналогів або прекурсорів та інші злочини проти 

здоров'я населення: контрабанда наркотичних засобів, 

психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів                                      648 11 2,93

137 Злочини у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних 
речовин, їх аналогів або прекурсорів та інші злочини проти 

здоров'я населення: незаконне виробництво, виготовлення, 

придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут 

наркотичних засобів, психо 631 11 2,86

138 Злочини у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних 

речовин, їх аналогів або прекурсорів: інше, ніж зазначене в № 36 і 

37                                                                                                                                  529 9 2,39

139 Злочини у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних 
речовин, їх аналогів або прекурсорів та інші злочини проти 

здоров'я населення: інше, ніж зазначене в № 36, 37 і 38                                                                                     541 9 2,45

140
Злочини у сфері охорони державної таємниці, недоторканності 
державних кордонів, забезпечення призову та мобілізації: 

незаконне переправлення осіб через державний кордон України                                                                               631 11 2,86

141 Злочини у сфері охорони державної таємниці, недоторканності 

державних кордонів, забезпечення призову та мобілізації: інше, 

ніж зазначене в № 40                                                                                                             261 4 1,18

142
Злочини проти авторитету органів державної влади, органів 
місцевого самоврядування та об'єднань громадян: погроза або 

насильство щодо працівника правоохоронного органу                                                                                        631 11 2,86

143 Злочини проти авторитету органів державної влади, органів 
місцевого самоврядування та об'єднань громадян: інше, ніж 

зазначене в № 42                                                                                                                           370 6 1,67

144 Злочини у сфері використання електронно-обчислювальних 
машин (комп'ютерів), систем та комп'ютерних мереж і мереж 

електрозв'язку                                                                                                                                665 11 3,01

145 Зловживання владою або службовим становищем                                                                                                                                                                                                                    801 13 3,62

146 Перевищення влади або службових повноважень                                                                                                                                                                                                                    795 13 3,60

147 одержання, давання, провокація хабара                                                                                                                                                                                                                          936 16 4,24

148 Злочини у сфері службової діяльності: інше, ніж зазначене в №  
45, 46 і 47                                                                                                                                                                                     986 16 4,46

149 Злочини проти правосуддя                                                                                                                                                                                                                                       276 5 1,25

150 Злочини проти встановленого порядку несення військової 
служби (військові злочини) (Див. також додаткові запитання 

нижче)                                                                                                                                       546 9 2,47

201 Розгляд справ за поданнями правоохоронних органів                                                                                                                                                                                                              46 1 0,21

202 Розгляд скарг на дії і рішення правоохоронних органів                                                                                                                                                                                                          197 3 0,89

203 Розгляд справ щодо вирішення питання про звільнення осіб від 
кримінальної відповідальності                                                                                                                                                                     28 0,5 0,13



хв. год.

№ з/п Категорія справи Середні витрати часу Коефіцієнти 

складності

204 Рух скарг потерпілих, що надійшли до суду в порядку статті 27 

КПК України                                                                                                                                                                                      113 2 0,51

205 Розгляд справ про застосування до неповнолітніх примусових 
заходів виховного характеру                                                                                                                                                                         123 2 0,56

206 Провадження справ щодо розгляду питань у порядку виконання 
судових рішень                                                                                                                                                                                      32 1 0,14

301 Спори про право власності та інші речові права: про державну 
власність                                                                                                                                                                                         315 5 1,43

302 Спори про право власності та інші речові права: про комунальну 
власність                                                                                                                                                                                       320 5 1,45

303 Спори про право власності та інші речові права: про приватну 
власність                                                                                                                                                                                         358 6 1,62

304 Спори про право інтелектуальної власності                                                                                                                                                                                                                      431 7 1,95

305 Спори, що виникають із договорів купівлі-продажу                                                                                                                                                                                                               245 4 1,11

306 Спори, що виникають із договорів дарування                                                                                                                                                                                                                     360 6 1,63

307 Спори, що виникають із договорів довічного утримання                                                                                                                                                                                                           624 10 2,82

308 Спори, що виникають із договорів найму (оренди)                                                                                                                                                                                                                172 3 0,78

