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СПИСОК ВИЗНАЧЕНЬ ТА ПОНЯТЬ 

 

Коефіцієнт варіації –  є індикатором однорідності сукупності, який 
визначається як відношення середньоквадратичного 
відхилення до середнього арифметичного і виражається у 
відсотках. Якщо коефіцієнт варіації набуває значення до 
33% вважається, що ряд розподілу є достатньо однорідним, 
якщо вище 33% - сукупність вважається неоднорідною. 

Коефіцієнт 
навантаження 

– це оцінка середнього обсягу часу, який витрачає суддя на 
справу з моменту її надходження до завершення її 
розгляду. Коефіцієнт навантаження забезпечує об’єктивне 
вимірювання обсягу роботи судді порівняно з простим 
обрахунком кількості розглянутих справ.  

Медіана – це точка, по обидві сторони від якої розміщується 
однакова кількість елементів ряду, відповідно, вона 
поділяє ряд навпіл. Тому, особливістю медіани є її 
незалежність від крайніх точок (викидів) ряду. 

Середнє арифметичне - – показник ряду розподілу, який розраховується як 
відношення суми значень витрат часу, зазначених кожним 
суддею, до загальної кількості опитаних суддів 

Середнє квадратичне 
відхилення 

–  показує на скільки в середньому кожне значення витрат 
часу в ряді розподілу відхиляється від визначеного 
середнього арифметичного. 

Скориговане середнє 
арифметичне 

– характеристика ряду розподілу, яка використовується у 
випадку наявності в ряді розподілу надто великих/ малих 
значень показника витрат часу. Для його розрахунку ряд 
розподілу усікається з обох боків: не враховуються певна 
кількість найтриваліших та найшвидше розглянутих 
справ. 

Розмах варіації – діапазон,  в якому змінюються значення витрат часу по 
окремих категоріях справ 

Ряд розподілу – це впорядковані за певною ознакою одиниці сукупності. В 
опитуванні суддів ряд розподілу упорядкований за 
ознакою витрат часу на розгляд справи 
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ВСТУП 
 
Спільною проблемою всіх судових систем є визначення оптимальної кількості суддів у 
судах кожного типу, в кожному місці розташування суду для забезпечення справедливої 
та ефективної обробки справ, що надходять до судів. Для визначення кількості суддів, 
потрібних для розгляду справ у конкретному суді, може бути застосовано різні наукові 
методи. Конкретні параметри подібних досліджень можуть певною мірою відрізнятися, 
але всі вони базуються на концепції, в основі якої покладено підходи з визначення 
коефіцієнтів навантаження (ваги справи). 

Використовуючи досвід США, Рада суддів України разом з Державною судовою 
адміністрацією України за підтримки Проекту USAID «Справедливе правосуддя» у 2012 
році розпочали дослідження з визначення кількості суддів, необхідної для обробки справ 
та збалансування навантаження на суддів для місцевих загальних судів. Частиною цього 
дослідження було проведення опитування суддів щодо витрат часу на розгляд типових 
справ за категоріями та розрахунку на їх основі коефіцієнтів навантаження на суддів. 

Отримані результати дозволили зробити висновок про прийнятність в цілому 
запропонованого підходу для його застосування в Україні. Разом із  цим, головним 
методологічним недоліком зазначеного підходу було те, що він не враховує інших, крім 
складності справи, об’єктивних показників, які мають істотний вплив на кінцеве 
навантаження. 

В даному документі представлено основні результати дослідження середніх витрат часу 
на розгляд справи, необхідних для визначення оптимальної чисельності суддів, їх 
навантаження та фінансування судів, та розрахунки на їх основі коефіцієнтів складності 
справи для забезпечення справедливого розподілу справ між суддями через 
автоматизовану систему діловодства суду.  

При визначенні коефіцієнтів навантаження застосовано комплексний підхід, який 
базується на аналізі даних з різних джерел та реалізований в чотири етапи, а саме: 

– проаналізовано результати опитування суддів щодо витрат часу на розгляд справ 
за стадіями розгляду та в цілому, що дозволило визначити коефіцієнти складності 
справ та оцінити їх вплив на фактичне навантаження суддів; 

– проаналізовано дані про тривалість розгляду справи, які збираються судами та 
обробляються за допомогою автоматизованої системи документообігу суду (далі – 
АСДC); здійснено їх співставлення з оцінками середніх витрат часу, отриманих за 
результатами опитування;  

– здійснено аналіз фактичних коефіцієнтів адміністративної посади та форми участі 
судді при розгляді справи, що наразі використовуються у судах та запропоновано 
єдину уніфіковану систему коефіцієнтів для місцевих спеціалізованих судів та судів 
апеляційної інстанції; 

– здійснено кількісну оцінку впливу коефіцієнтів форми участі та адміністративних 
посад суддів на коефіцієнти складності справ. 

Документ підготовлено фахівцем з питань судової статистики та навантаження на суддів 
Проекту USAID «Справедливе правосуддя» М.Огай1 за участі начальника Відділу судової 
статистики, діловодства та архіву судів ДСА України А. Поліщук та спеціаліста з питань 
права та судового адміністрування Проекту USAID «Справедливе правосуддя» С. Сученка.  

                                                        
1Огай М., к.е.н., с.н.с., старший науковий співробітник відділу соціально-демографічної статистики Інституту 
демографії та соціальних досліджень імені М.В. Птухи НАН України 
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РОЗДІЛ 1. ОПИТУВАННЯ СУДДІВ ЩОДО ВИТРАТ ЧАСУ ТА АНАЛІЗ ЙОГО 
РЕЗУЛЬТАТІВ  

 

Проведення опитування суддів для розрахунку оцінки витрат часу на розгляд справ різної 
категорії є частиною дослідження з визначення кількості суддів, необхідної для обробки 
справ та збалансування навантаження на суддів.  

Метою опитування є отримання статистичних показників щодо витрат часу на розгляд 
типових справ. Витрати часу досліджувалися за категоріями справ, згрупованими в 
типологічні групи, подібні по суті та процесуально.  

Завданням опитування є отримання надійних середніх показників щодо витрат часу за 
окремими стадіями розгляду та на їх основі визначити загальні витрати часу на розгляд 
типових справ в межах категорій справ. 

Аналіз результатів опитування показав, що в цілому суди з розумінням поставилися до 
мети дослідження і відповідально віднеслися до заповнення анкет. Разом із цим, наявні 
поодинокі випадки категоричної відмови суду від участі в опитуванні. 

 

1.1. Компоненти дослідження 

В опитуванні взяли участь голови судів/ судді 62 суди України – місцеві спеціалізовані 
суди, а також апеляційні суди (загальні та спеціалізовані), а саме: 

 місцеві господарські суди (15 судів); 
 апеляційні господарські суди (5 судів); 
 окружні адміністративні суди (20 судів); 
 апеляційні адміністративні суди (7 судів); 
 апеляційні (загальні) суди областей та м. Києва (15 судів). 

Повний перелік судів, що взяли участь в опитуванні наведено в Додатку А. 

У дослідженні оцінювалися, так звані, «чисті» витрати часу судді на розгляд справи, а не 
тривалість перебування справи в суді. Загальний час, витрачений на розгляд справи, 
оцінювався як в цілому, так і за окремими стадіями розгляду2: 

 час на попередній розгляд матеріалів справи, підготовку до слухань та судового 
розгляду; 

 час на слухання та судовий розгляд; 

 час на обговорення і написання судового рішення (постанови, ухвали, рішення, 
вироку); 

 час на оголошення рішення в залі судових засідань; 

 час на виготовлення повного тексту вмотивованого рішення. 

З метою оптимізації процедури збору даних, за результатами аналізу статистичної 
звітності3, деякі типи справ об'єднано в одну категорію за двома принципами: 
                                                        
2 Аналіз результатів дослідження показав, що стадії розгляду справи такі як «час на обговорення і 
написання судового рішення (постанови, ухвали)» та «час на виготовлення повного тексту вмотивованого 
рішення» тісно перетинаються, тому нерідко судді заповнювали сумарно лише одну з них, що в подальшому 
ускладнило аналіз за стадіями розгляду справ, але не вплинуло на загальний час розгляду справ. 

3 Офіційний веб-портал «Судова влада в Україні». – Режим доступу : [Електронний ресурс] : 
http://court.gov.ua/sudova_statystyka/lkflghkjlh/ 
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 це - найменш частотні (рідко виникаючі) категорії справ  
 це -  типи справ,  подібні по суті, процесуально та приблизно однакові за 

складністю.   

Визначені категорії справ не перетинаються, а типи справ є вичерпними. За типами 
судів виділено наступну кількість категорій справ, а також процесуальних дій в межах 
типів судів: 

 місцеві господарські суди – 27 категорій справ та 6 видів процесуальних дій; 
 апеляційні господарські суди – 27 категорій справ та 2 види процесуальних дій; 
 окружні адміністративні суди – 27 категорій справ та 5 видів процесуальних дій; 
 апеляційні адміністративні суди – 27 категорій справ та 5 видів процесуальних дій; 
 загальні апеляційні суди областей та м. Києва – 28 категорій цивільних справ та 3 

відповідних види процесуальних дій; – 31 категорія кримінальних справ та 10 видів 
відповідних процесуальних дій. 

Інструментарій, що використовувався під час опитування – анкета та інструкція щодо її 
заповнення. Анкета розроблена в табличній формі в програмному середовищі EXCEL, 
містить запитання щодо витрат часу за стадіями розгляду типових справ в межах окремих 
категорій справ, а також інформацію щодо загальних витрат часу на «Інші процесуальні 
дії». Для зручності обробки результатів всі показники витрат часу визначалися в 
«хвилинах». 

Проекти анкет та відповідні інструктивні матеріали щодо їх заповнення наведено в 
Додатках Б та В відповідно. 

Опитування суддів проведено методом анкетування. Спеціально розроблена анкета 
заповнювалася в електронному вигляді особисто Головою суду або призначеним ним 
суддею. При заповненні анкети респондент спирався як на свій особистий досвід, так і на 
досвід колег відповідного суду. Також слід зазначити, що по окремих судах було надіслано 
не одну анкету, що узагальнює досвід суду в цілому, а кожним суддею (або групою суддів), 
думки яких щодо тривалості розгляду типової справи певної категорії були різними. 

Опитування тривало з 15 листопада до 1 грудня 2015 року. Заповнені анкети надсилалися 
електронною поштою до Державної судової адміністрації України та Проекту USAID 
«Справедливе правосуддя».   

За період опитування всього надійшло 285 анкет. Їх розподіл по судах різного типу 
представлено в таблиці 1. 

 

Таблиця 1. Розподіл кількості отриманих анкет в ході опитування за типами судів.  

 
Кількість анкет 

Окружні адміністративні суди 67 

Апеляційні адміністративні суди 36 

Місцеві господарські суди 64 

Апеляційні господарські суди 6 

Загальні апеляційні суди - всього, з них: 112 

 - цивільні справи 50 

 - кримінальні справи 62 

РАЗОМ 285 
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Бази даних за результатами опитування сформовані з використанням спеціально 
розроблених форм введення в програмному середовищі CSPro 4.1.  Подальший аналіз 
реалізовано за допомогою програми IBM SPSS Statistics 18.0 та EXCEL. 

Бази первинних даних в EXCEL- форматі передано Раді суддів України та Державній 
судовій адміністрації України разом із основними результатами дослідження.  

 

1.2. Аналіз результатів опитування 

Оцінка середніх витрат часу на розгляд типових справ певної категорії здійснювалася в 
межах типів судів, а процедура обробки та аналізу результатів опитування 
реалізовувалася в два етапи: 

 на першому етапі по судах, від яких надійшло 2 і більше заповнених анкет  
здійснювалася оцінка середніх витрат часу в межах суду, тобто розраховувалися 
узагальнюючі оцінки по суду в цілому;   

 на другому етапі здійснювався розрахунок узагальнюючих оцінок витрат часу по 
сукупності судів певного типу за первинними даними; 

 на третьому етапі з метою підвищення об’єктивності оцінювання визначалися 
остаточні показники витрат часу з урахуванням певних правил та обмежень. 

Процедура обробки та аналізу отриманих результатів полягала в наступному. 

На початковому етапі, з метою визначення показника, який більш точно характеризує 
середні витрати часу на розгляд типової справи в межах категорії проаналізовано: 

 якість зібраних даних та здійснено «чистку» масиву від нетипових, некоректних 
значень; 

 стандартні описові статистичні характеристики середини ряду розподілу: частота 
повторюваності окремого варіанта значень ознаки, середнє значення, медіана, 
мода, середньоквадратичне відхилення, розмах варіації; 

 ступінь диференціації витрат часу в цілому та за окремими стадіями розгляду 
справи з метою визначення, яка саме стадія розгляду справи найбільшим чином 
впливає на диференціацію загальних витрат часу. 
 

Аналіз розрахованих характеристик ряду розподілу, в тому числі коефіцієнтів варіації, 
засвідчив, що,  як і у дослідженні 2012 року щодо середніх витрат часу у місцевих 
загальних судах4, значення середнього арифметичного не є типовим для жодного типу 
справ. 

Слід зазначити, що про ступінь однорідності сукупності можна судити, виходячи зі 
значення коефіцієнту варіації. Якщо коефіцієнт варіації набуває значення до 33% 
вважається, що ряд розподілу є достатньо однорідним, якщо вище 33% - сукупність 
вважається неоднорідною. У нашому випадку, коефіцієнти варіації для середнього 
становили не менше 44% (див. Табл. 2).  

Навіть після здійснення процедури усікання ряду (відкидання крайніх мінімальних та 
максимальних витрат часу) по окремих типах судів, де застосування цієї процедури було 
доцільним, коефіцієнти варіації для скоригованого середнього арифметичного становили 
понад 50%. Фактично це означає, що використання середнього арифметичного, як 

                                                        
4 Дослідження для судової системи України: визначення коефіцієнтів навантаження на суддів/ Звіт. – 
Проект USAID «Справедливе правосуддя»  Автори: Е.Віггінс, С.Сученко, К. 2014, 74с. 
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основної характеристики ряду розподілу, призведе до істотного зміщення оцінок та 
низького рівня надійності результатів опитування.  

 

Таблиця 2. Середній час розгляду типової справи в окружних адміністративних 
судах 

Категорія справи 
Середнє, 

хв. 

Коеф. 
варіації, 

% 

MIN, 
хв. 

MAX,  
хв.  

Справи зі спорів з приводу забезпечення реалізації громадянами права голосу на 

виборах і референдуму 
662 44 405 1601 

Справи зі спорів з приводу забезпечення реалізації конституційних прав особи, а 

також реалізації статусу депутата представницького органу влади, організації 

діяльності цих органів забезпечення права особи на звернення до органів 

державної влади, органів місцевого самоврядування та  посадових і службових 

осіб цих органів 

653 65 265 1980 

Справи зі спорів з приводу забезпечення реалізації конституційних прав особи, а 

також реалізації статусу депутата представницького органу влади, організації 

діяльності цих органів забезпечення права особи на доступ до публічної інформації 

628 68 265 2010 

Інші справи  зі спорів з приводу забезпечення реалізації конституційних прав 

особи, а також реалізації статусу депутата представницького органу влади, 

організації діяльності цих органів 

655 105 235 3275 

Справи зі спорів з приводу забезпечення громадського порядку та безпеки, 

національної безпеки та оборони України правового статусу фізичної особи 
646 109 180 3275 

Проведення зборів, мітингів, походів і демонстрацій; протидії діяльності 

товариств, установ, інших організацій, які посягають на конституційний лад та 

права і свободи громадян 

624 51 298 1500 

Видворення з України іноземців або осіб без громадянства 374 53 80 824 
Біженців 528 44 187 975 
Дорожнього руху; транспорту та перевезення пасажирів 491 53 175 1300 
Справи зі спорів з приводу реалізації державної політики у сфері економіки 640 67 227 2140 
Справи зі спорів з приводу забезпечення сталого розвитку населених пунктів та 

землекористування,  зокрема зі спорів у сфері містобудування; планування і 

забудови територій; архітектурної діяльності 

809 67 305 2715 

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 

822 61 400 2580 

Інші справи зі спорів з приводу забезпечення сталого розвитку населених 

пунктів та землекористування 
713 52 257 1760 

Справи зі спорів з приводу охорони навколишнього природного середовища 691 63 275 1990 
Справи зі спорів з приводу адміністрування податків, зборів, платежів, а також 

контролю за дотриманням вимог податкового законодавства, зокрема зі спорів 

щодо погашення податкового боргу 

612 97 145 2640 

Справи зі спорів з приводу адміністрування податків, зборів, платежів, а також 

контролю за дотриманням вимог податкового законодавства, зокрема зі спорів 

стягнення податкового боргу 

440 86 98 1425 

Адміністрування окремих податків, зборів та платежів 653 56 140 1300 
Податку на додану вартість (крім бюджетного відшкодування з податку на 

додану вартість) 
834 82 140 3310 

Інші справи зі спорів з приводу адміністрування податків, зборів, платежів, а 

також контролю за дотриманням вимог податкового законодавства 
707 62 140 1835 

Справи за зверненням органів доходів і зборів щодо припинення юридичної 

особи (припинення підприємницької діяльності фізичної особи – підприємця)  
244 112 30 1180 

Справи зі спорів з приводу реалізації публічної фінансової політики 857 91 230 3470 
Справи зі спорів з приводу реалізації публічної політики у сферах праці, 

зайнятості населення та соціального захисту громадян та спорів у сфері 
482 78 138 1515 
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Категорія справи 
Середнє, 

хв. 