309 Спори, що виникають із договорів надання послуг                                                                                                                                                                                                                136 2 0,62

310 Спори, що виникають із договорів страхування                                                                                                                                                                                                                   164 3 0,74

311 Спори, що виникають із договорів позики, кредиту, банківського 
вкладу                                                                                                                                                                                          176 3 0,80

312 Спори, що виникають із договорів підряду                                                                                                                                                                                                                       292 5 1,32

313 Спори про недоговірні зобов`язання: про відшкодування шкоди, 
завданої внаслідок вчинення злочину                                                                                                                                                               185 3 0,84

314
Спори про недоговірні зобов`язання: про відшкодування шкоди, 
завданої каліцтвом, іншим ушкодженням здоров’я або смертю 

фізичної особи, крім відшкодування шкоди на виробництві                                                                                 654 11 2,96

315
Спори про недоговірні зобов`язання: про відшкодування шкоди, 
завданої незаконними рішеннями, діями чи бездіяльністю органу 

дізнання, досудового слідства, прокуратури або суду                                                                                 316 5 1,43

316 Спори про недоговірні зобов`язання: про відшкодування шкоди, 
завданої майну фізичних або юридичних осіб                                                                                                                                                        350 6 1,58

317 Спори про недоговірні зобов`язання: про відшкодування шкоди, 
завданої порушенням законодавства про охорону навколишнього 

природного середовища                                                                                                                 204 3 0,92

318 Спори про недоговірні зобов`язання: про відшкодування шкоди, 
завданої внаслідок недоліків товарів, робіт (послуг)                                                                                                                                              578 10 2,62

319 Спори про недоговірні зобов`язання: про відшкодування шкоди, 
завданої внаслідок інших причин, ніж зазначених в № 13, 14, 15, 

16, 17, і 18                                                                                                                      292 5 1,32

320 Інші спори про недоговірні зобов`язання, не пов’язані з 
відшкодуванням шкоди                                                                                                                                                                                   287 5 1,30

321 Спори про спадкове право                                                                                                                                                                                                                                       204 3 0,92

322 Спори про захист немайнових прав фізичних осіб: про захист 
честі, гідності та ділової репутації                                                                                                                                                                767 13 3,47

323
Спори про захист немайнових прав фізичних осіб: інше, ніж в №. .                                                                                                                                                                                               224 4 1,01

324
Спори, що виникають із житлових правовідносин: про виселення                                                                                                                                                                                                   374 6 1,69

325 Спори, що виникають із житлових правовідносин: про стягнення 
плати за користування житлом                                                                                                                                                                      294 5 1,33



хв. год.

№ з/п Категорія справи Середні витрати часу Коефіцієнти 

складності

326 Спори, що виникають із житлових правовідносин: про визнання 

особи такою, що втратила право користування жилим 

приміщенням                                                                                                                                      180 3 0,81

327 Інші спори, що виникають із житлових правовідносин, окрім № 
24 25, і 26                                                                                                                                                                                        330 6 1,49

328 Спори, що виникають із земельних правовідносин                                                                                                                                                                                                                 301 5 1,36

329 Спори, що виникають із сімейних правовідносин: про розірвання 
шлюбу                                                                                                                                                                                            102 2 0,46

330 Спори, що виникають із сімейних правовідносин: про стягнення 
аліментів                                                                                                                                                                                         114 2 0,52

331 Спори, що виникають із сімейних правовідносин: про 
встановлення батьківства або материнства                                                                                                                                                                    445 7 2,01

332 Спори, що виникають із сімейних правовідносин: про 
позбавлення батьківських прав                                                                                                                                                                               237 4 1,07

333 Спори, що виникають із сімейних правовідносин: інше, ніж в № 

29, 30, 31 і 32.                                                                                                                                                                                   299 5 1,35

334 Спори, що виникають із трудових правовідносин: про поновлення 
на роботі                                                                                                                                                                                        614 10 2,78

335 Спори, що виникають із трудових правовідносин: про виплату 
заробітної плати                                                                                                                                                                                    191 3 0,86

336 Спори, що виникають із трудових правовідносин: про 
відшкодування матеріальної шкоди, заподіяної працівниками 