Коеф. 
варіації, 

% 

MIN, 
хв. 

MAX,  
хв.  

публічної житлової політики, зокрема зі спорів щодо: збору та обліку єдиного 

внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування  

 Управління, нагляду та інших владних управлінських функцій (призначення, 

перерахунку та здійснення страхових виплат) у сфері відповідних видів 

загальнообов’язкового державного соціального страхування, у тому числі: 

505 80 165 1705 

Загальнообов’язкового державного пенсійного страхування, у тому числі 

пенсійного страхування осіб, звільнених з  публічної служби (військової служби) 
659 107 180 3310 

Інші справи зі спорів з приводу реалізації публічної політики у сферах праці, 

зайнятості населення та соціального захисту громадян та спорів у сфері 

публічної житлової політики 

541 54 225 1300 

Справи зі спорів з приводу забезпечення юстиції 685 100 205 3210 
Справи зі спорів з відносин публічної служби 921 66 380 3260 

 РАЗОМ 632 79 30 3470 

 

Таким чином, відповідно до отриманих оцінок, прийнято рішення використовувати 
медіану як середній показник розгляду справи. На користь використання саме цієї 
характеристики, доцільно нагадати, що медіана не залежить від крайніх точок (викидів) 
ряду.  

На наступному етапі, за первинними даними було визначено абсолютні показники (в 
хвилинах) середніх витрат часу на розгляд типових справ визначених категорій в межах 
типів судів на основі медіани, значення яких наведено в Додатку Г.  

Первинні показники середніх витрат часу на «Інші процесуальні дії» в межах типів судів 
наведено в Додатку Д. 

На третьому етапі, в процесі аналізу та узагальнення отриманих результатів, було 
відзначено, що первинні показники середніх витрат часу за окремими категоріями справ 
в межах типів судів є суттєво завищеними, порівняно з об’єктивним (реалістичним) часом 
розгляду. Отримані висновки знайшли своє підтвердження і у дослідженні 2012 року5, за 
яким оцінювалися середні витрати часу на розгляд справ у місцевих загальних судах. Тоді 
результати дослідження показали, що середні витрати часу, отримані на підставі 
опитування в середньому в 1,2 рази перевищили ті ж самі оцінки, але отриманні в 
результаті ведення суддями щоденників витрат часу6.  

Таким чином, в результаті експертного обговорення, при формуванні остаточної системи 
показників витрат часу в межах типу судів застосовано декілька правил: 

 Результати опитування суддів є дещо завищеними порівняно з об’єктивними 
оцінками. Тому середні витрати часу потребують коригування у відповідності до 
коефіцієнтів завищення оцінок між опитуванням суддів та об’єктивними оцінками 
часу, визначеними у дослідженні 2012 року. При цьому, коефіцієнти коригування 
визначаються окремо для кожного типу судів за відповідними категоріями справ, 
що розглядаються місцевими загальними судами; Коефіцієнти коригування є 
наступними: 

                                                        
5 Дослідження для судової системи України: визначення коефіцієнтів навантаження на суддів/ Звіт. – 
Проект USAID «Справедливе правосуддя»  Автори: Е.Віггінс, С.Сученко, К. 2014, 74с. 

6 Дослідження поєднувало два інструменти збору даних: опитування суддів та аналіз щоденників, які 
заповнювали судді протягом двох місяців, фіксуючі «об’єктивні витрати часу» щодня. Оскільки оцінки за 
щоденниками були більш надійними, порівняно з результатами опитування, саме вони були покладені в 
основу визначених середніх витрат часу на розгляд справи. 
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 окружні адміністративні суди (ОАС) та апеляційні адміністративні суди (ААС) 
– 1,053; 

 місцеві господарські суди (ГС) та апеляційні господарські суди (АГС) – 1,540;  

 апеляційні суди (АС) – 1,034. 

 Середній час розгляду справ у ОАС має бути узгодженим з часом розгляду справ у 
МЗС. Так, у випадку, коли час розгляду в ОАС перевищував відповідний час 
розгляду в МЗС, його значення коригувалося в бік зменшення, а саме замінювалося 
на середній час між часом розгляду, визначеним у ОАС та МЗС. 

 У ААС середній час розгляду справ має бути в середньому в 1,3 рази меншим, ніж 
відповідні показники в ОАС. Таким чином,  середній час розгляду справ ААС 
скориговано на коефіцієнт 1,3. Після цього, якщо середній час розгляду за 
окремими категоріях в ААС перевищував відповідний показник в ОАС, він 
замінювався на показник середніх витрат часу по ОАС. 

Результати розрахунку кінцевих показників середніх витрат часу за типами судів 
представлено в табл. 3.1-3.3. 

 

Таблиця 3.1. Остаточні показники середніх витрат часу на розгляд справ за 
категоріями у окружних адміністративних та апеляційних адміністративних судах 

Категорія справи 

Окружні 
адміністративні суди 

Апеляційні 
адміністративні суди 

Середні витрати часу 

хв. год. хв. год. 

Справи зі спорів з приводу забезпечення реалізації громадянами права 

голосу на виборах і референдуму 
326 5 326 5 

Справи зі спорів з приводу забезпечення реалізації конституційних 

прав особи, а також реалізації статусу депутата представницького 

органу влади, організації діяльності цих органів забезпечення права 

особи на звернення до органів державної влади, органів місцевого 

самоврядування та  посадових і службових осіб цих органів 

367 6 332 6 

Справи зі спорів з приводу забезпечення реалізації конституційних 

прав особи, а також реалізації статусу депутата представницького 

органу влади, організації діяльності цих органів забезпечення права 

особи на доступ до публічної інформації 

488 8 275 5 

Інші справи  зі спорів з приводу забезпечення реалізації 

конституційних прав особи, а також реалізації статусу депутата 

представницького органу влади, організації діяльності цих органів 

330 6 286 5 

Справи зі спорів з приводу забезпечення громадського порядку та 

безпеки, національної безпеки та оборони України правового статусу 

фізичної особи 

437 7 278 5 

Проведення зборів, мітингів, походів і демонстрацій; протидії 

діяльності товариств, установ, інших організацій, які посягають на 

конституційний лад та права і свободи громадян 

511 9 351 6 

Видворення з України іноземців або осіб без громадянства 332 6 332 6 
Біженців 462 8 452 8 
Дорожнього руху; транспорту та перевезення пасажирів 269 4 237 4 
Справи зі спорів з приводу реалізації державної політики у сфері 

економіки 
337 6 329 5 

Справи зі спорів з приводу забезпечення сталого розвитку населених 

пунктів та землекористування,  зокрема зі спорів у сфері 

містобудування; планування і забудови територій; архітектурної 

діяльності 

600 10 345 6 
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Категорія справи 

Окружні 
адміністративні суди 

Апеляційні 
адміністративні суди 

Середні витрати часу 

хв. год. хв. год. 

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 

521 9 364 6 

Інші справи зі спорів з приводу забезпечення сталого розвитку 

населених пунктів та землекористування 
590 10 362 6 

Справи зі спорів з приводу охорони навколишнього природного 

середовища 
342 6 342 6 

Справи зі спорів з приводу адміністрування податків, зборів, платежів, а 

також контролю за дотриманням вимог податкового законодавства, 

зокрема зі спорів щодо погашення податкового боргу 

351 6 292 5 

Справи зі спорів з приводу адміністрування податків, зборів, платежів, а 

також контролю за дотриманням вимог податкового законодавства, 

зокрема зі спорів стягнення податкового боргу 

292 5 289 5 

Адміністрування окремих податків, зборів та платежів 525 9 347 6 
Податку на додану вартість (крім бюджетного відшкодування з податку 

на додану вартість) 
598 10 340 6 

Інші справи зі спорів з приводу адміністрування податків, зборів, 

платежів, а також контролю за дотриманням вимог податкового 

законодавства 

536 9 358 6 

Справи за зверненням органів доходів і зборів щодо припинення 

юридичної особи (припинення підприємницької діяльності фізичної 

особи – підприємця)  

131 2 131 2 

Справи зі спорів з приводу реалізації публічної фінансової політики 311 5 311 5 
Справи зі спорів з приводу реалізації публічної політики у сферах праці, 

зайнятості населення та соціального захисту громадян та спорів у сфері 

публічної житлової політики, зокрема зі спорів щодо: збору та обліку 

єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне 

страхування  

315 5 281 5 

 Управління, нагляду та інших владних управлінських функцій 

(призначення, перерахунку та здійснення страхових виплат) у сфері 

відповідних видів загальнообов’язкового державного соціального 

страхування, у тому числі: 

397 7 286 5 

Загальнообов’язкового державного пенсійного страхування, у тому 

числі пенсійного страхування осіб, звільнених з  публічної служби 

(військової служби) 

406 7 264 4 

Інші справи зі спорів з приводу реалізації публічної політики у сферах 

праці, зайнятості населення та соціального захисту громадян та спорів 

у сфері публічної житлової політики 

397 7 268 4 

Справи зі спорів з приводу забезпечення юстиції 226 4 226 4 
Справи зі спорів з відносин публічної служби 671 11 420 7 
Інші процесуальні дії 

    
Розгляд заяв про перегляд судових рішень за нововиявленими 

обставинами                                                                                                                                                                                          
106 2 106 2 

Розгляд  клопотань, подань, заяв у порядку виконання судових рішень                                                                                                                                                                                             71 1 71 1 

Розгляд заяв про відновлення втраченого провадження 100 2 86 1 

Розгляд заяв про забезпечення доказів                                                                                                                                                                                                                           53 1 53 1 

Виконання судових доручень                                                                                                                                                                                                                                      65 1 65 1 
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Таблиця 3.2. Остаточні показники середніх витрат часу на розгляд справ за 
категоріями у місцевих господарських та апеляційних господарських судах 

Категорія справи 

Місцеві 
 господарські суди 

Апеляційні 
господарські суди 

Середні витрати часу 

хв. год. хв. год. 

Невиконання або неналежне виконання зобов’язань: 
купівлі - продажу 357 6 434 7 
Невиконання або неналежне виконання зобов’язань: 
оренди  369 6 438 7 
Невиконання або неналежне виконання зобов’язань: 
лізингу 391 7 537 9 
Невиконання або неналежне виконання зобов’язань: 
підряду 418 7 572 10 
Невиконання або неналежне виконання зобов’язань: 
надання послуг 384 6 438 7 
Невиконання або неналежне виконання зобов’язань: 
перевезення, транспортного експедирування  377 6 421 7 
Невиконання або неналежне виконання зобов’язань: 
страхування  357 6 466 8 
Невиконання або неналежне виконання зобов’язань: 
банківської діяльності 442 7 619 10 
Невиконання або неналежне виконання зобов’язань: 
інших договорів, ніж зазначені в №№ 5-12 357 6 467 8 
Недоговірних зобов’язань про відшкодування шкоди 486 8 480 8 
Про інші недоговірні зобов’язання ніж зазначені в  № 14 521 9 486 8 
Обігу цінних паперів 401 7 557 9 
Корпоративних відносин 637 11 739 12 
Земельних відносин зокрема, невиконання або 
неналежне виконання зобов’язань  оренди 432 7 614 10 
Земельних відносин,  ніж зазначені в  № 18 494 8 709 12 
Захисту права власності 526 9 692 12 
Захисту прав на об’єкти інтелектуальної власності 623 10 721 12 
Застосування природоохоронного законодавства 458 8 551 9 
Застосування антимонопольного законодавства 377 6 595 10 
Справи про  банкрутство: майнові спори з вимогами до 
боржника  526 9 812 14 
Справи про  банкрутство: грошові вимоги кредитора до 
боржника 597 10 808 13 
Справи про  банкрутство: діяльність арбітражного 
керуючого 497 8 666 11 
 Справи про  банкрутство: інші, ніж зазначені в  № 24-26 581 10 695 12 
Інші процесуальні дії         

Розгляд заяв про вжиття запобіжних заходів  155 3     
Розгляд заяв про перегляд судових рішень за 
нововиявленими обставинами                                                                                                                                                                                          260 4 419 7 
Розгляд  заяв, скарг  у порядку виконання судових 
рішень                                                                                                                                                                                             218 4     

Розгляд заяв про скасування рішення третейського суду  182 3     
Заява про видачу виконавчого документа на примусове 
виконання рішення третейського суду  166 3     

Виконання судових доручень                                                                                                                                                                                                                                      97 2     

Перегляд ухвал місцевих судів  357 6 302 5 
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Таблиця 3.3. Остаточні показники середніх витрат часу на розгляд справ за 
категоріями у загальних апеляційних судах  

Категорія справи 
Середні витрати часу 

хв. год. 

Цивільні справи 
  

Спори про право власності та інші речові права 474 8 
Спори про речові права на чуже майно  459 8 
Спори про право інтелектуальної власності  428 7 
Спори, що виникають із договорів  508 8 
Спори про недоговірні зобов`язання, в т.ч. про відшкодування шкоди 455 8 
Спори про спадкове право 445 7 
Спори про захист немайнових прав фізичних осіб, в т.ч. про захист честі, 
гідності та ділової репутації  

472 8 

Спори, що виникають із житлових правовідносин 382 6 
Спори, що виникають із земельних правовідносин  520 9 
Спори, що виникають із сімейних правовідносин  385 6 
Спори, що виникають із трудових правовідносин  473 8 
Спори, пов’язані із застосуванням Закону України "Про захист прав 
споживачів" 

426 7 

Звільнення майна з-під арешту (виключення майна з опису) 319 5 
Інші справи позовного провадження 390 6 
Справи про обмеження цивільної дієздатності фізичної особи, визнання 
фізичної особи недієздатною та поновлення цивільної дієздатності 
фізичної особи (усього)                                                                                 

261 4 

Справи про надання неповнолітній особі повної цивільної дієздатності 276 5 
Справи про визнання фізичної особи безвісно відсутньою чи оголошення її 
померлою 

319 5 

Справи про скасування рішення про визнання фізичної особи безвісно 
відсутньою чи оголошення її померлою 

247 4 

Справи про усиновлення 368 6 
Справи про встановлення фактів, що мають юридичне значення 319 5 
Справи про відновлення прав на втрачені цінні папери на пред’явника та 
векселі 

321 5 

Справи про передачу безхазяйної нерухомої речі в комунальну власність 276 5 
Справи про визнання спадщини від умерлого 264 4 
Справи про надання особі психіатричної допомоги в примусовому порядку 294 5 
Справи про обов’язкову госпіталізацію до протитуберкульозного закладу 280 5 
Справи про розкриття банком інформації, яка містить банківську таємницю, 
щодо юридичних та фізичних осіб 

295 5 

Справи, що виникають із сімейних правовідносин 295 5 
Інші справи 319 5 

Кримінальні справи 
  

Злочини проти основ національної безпеки  1137 19 
Умисне вбивство                                                                                                                                                                                                                                                 895 15 
Умисне тяжке тілесне ушкодження                                                                                                                                                                                                                                 885 15 
Умисне середньої тяжкості тілесне ушкодження                                                                                                                                                                                                                    837 14 
Злочини проти життя та здоров’я особи, інші, ніж зазначені в № 2, 3 і 4                                                                                                                       766 13 
Незаконне позбавлення волі або викрадення людини                                                                                                                                                                                                                812 14 
Злочини проти волі, честі та гідності, інші, ніж зазначені в № 5 і 6                                                                                                                                                                                            725 12 
Злочини проти статевої свободи та статевої недоторканності особи                                                                                                                                                           885 15 
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Категорія справи 
Середні витрати часу 

хв. год. 