підприємству, установі, організації                                                                                                               332 6 1,50

337 Спори, що виникають із трудових правовідносин: інше, ніж в № 
34, 35  і 36                                                                                                                                                                                      255 4 1,15

338 Спори, пов’язані із застосуванням Закону України «Про захист 
прав споживачів»                                                                                                                                                                                  218 4 0,99

339 Звільнення майна з-під арешту (виключення майна з опису)                                                                                                                                                                                                       203 3 0,92

401 Наказ на вимогу, яка ґрунтується на правочині, вчиненому у 

письмовій формі                                                                                                                                                                                     10 0,2 0,05

402 Наказ на вимогу про стягнення нарахованої, але не виплаченої 
працівникові суми заробітної плати                                                                                                                                                                20 0,3 0,09

403 Наказ на іншу вимогу                                                                                                                                                                                                                                           10 0,2 0,05

501 Справи про обмеження цивільної дієздатності фізичної особи, 
визнання фізичної особи недієздатною та поновлення цивільної 

дієздатності фізичної особи: про обмеження цивільної 

дієздатності фізичної особи                                                      207 3 0,94

502 Справи про обмеження цивільної дієздатності фізичної особи, 
визнання фізичної особи недієздатною та поновлення цивільної 

дієздатності фізичної особи: про визнання фізичної особи 

недієздатною                                                                 126 2 0,57

503 Справи про обмеження цивільної дієздатності фізичної особи, 
визнання фізичної особи недієздатною та поновлення цивільної 

дієздатності фізичної особи: про поновлення цивільної 

дієздатності                                                                    207 3 0,94

504 Справи про надання неповнолітній особі повної цивільної 
дієздатності                                                                                                                                                                                           216 4 0,98

505 Справи про визнання фізичної особи безвісно відсутньою чи 
оголошення її померлою                                                                                                                                                                               114 2 0,52

506 Справи про скасування рішення про визнання фізичної особи 
безвісно відсутньою чи оголошення її померлою                                                                                                                                                        101 2 0,46

507 Справи про усиновлення                                                                                                                                                                                                                                         106 2 0,48

508
Справи про встановлення фактів, що мають юридичне значення                                                                                                                                                                                                     118 2 0,53

509 Справи про відновлення прав на втрачені цінні папери на 
пред’явника та векселі                                                                                                                                                                                 197 3 0,89



хв. год.

№ з/п Категорія справи Середні витрати часу Коефіцієнти 

складності

510 Справи про передачу безхазяйної нерухомої речі у комунальну 

власність                                                                                                                                                                                          160 3 0,72

511 Справи про визнання спадщини відумерлою                                                                                                                                                                                                                        105 2 0,48

512 Справи про надання особі психіатричної допомоги у примусовому 
порядку                                                                                                                                                                                          106 2 0,48

513 Справи про обов’язкову госпіталізацію до протитуберкульозного 
закладу                                                                                                                                                                                          109,5 2 0,50

514 Справи про розкриття банком інформації, яка містить банківську 
таємницю, щодо юридичних та фізичних осіб                                                                                                                                                       122,5 2 0,55

515 Справи, що виникають із сімейних правовідносин: надання права 
на шлюб                                                                                                                                                                                          174 3 0,79

516 Справи, що виникають із сімейних правовідносин: розірвання 
шлюбу за заявою подружжя, яке має дітей                                                                                                                                                             76 1 0,34

517 Справи, що виникають із сімейних правовідносин: поновлення 
шлюбу після його розірвання                                                                                                                                                                         123 2 0,56

518
Справи, що виникають із сімейних правовідносин: встановлення 
режиму окремого проживання за заявою подружжя                                                                                                                                                     179 3 0,81

601 Розгляд заяв про перегляд заочного рішення                                                                                                                                                                                                                     69 1 0,31

602 Розгляд заяв про забезпечення доказів, позову до подання 
позовної заяви                                                                                                                                                                                        44 1 0,20

603 Розгляд заяв окремого провадження                                                                                                                                                                                                                              21 0,4 0,10

604 Розгляд  клопотань, заяв, подань у порядку виконання судових 
рішень та рішень інших органів (посадових осіб)                                                                                                                                                   51 1 0,23

605
Розгляд скарг на дії або бездіяльність державного виконавця чи 
іншої посадової особи державної виконавчої служби                                                                                                                                               96 2 0,43

606 Розгляд клопотань про визнання та виконання рішень іноземних 
судів в Україні                                                                                                                                                                                   135 2 0,61

701 Справи зі спорів з приводу забезпечення реалізації громадянами 
права голосу на виборах і референдуму                                                                                                                                                           132 2 0,60

702 Справи зі спорів з приводу забезпечення реалізації 
конституційних прав особи, а також реалізації статусу депутата 

представницького органу влади, організації діяльності цих 

органів, зокрема зі спорів щодо: забезпечення права особи на 

звернення до органів  212 4 0,96

703 Інші справи в межах № 2 зі спорів з приводу забезпечення 
реалізації конституційних прав особи, а також реалізації статусу 

депутата представницького органу влади, організації діяльності 

цих органів.                                                          233 4 1,05

704 Справи зі спорів з приводу забезпечення громадського порядку 
та безпеки, зокрема зі спорів щодо: дорожнього руху; транспорту 

та перевезення пасажирів                                                                                                          107 2 0,48

705 Інші справи в межах № 4 зі спорів з приводу забезпечення 
громадського порядку та безпеки.                                                                                                                                                                      101 2 0,46

706 Справи зі спорів з приводу реалізації державної політики у сфері 
освіти, науки, культури та спорту.                                                                                                                                                            125 2 0,57

707
Справи зі спорів з приводу реалізації державної політики у сфері 
економіки, зокрема зі спорів щодо: реалізації спеціальних 

владних управлінських функцій в окремих галузях економіки                                                                           203 3 0,92

708 Інші справи в межах № 7 зі спорів з приводу реалізації державної 
політики у сфері економіки                                                                                                                                                                    120 2 0,54



хв. год.
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709 Справи зі спорів з приводу забезпечення сталого розвитку 

населених пунктів та землекористування,  зокрема зі спорів у 

сфері: містобудування; планування і забудови територій; 

архітектурної діяльності                                                         558 9 2,52

710 Справи зі спорів з приводу забезпечення сталого розвитку 
населених пунктів та землекористування,  зокрема зі спорів у 

сфері: землеустрою; державної експертизи землевпорядної 

документації; регулювання земельних відносин                                     358 6 1,62

711
Справи зі спорів з приводу забезпечення сталого розвитку 
населених пунктів та землекористування,  зокрема зі спорів у 

сфері: державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх 

обтяжень (у тому числі прав на земельні ділянки)                        548 9 2,48

712 Справи зі спорів з приводу охорони навколишнього природного 
середовища                                                                                                                                                                                         164 3 0,74

713 Справи зі спорів з приводу реалізації публічної фінансової 
політики                                                                                                                                                                                            172 3 0,78

714
Справи зі спорів з приводу реалізації публічної політики у сферах 

зайнятості населення та соціального захисту громадян, зокрема 

зі спорів щодо:   збору та обліку страхових внесків на 

загальнообов'язкове державне соціальне страхування                      389 6 1,76

715 Справи зі спорів з приводу реалізації публічної політики у сферах 
зайнятості населення та соціального захисту громадян, зокрема 

зі спорів щодо: призначення, перерахунку та здійснення 

страхових виплат із відповідних видів загальнообов’язкового 

державного  121 2 0,55

716 Справи зі спорів з приводу реалізації публічної політики у сферах 
зайнятості населення та соціального захисту громадян, зокрема 

зі спорів щодо: соціального захисту; соціального захисту та 

зайнятості інвалідів; соціальних послуг (соціального захисту 

дітей війни) 100 2 0,45

717 Справи зі спорів з приводу реалізації публічної політики у сферах 
зайнятості населення та соціального захисту громадян, зокрема 

зі спорів щодо: соціального захисту; соціального захисту та 

зайнятості інвалідів; соціальних послуг (соціального захисту 

громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської 

катастрофи) 140 2 0,63

718 Справи зі спорів з приводу реалізації публічної політики у сферах 
зайнятості населення та соціального захисту громадян, зокрема 