Злочини проти виборчих, трудових та інших особистих прав і свобод 
людини і громадянина 

609 10 

Крадіжка                                                                                                                                                                                                                                                        540 9 
Грабіж                                                                                                                                                                                                                                                          571 10 
Розбій                                                                                                                                                                                                                                                          640 11 
Злочини проти права власності, інші, ніж зазначені в № 10, 11 і 12   558 9 
Легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом                                                                                                                                                                                                    856 14 
Злочини у сфері господарської діяльності, інші, ніж зазначені в № 14                                                                                                                                                                   890 15 
Злочини проти довкілля                                                                                                                                                                                                                                          661 11 
Злочини у сфері тероризму 1011 17 
Злочини проти громадської безпеки, інші, ніж зазначені в № 17                                                                                                                                                                                                                                   740 12 
Злочини проти безпеки виробництва                                                                                                                                                                                                                               744 12 
Злочини проти безпеки руху та експлуатації транспорту                                                                                                                                                         769 13 
Хуліганство                                                                                                                                                                                                                                                     643 11 
Злочини проти громадського порядку та моральності, інші, ніж в № 21                                                                                                                                                                                  583 10 
Злочини у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх 
аналогів або прекурсорів та інші злочини проти здоров'я населення 

660 11 

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

759 13 

Злочини проти авторитету органів державної влади, органів місцевого 
самоврядування та об'єднань громадян 

609 10 

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

738 12 

прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди 
службовою особою                                                                                                                                                                                                                     

842 14 

Злочини у сфері службової діяльності: інше, ніж зазначене в № 27                                                                                                                                                                                    764 13 
Злочини проти правосуддя                                                                                                                                                                                                                                        772 13 
Злочини проти встановленого порядку несення військової служби 
(військові злочини)  

779 13 

Злочини проти миру, безпеки людства та міжнародного правопорядку 1277 21 

Інші процесуальні дії 
  

Перегляд ухвал місцевих судів 101 2 

Перегляд судових наказів суддів місцевих судів 116 2 

Розгляд заяв про перегляд судових рішень за нововиявленими обставинами 150 2 

Перегляд ухвал  суддів місцевих судів 174 3 

Перегляд ухвал слідчих суддів місцевих судів 161 3 

Розгляд заяв про перегляд судових рішень за нововиявленими обставинами 184 3 
Розгляд клопотань про надання дозволу на проведення негласної слідчої 
(розшукової) дії 

53 1 

Порушення правил дорожнього руху, що спричинило пошкодження 
транспортних засобів, вантажу, автомобільних доріг, вулиць, залізничних 
переїздів, дорожніх споруд чи іншого майна  

104 2 

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  

102 2 

Вчинення насильства в сім'ї або невиконання захисного припису 78 1 

Адміністративні правопорушення Митного кодексу                                                                                                                                                                                                                  160 3 

Корупційні адміністративні правопорушення                                                                                                                                                                                                                       186 3 

Інші адміністративні правопорушення, інше, ніж зазначене в № 35-39     116 2 
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Узагальнюючі отримані результати, слід відмітити, що найбільше часу потребують 
справи, що розглядаються в апеляційних господарських судах (АГС) – в середньому 
близько 11 годин; близько 8 год. 30 хв. в середньому розглядаються справи в загальних 
апеляційних судах; найменшого часу розгляду потребують справи, що розглядаються в 
апеляційних адміністративних судах – в середньому до 5 годин (рис.1). 

 

 

Рис 1. Середні витрати часу на розгляд справ у судах різного типу  

 

Аналіз результатів дослідження за стадіями розгляду справ показав, що в місцевих 
спеціалізованих та в апеляційних спеціалізованих судах найбільше часу витрачається на 
виготовлення повного тексту вмотивованого рішення (близько 50% часу); водночас у 
загальних апеляційних судах більше часу займає час на попередній розгляд матеріалів 
справи, підготовку до слухань та судового розгляду (див. Додаток Е).  

Разом із цим, слід відмітити, що  найбільш варіативними є такі стадії як «час на 
обговорення і написання судового рішення (постанови, ухвали)» та «час на виготовлення 
повного тексту вмотивованого рішення». тісно перетинаються, тому нерідко судді 
заповнювали сумарно лише одну з них, що в подальшому ускладнило аналіз за стадіями 
розгляду справ, але не вплинуло на загальний час розгляду справ. 

 

1.3. Розрахунок коефіцієнтів складності справ 

Коефіцієнти складності справ розраховувалися на основі методу стандартизації в межах 
типу суду шляхом ділення витрат часу по кожній категорії справ на середні витрати часу 
по сукупності всіх категорій справ даного типу суду. Таким чином, «вагу» із значенням 1 
надано справам тих категорій, розгляд яких забирає визначену середню кількість часу. У 
відповідності до цього, тим категоріям справ, розгляд яких потребує більше/  менше часу, 
аніж середні витрати часу, визначено значення більше або менше 1. 

Результати розрахунків коефіцієнтів складності справ представлено в таблицях 4.1-4.4.  

В них кольором залиті комірки по категоріях справ, що найбільше наближені до 
стандартного розгляду (до одиниці). 
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Таблиця 4.1. Середній час тривалості розгляду типової справи та відповідні 
коефіцієнти складності в окружних адміністративних та апеляційних 
адміністративних судах 

Категорія справи 

Окружні 
адміністративні суди 

Апеляційні 
адміністративні суди 

Медіана, 
хв. 

Коеф. 
складності 

Медіана, 
хв.  

Коеф. 
складності 

Справи зі спорів з приводу забезпечення реалізації громадянами права 

голосу на виборах і референдуму 
326 0,91 326 1,04 

Справи зі спорів з приводу забезпечення реалізації конституційних 

прав особи, а також реалізації статусу депутата представницького 

органу влади, організації діяльності цих органів забезпечення права 

особи на звернення до органів державної влади, органів місцевого 

самоврядування та  посадових і службових осіб цих органів 

367 1,02 332 1,07 

Справи зі спорів з приводу забезпечення реалізації конституційних 

прав особи, а також реалізації статусу депутата представницького 

органу влади, організації діяльності цих органів забезпечення права 

особи на доступ до публічної інформації 

488 1,36 275 0,88 

Інші справи  зі спорів з приводу забезпечення реалізації 

конституційних прав особи, а також реалізації статусу депутата 

представницького органу влади, організації діяльності цих органів 

330 0,92 286 0,92 

Справи зі спорів з приводу забезпечення громадського порядку та 

безпеки, національної безпеки та оборони України правового статусу 

фізичної особи 

437 1,22 278 0,89 

Проведення зборів, мітингів, походів і демонстрацій; протидії 

діяльності товариств, установ, інших організацій, які посягають на 

конституційний лад та права і свободи громадян 

511 1,43 351 1,12 

Видворення з України іноземців або осіб без громадянства 332 0,93 332 1,06 
Біженців 462 1,29 452 1,45 
Дорожнього руху; транспорту та перевезення пасажирів 269 0,75 237 0,76 
Справи зі спорів з приводу реалізації державної політики у сфері 

економіки 
337 0,94 329 1,05 

Справи зі спорів з приводу забезпечення сталого розвитку населених 

пунктів та землекористування,  зокрема зі спорів у сфері 

містобудування; планування і забудови територій; архітектурної 

діяльності 

600 1,68 345 1,11 

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 

521 1,45 364 1,17 

Інші справи зі спорів з приводу забезпечення сталого розвитку 

населених пунктів та землекористування 
590 1,65 362 1,16 

Справи зі спорів з приводу охорони навколишнього природного 

середовища 
342 0,95 342 1,10 

Справи зі спорів з приводу адміністрування податків, зборів, платежів, а 

також контролю за дотриманням вимог податкового законодавства, 

зокрема зі спорів щодо погашення податкового боргу 

351 0,98 292 0,94 

Справи зі спорів з приводу адміністрування податків, зборів, платежів, а 

також контролю за дотриманням вимог податкового законодавства, 

зокрема зі спорів стягнення податкового боргу 

292 0,81 289 0,93 

Адміністрування окремих податків, зборів та платежів 525 1,47 347 1,11 
Податку на додану вартість (крім бюджетного відшкодування з податку 

на додану вартість) 
598 1,67 340 1,09 

Інші справи зі спорів з приводу адміністрування податків, зборів, 

платежів, а також контролю за дотриманням вимог податкового 

законодавства 

536 1,50 358 1,15 

Справи за зверненням органів доходів і зборів щодо припинення 131 0,37 131 0,42 
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Категорія справи 

Окружні 
адміністративні суди 

Апеляційні 
адміністративні суди 

Медіана, 
хв. 

Коеф. 
складності 

Медіана, 
хв.  

Коеф. 
складності 

юридичної особи (припинення підприємницької діяльності фізичної 

особи – підприємця)  

Справи зі спорів з приводу реалізації публічної фінансової політики 311 0,87 311 1,00 
Справи зі спорів з приводу реалізації публічної політики у сферах праці, 

зайнятості населення та соціального захисту громадян та спорів у сфері 

публічної житлової політики, зокрема зі спорів щодо: збору та обліку 

єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне 

страхування  

315 0,88 281 0,90 

 Управління, нагляду та інших владних управлінських функцій 

(призначення, перерахунку та здійснення страхових виплат) у сфері 

відповідних видів загальнообов’язкового державного соціального 

страхування, у тому числі: 

397 1,11 286 0,92 

Загальнообов’язкового державного пенсійного страхування, у тому 

числі пенсійного страхування осіб, звільнених з  публічної служби 

(військової служби) 

406 1,13 264 0,85 

Інші справи зі спорів з приводу реалізації публічної політики у сферах 

праці, зайнятості населення та соціального захисту громадян та спорів 

у сфері публічної житлової політики 

397 1,11 268 0,86 

Справи зі спорів з приводу забезпечення юстиції 226 0,63 226 0,72 
Справи зі спорів з відносин публічної служби 671 1,87 420 1,35 

 РАЗОМ 410 1,00 312 1,00 

 

Таблиця 4.2. Середній час тривалості розгляду типової справи та відповідні 
коефіцієнти складності в місцевих господарських та апеляційних господарських 
судах 

Категорія справи 

Місцеві 
 господарські суди 

Апеляційні 
господарські суди 

Медіана, 
хв. 

Коеф. 
складності 

Медіана, 
хв.  

Коеф. 
складності 

Невиконання або неналежне виконання зобов’язань: 
купівлі - продажу 

357 0,77 434 0,74 

Невиконання або неналежне виконання зобов’язань: 
оренди  

369 0,80 438 0,74 

Невиконання або неналежне виконання зобов’язань: 
лізингу 

391 0,85 537 0,91 

Невиконання або неналежне виконання зобов’язань: 
підряду 

418 0,91 572 0,97 

Невиконання або неналежне виконання зобов’язань: 
надання послуг 

384 0,83 438 0,74 

Невиконання або неналежне виконання зобов’язань: 
перевезення, транспортного експедирування  

377 0,82 421 0,72 

Невиконання або неналежне виконання зобов’язань: 
страхування  

357 0,77 466 0,79 

Невиконання або неналежне виконання зобов’язань: 
банківської діяльності 

442 0,96 619 1,05 

Невиконання або неналежне виконання зобов’язань: 
інших договорів, ніж зазначені в №№ 5-12 

357 0,77 467 0,79 

Недоговірних зобов’язань про відшкодування шкоди 486 1,05 480 0,82 
Про інші недоговірні зобов’язання ніж зазначені в  № 14 521 1,13 486 0,83 

Обігу цінних паперів 401 0,87 557 0,95 

Корпоративних відносин 637 1,38 739 1,26 
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Категорія справи 

Місцеві 
 господарські суди 

Апеляційні 
господарські суди 

Медіана, 
хв. 

Коеф. 
складності 

Медіана, 
хв.  

Коеф. 
складності 

Земельних відносин зокрема, невиконання або 
неналежне виконання зобов’язань  оренди 

432 0,94 614 1,04 

Земельних відносин,  ніж зазначені в  № 18 494 1,07 709 1,21 
Захисту права власності 526 1,14 692 1,18 

Захисту прав на об’єкти інтелектуальної власності 623 1,35 721 1,23 
Застосування природоохоронного законодавства 458 0,99 551 0,94 
Застосування антимонопольного законодавства 377 0,82 595 1,01 
Справи про  банкрутство: майнові спори з вимогами до 
боржника  

526 1,14 812 1,38 

Справи про  банкрутство: грошові вимоги кредитора до 
боржника 

597 1,30 808 1,37 

Справи про  банкрутство: діяльність арбітражного 
керуючого 

497 1,08 666 1,13 

 Справи про  банкрутство: інші, ніж зазначені в  №№ 24-
26 

581 1,26 695 1,18 

 РАЗОМ 461 1,00 588 1,00 

 

Таблиця 4.3. Середній час тривалості розгляду типової справи та відповідні 
коефіцієнти складності в загальних апеляційних судах – цивільні справи 

Категорія справи 
Цивільні справи 

Медіана, хв. 
Коеф. 

складності 

Спори про право власності та інші речові права 474 1,29 
Спори про речові права на чуже майно  459 1,25 
Спори про право інтелектуальної власності  428 1,17 
Спори, що виникають із договорів  508 1,38 
Спори про недоговірні зобов`язання, в т.ч. про відшкодування шкоди 455 1,24 
Спори про спадкове право 445 1,21 
Спори про захист немайнових прав фізичних осіб, в т.ч. про захист честі, 
гідності та ділової репутації  

472 1,29 

Спори, що виникають із житлових правовідносин 382 1,04 
Спори, що виникають із земельних правовідносин  520 1,42 
Спори, що виникають із сімейних правовідносин  385 1,05 
Спори, що виникають із трудових правовідносин  473 1,29 
Спори, пов’язані із застосуванням Закону України "Про захист прав 
споживачів" 

426 1,16 

Звільнення майна з-під арешту (виключення майна з опису) 319 0,87 
Інші справи позовного провадження 390 1,06 
Справи про обмеження цивільної дієздатності фізичної особи, визнання 
фізичної особи недієздатною та поновлення цивільної дієздатності 
фізичної особи (усього)                                                                                 

261 0,71 

Справи про надання неповнолітній особі повної цивільної дієздатності 276 0,75 
Справи про визнання фізичної особи безвісно відсутньою чи оголошення її 
померлою 

319 0,87 

Справи про скасування рішення про визнання фізичної особи безвісно 
відсутньою чи оголошення її померлою 

247 0,67 

Справи про усиновлення 368 1,00 
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Категорія справи 
Цивільні справи 

Медіана, хв. 
Коеф. 

складності 

Справи про встановлення фактів, що мають юридичне значення 319 0,87 
Справи про відновлення прав на втрачені цінні папери на пред’явника та 
векселі 

321 0,87 

Справи про передачу безхазяйної нерухомої речі в комунальну власність 276 0,75 
Справи про визнання спадщини від умерлого 264 0,72 
Справи про надання особі психіатричної допомоги в примусовому порядку 294 0,80 
Справи про обов’язкову госпіталізацію до протитуберкульозного закладу 280 0,76 
Справи про розкриття банком інформації, яка містить банківську таємницю, 
щодо юридичних та фізичних осіб 

295 0,80 

Справи, що виникають із сімейних правовідносин 295 0,80 
Інші справи 319 0,87 

 РАЗОМ 367 1,00 

 

Таблиця 4.4. Середній час тривалості розгляду типової справи та відповідні 
коефіцієнти складності в загальних апеляційних судах – кримінальні справи 

Категорія справи 
Кримінальні справи 

Медіана, хв. 
Коеф. 

складності 

Злочини проти основ національної безпеки  1137 1,47 
Умисне вбивство                                                                                                                                                                                                                                                 895 1,16 
Умисне тяжке тілесне ушкодження                                                                                                                                                                                                                                 885 1,14 
Умисне середньої тяжкості тілесне ушкодження                                                                                                                                                                                                                    837 1,08 
Злочини проти життя та здоров’я особи, інші, ніж зазначені в № 2, 3 і 4                                                                                                                       766 0,99 
Незаконне позбавлення волі або викрадення людини                                                                                                                                                                                                                812 1,05 
Злочини проти волі, честі та гідності, інші, ніж зазначені в № 5 і 6                                                                                                                                                                                            725 0,94 
Злочини проти статевої свободи та статевої недоторканності особи                                                                                                                                                           885 1,14 
Злочини проти виборчих, трудових та інших особистих прав і свобод 
людини і громадянина 

609 0,79 

Крадіжка                                                                                                                                                                                                                                                        540 0,70 
Грабіж                                                                                                                                                                                                                                                          571 0,74 
Розбій                                                                                                                                                                                                                                                          640 0,83 
Злочини проти права власності, інші, ніж зазначені в № 10, 11 і 12   558 0,72 
Легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом                                                                                                                                                                                                    856 1,11 
Злочини у сфері господарської діяльності, інші, ніж зазначені в № 14                                                                                                                                                                   890 1,15 
Злочини проти довкілля                                                                                                                                                                                                                                          661 0,85 
Злочини у сфері тероризму 1011 1,31 
Злочини проти громадської безпеки, інші, ніж зазначені в № 17                                                                                                                                                                                                                                   740 0,96 
Злочини проти безпеки виробництва                                                                                                                                                                                                                               744 0,96 
Злочини проти безпеки руху та експлуатації транспорту                                                                                                                                                         769 0,99 
Хуліганство                                                                                                                                                                                                                                                     643 0,83 
Злочини проти громадського порядку та моральності, інші, ніж зазначені в 
№ 21                                                                                                                                                                                  

583 0,75 

Злочини у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх 
аналогів або прекурсорів та інші злочини проти здоров'я населення 

660 0,85 

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

759 0,98 
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Категорія справи 
Кримінальні справи 

Медіана, хв. 
Коеф. 