зі спорів щодо: соціального захисту; соціального захисту та 

зайнятості інвалідів; соціальних послуг (соціального захисту 

сімей із дітьми) 66 1 0,30

719 Справи зі спорів з приводу реалізації публічної політики у сферах 

зайнятості населення та соціального захисту громадян, зокрема 

зі спорів щодо: соціального захисту; соціального захисту та 

зайнятості інвалідів; соціальних послуг (соціального захисту та 

зайнятості інвалідів) 142 2 0,64

720 Зайнятості населення (крім зайнятості інвалідів); забезпечення 
громадян житлом                                                                                                                                                                                 241 4 1,09

721 Справи зі спорів з приводу забезпечення юстиції                                                                                                                                                                                                                113 2 0,51

722 Справи зі спорів з відносин публічної служби                                                                                                                                                                                                                   603 10 2,73

801 Розгляд заяв про перегляд судових рішень за нововиявленими 
обставинами                                                                                                                                                                                         55 1 0,25

802 Розгляд  клопотань, подань, заяв у порядку виконання судових 
рішень                                                                                                                                                                                            29 0,5 0,13
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803 Розгляд заяв про забезпечення доказів                                                                                                                                                                                                                          21 0,4 0,10

804 Виконання судових доручень                                                                                                                                                                                                                                     21 0,4 0,10

901
Порушення вимог законодавства про працю та про охорону праці                                                                                                                                                                                                   66,5 1,1 0,30

902 Незаконні виробництво, придбання, зберігання, перевезення, 
пересилання наркотичних засобів або психотропних речовин без 

мети збуту в невеликих розмірах                                                                                                        55 0,9 0,25

903 Порушення правил дорожнього руху, що спричинило 
пошкодження транспортних засобів, вантажу, автомобільних 

доріг, вулиць, залізничних переїздів, дорожніх споруд чи іншого 

майна                                                                                 75,5 1,3 0,34

904 Керування транспортними засобами або суднами особами, які 
перебувають у стані алкогольного, наркотичного чи іншого 

сп'яніння або під впливом лікарських препаратів, що знижують їх 

увагу та швидкість реакції                                                  68,5 1 0,31

905 Пошкодження автомобільних доріг, вулиць, дорожніх споруд, 
залізничних переїздів і технічних засобів регулювання 

дорожнього руху, створення перешкод для руху та невжиття 

необхідних заходів щодо їх усунення                                                   34 0,6 0,15

906 Порушення порядку ведення податкового обліку, надання 
аудиторських висновків                                                                                                                                                                                   58,5 1 0,26

907 Неподання або несвоєчасне подання платіжних доручень на 
перерахування належних до сплати податків та зборів 

(обов'язкових платежів)                                                                                                                            65,5 1 0,30

908
Порушення порядку утримання та перерахування податку на 
доходи фізичних осіб і подання відомостей про виплачені доходи                                                                                                                                         61 1 0,28

909 Порушення порядку провадження господарської діяльності                                                                                                                                                                                                         64,5 1 0,29

910 Злісна непокора законному розпорядженню або вимозі 

працівника міліції, члена громадського формування з охорони 

громадського порядку і державного кордону, 

військовослужбовця                                                                                   56 1 0,25

911 Порушення правил адміністративного нагляду                                                                                                                                                                                                                     47 0,8 0,21

912 Порушення іноземцями та особами без громадянства правил 
перебування в Україні і транзитного проїзду через територію 

України                                                                                                                                    46 0,8 0,21

913 Невжиття заходів до забезпечення своєчасної реєстрації 
іноземців і осіб без громадянства                                                                                                                                                                       32 0,5 0,14

914 Адміністративні правопорушення Митного кодексу                                                                                                                                                                                                                 106 2 0,48

915 Порушення кримінально-виконавчого кодексу                                                                                                                                                                                                                      77 1 0,35

916 Корупційні адміністративні правопорушення                                                                                                                                                                                                                      477 8 2,16

917 Інші справи про адміністративне правопорушення                                                                                                                                                                                                               26 0,4 0,12