складності 

Злочини проти авторитету органів державної влади, органів місцевого 
самоврядування та об'єднань громадян 

609 0,79 

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

738 0,95 

прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди 
службовою особою                                                                                                                                                                                                                     

842 1,09 

Злочини у сфері службової діяльності: інше, ніж зазначене в № 27                                                                                                                                                                                    764 0,99 
Злочини проти правосуддя                                                                                                                                                                                                                                        772 1,00 
Злочини проти встановленого порядку несення військової служби 
(військові злочини)  

779 1,01 

Злочини проти миру, безпеки людства та міжнародного правопорядку 1277 1,65 
 РАЗОМ 773 1,00 

 

Слід взяти до уваги той факт, що наведені коефіцієнти складності справ мають 
використовуватися у комплексному поєднанні з уніфікованими коефіцієнтами 
адміністративної посади та форми участі судді при розгляді справи. Саме 
врахування зазначених коефіцієнтів забезпечить більш об’єктивний розподіл 
навантаження суддів.   
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РОЗДІЛ 2. АНАЛІЗ ДАНИХ АВТОМАТИЗОВАНОЇ СИСТЕМИ 
ДОКУМЕНТООБІГУ СУДУ 

 

Відомо, що на сьогодні в судовій системі України, при визначенні коефіцієнтів 
навантаження на суддю, застосовується підхід, який базується на врахуванні не лише 
коефіцієнтів складності справ, а також коефіцієнтів форми участі судді при розгляді 
справи та коефіцієнтів адміністративної посади. Такий підхід є більш обґрунтованим з 
точки зору справедливості розподілу навантаження. Разом з цим, відсутність уніфікованої 
системи  встановлення перелічених вище коефіцієнтів, ставить під сумнів об’єктивність 
такого підходу. 

Таким чином, метою аналізу даних автоматизованої системи документообігу суду є: 

 оцінка ефективності підходу до визначення коефіцієнтів навантаження на суддів, 
що використовується сьогодні місцевими спеціалізованими судами та судами 
апеляційної інстанції; 

 оцінка можливості використання існуючого підходу визначення коефіцієнтів при 
побудові комплексної оцінки навантаження з  урахуванням результатів 
опитування суддів; 

 розробка уніфікованої системи коефіцієнтів, прийнятної для застосування при 
визначенні справедливого навантаження на суддю. 

Всього у дослідженні використано дані АСДС по 76 судах, в число яких входять вищі суди, 
місцеві спеціалізовані суди та апеляційних суди (загальні та спеціалізовані). Їх повний 
перелік наведено у Додатку Ж. 

 

2.1. Аналіз тривалості розгляду справ 

Показники середньої тривалості розгляду справ на основі даних АСДС є важливими з  
точки зору розуміння того, наскільки оцінки, отримані за результатами опитування 
суддів, відповідають фактичним витратам часу.  

З цією метою протягом грудня 2015 року ДП «Інформаційні судові системи» на вимогу 
Державної судової адміністрації України створено вибірку реєстраційних карток за 
певними, найбільш поширеними категоріями справ з метою визначення тривалості 
перебування справи у суді та подальшого оцінювання взаємозв’язку термінів АСДС та 
результатів опитування7.  

Таким чином було відібрано 1980 справ в загальному по 15 категоріях справ, 
розподілених за типами судів8. Детальна інформація про це наведена в табл. 5.  

 

 
 

                                                        
7 Слід врахувати, що формою реєстраційної картки не передбачено фіксування витрат часу за окремими 
стадіями розгляду справи. В картці зазначаються лише дата надходження справи до суду та дата її 
вирішення. Відповідно, визначається загальний час перебування справи у суді, а не «чистий» час, 
витрачений суддею на розгляд конкретної справи. 

8 При відборі задавалися умови, що справа має бути розглянута на дату вивантаження інформації. За цим 
фільтром відбиралася необхідна кількість справ перших за списком. Таким чином, ймовірність потрапляння 
у вибірку того чи іншого суду була випадковою.    
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Таблиця 5. Відібрані категорії справ та обсяг вибірки для оцінювання тривалості 
перебування справи у суді за даними АСДС за типами судів 

    Кількість  
справ, 

розглянутих 
станом на 
1.07.2015 р. 

Обсяг 
вибірки 
справ 

Окружні адміністративні суди   

1 Справи зі спорів з приводу адміністрування податків, зборів, платежів, а 
також контролю за дотриманням вимог податкового законодавства, 
зокрема зі спорів податку на додану вартість (крім бюджетного 
відшкодування з податку на додану вартість) 

10415 100 

2 Справи зі спорів з приводу реалізації публічної політики у сферах праці, 
зайнятості населення та соціального захисту громадян та спорів у сфері 
публічної житлової політики, зокрема зі спорів щодо загальнообов’язкового 
державного пенсійного страхування, у тому числі пенсійного страхування 
осіб, звільнених з  публічної служби (військової служби) 

12341 100 

3 Справи зі спорів з приводу забезпечення юстиції 7925 100 

Апеляційні адміністративні суди  
1 Справи зі спорів з приводу адміністрування податків, зборів, платежів, а 

також контролю за дотриманням вимог податкового законодавства, 
зокрема зі спорів податку на додану вартість (крім бюджетного 
відшкодування з податку на додану вартість) 

5149 100 

2 Справи зі спорів з приводу реалізації публічної політики у сферах праці, 
зайнятості населення та соціального захисту громадян та спорів у сфері 
публічної житлової політики, зокрема зі спорів щодо загальнообов’язкового 
державного пенсійного страхування, у тому числі пенсійного страхування 
осіб, звільнених з  публічної служби (військової служби) 

7755 100 

3 Справи зі спорів з приводу забезпечення юстиції 2107 50 

Місцеві господарські суди  
1 Невиконання або неналежне виконання зобов’язань купівлі-продажу 18867 100 
2 Невиконання або неналежне виконання зобов’язань банківської діяльності 9870 100 
3 Справи про банкрутство в частині грошових вимог кредитора до боржника 5437 100 
4 Земельних відносин зокрема, невиконання або неналежне виконання 

зобов’язань оренди 
3402 100 

Апеляційні господарські суди  
1 Невиконання або неналежне виконання зобов’язань купівлі-продажу 3295 100 
2 Невиконання або неналежне виконання зобов’язань банківської діяльності 1159 50 
3 Справи про банкрутство в частині грошових вимог кредитора до боржника 156 30 
4 Земельних відносин зокрема, невиконання або неналежне виконання 

зобов’язань  оренди 
593 50 

Загальні апеляційні суди - ЦІВІЛЬНІ СПРАВИ  
1 Спори, що виникають із договорів 12619 100 
2 Спори, що виникають із сімейних правовідносин 3627 100 
3 Спори, що виникають із трудових правовідносин  2314 100 
4 Спори, що виникають із земельних правовідносин  1324 100 

Загальні апеляційні суди - КРИМІНАЛЬНІ СПРАВИ  
1 Злочини проти власності, в т.ч. крадіжка 2123 100 
2 Злочини проти безпеки руху та експлуатації транспорту 1026 100 
3 Злочини у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх 

аналогів або прекурсорів та інші злочини проти здоров‘я населення 
906 100 

4 Умисне вбивство 403 100 
РАЗОМ 1980 
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Аналіз взаємозалежності між оцінками «чистого» часу розгляду за результатами 
опитування та середньою тривалістю перебування справи у суді за даними АСДС показав, 
що між названими показниками спостерігається неістотна обернена залежність, зв'язок 
нещільний. Коефіцієнт кореляції при цьому складає 21% (Табл. 6). 
 

Таблиця 6. Середні витрати часу на розгляд справ різної категорії за даними з різних 
джерел інформації 

    Дані 
опитування, 

хв. 

Дані 
АСДС, 
днів 

Окружні адміністративні суди   

1 Справи зі спорів з приводу адміністрування податків, зборів, платежів, а 
також контролю за дотриманням вимог податкового законодавства, 
зокрема зі спорів податку на додану вартість (крім бюджетного 
відшкодування з податку на додану вартість) 

598 63 

2 Справи зі спорів з приводу реалізації публічної політики у сферах праці, 
зайнятості населення та соціального захисту громадян та спорів у сфері 
публічної житлової політики, зокрема зі спорів щодо загальнообов’язкового 
державного пенсійного страхування, у тому числі пенсійного страхування 
осіб, звільнених з  публічної служби (військової служби) 

406 58 

3 Справи зі спорів з приводу забезпечення юстиції 226 34 

Апеляційні адміністративні суди  
1 Справи зі спорів з приводу адміністрування податків, зборів, платежів, а 

також контролю за дотриманням вимог податкового законодавства, 
зокрема зі спорів податку на додану вартість (крім бюджетного 
відшкодування з податку на додану вартість) 

340 99 

2 Справи зі спорів з приводу реалізації публічної політики у сферах праці, 
зайнятості населення та соціального захисту громадян та спорів у сфері 
публічної житлової політики, зокрема зі спорів щодо загальнообов’язкового 
державного пенсійного страхування, у тому числі пенсійного страхування 
осіб, звільнених з  публічної служби (військової служби) 

264 47 

3 Справи зі спорів з приводу забезпечення юстиції 226 30 

Місцеві господарські суди  
1 Невиконання або неналежне виконання зобов’язань купівлі-продажу 357 46 
2 Невиконання або неналежне виконання зобов’язань банківської діяльності 442 43 
3 Справи про банкрутство в частині грошових вимог кредитора до боржника 597 47 
4 Земельних відносин зокрема, невиконання або неналежне виконання 

зобов’язань оренди 
432 48 

Апеляційні господарські суди  
1 Невиконання або неналежне виконання зобов’язань купівлі-продажу 434 23 
2 Невиконання або неналежне виконання зобов’язань банківської діяльності 619 28 
3 Справи про банкрутство в частині грошових вимог кредитора до боржника 808 15 
4 Земельних відносин зокрема, невиконання або неналежне виконання 

зобов’язань  оренди 
614 26 

Загальні апеляційні суди - ЦІВІЛЬНІ СПРАВИ  
1 Спори, що виникають із договорів 508 96 
2 Спори, що виникають із сімейних правовідносин 385 70 
3 Спори, що виникають із трудових правовідносин  473 39 
4 Спори, що виникають із земельних правовідносин  520 94 

Загальні апеляційні суди - КРИМІНАЛЬНІ СПРАВИ  
1 Злочини проти власності, в т.ч. крадіжка 540 56 
2 Злочини проти безпеки руху та експлуатації транспорту 769 42 
3 Злочини у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх 660 43 
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аналогів або прекурсорів та інші злочини проти здоров‘я населення 

4 Умисне вбивство 895 38 
Коефіцієнт кореляції -0,21 

 

Слід відмітити, що на рівень взаємозв’язку між оцінками за даними двох джерел може 
впливати якість даних з обох джерел.  Зокрема виявлено, що в базах даних АСДС містяться 
технічні помилки,  а оцінки витрат часу отримані за результатами опитування не завжди 
відповідали реальним (відомим) строкам розгляду справ. 

 

2.2. Аналіз довідників 

Важливим етапом дослідження існуючої методики обрахунку коефіцієнтів навантаження 
є оцінка довідників, на основі яких формуються: 

 коефіцієнти адміністративної посади, 
 коефіцієнти форми участі судді при розгляді справи. 

Як вже було зазначено вище, на сьогоднішній день не існує загальноприйнятих 
нормативів (хоча є рекомендовані), які б дозволили застосовувати уніфіковані підходи 
при формуванні довідників. Крім цього, у відповідності до Положення про 
автоматизовану систему документообігу суду збори суддів відповідного суду мають 
право визначати коефіцієнт складності категорій судових справ, особливості розподілу 
судових справ при виконанні суддею інших повноважень, не пов’язаних із здійсненням 
правосуддя, коефіцієнт адміністративних посад, коефіцієнт, що враховує форму участі 
судді в розгляді судової справи, тощо, а також зменшити навантаження щодо розгляду 
справ на суддів, які обіймають адміністративні посади в суді або виконують інші 
обов'язки, не пов'язані зі здійсненням правосуддя (але не більш ніж на 60% порівняно з 
навантаженням інших суддів)9. 

В кінцевому випадку це призводить до того, що показники навантаження є 
необґрунтованими, непорівнянними, а функціонування судів є неефективним.  

В рамках даного дослідження пропонується створити основу для розроблення 
уніфікованої системи нормативів щодо визначення коефіцієнтів адміністративних посад 
та форми участі судді при розгляді справи. Для цього в розрізі типів судів: 

 проаналізовано ступінь невідповідності фактичних коефіцієнтів тим, що 
рекомендовані до використання РСУ;  

 оцінено розмах варіації шкал коефіцієнтів, ступінь їх диференціації та доцільності 
узагальнення; 

 оцінено ефект від застосування зазначених довідників при визначенні коефіцієнтів 
навантаження. 

Коефіцієнти адміністративних посад та форми участі судді при розгляді справи 
проаналізовано всього по 74 місцевих спеціалізованих судах, апеляційних судах 
(загальних та спеціалізованих) та двох вищих судах України. Розподіл їх за наявною 
інформацією наведено в табл. 7. 

                                                        
9 Положення про автоматизовану систему документообігу суду/ Рішення РСУ, 26.11.2010. – Режим доступу : 
[Електронний ресурс] : http://court.gov.ua/969076/polozhenniapasds/#_Toc414726372 
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Таблиця 7. Кількість судів, інформація за довідниками яких використана для 
аналізу 

  
Довідники  

форми участі 
Довідники 

адміністративних посад 

Окружні адміністративні суди 23 23 

Апеляційні адміністративні суди 7 7 

Місцеві господарські суди 24 24 

Апеляційні господарські суди 6 6 

Загальні апеляційні суди  12 10 

Вищі суди України 2 2 

РАЗОМ 74 72 

 

Аналіз довідників адміністративної посади 

Інформація, що вміщується в довідниках адміністративних посад є дуже 
диференційованою і складно підлягає систематизації. Не зважаючи на те, що відповідно 
до чинного законодавства, зокрема Закону України «Про судоустрій і статус суддів» 10, до 
адміністративних посад суду відносяться лише «Голова суду» та «Заступник (заступники) 
голови суду», на практиці в судах під адміністративні посади пристосовано безліч інших 
посад, які іноді навіть не мають ніякого відношення до посади взагалі.  

Перелічимо деякі з них: 
 Адміністративна посада 
 Виконуючий обов’язки голови суду 
 Член Ради суддів відповідної юрисдикції 
 Член Вищої Ради юстиції 
 Заступник голови суду (кримінальна палата) 
 Заступник голови суду (цивільна палата) 
 Член органу суддівського самоврядування 
 Член кваліфікаційної комісії суддів 
 Секретар судової палати з розгляду цивільних справ 
 Секретар судової палати з розгляду кримінальних справ 
 Узагальнення судової практики 
 Суддя-доповідач першої інстанції 
 Слідчий суддя, який здійснює розгляд клопотань щодо негласних слідчих 

(розшукових) дій 
 Суддя, який розглядає справи пов'язані з державною таємницею 
 Відповідно рішенню зборів 
 Негласні слідчі дії 60% 
 Корекція навантаження на суддю 

 При цьому, діапазон зміни значень коефіцієнтів по зазначених «посадах» коливається від 
0,2  до 1,0. Разом із цим, згідно Положення про автоматизовану систему документообігу 
суду «коефіцієнт адміністративних посад – коефіцієнт участі судді у судовій справі при 

                                                        
10 Закон України «Про судоустрій і статус суддів» від 7.07. 2010р. зі змінами від 10.11.2015 р. – Режим 
доступу : [Електронний ресурс] : http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/2453-17/page 
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виконанні суддею інших повноважень, не пов’язаних із здійсненням правосуддя на 
момент розподілу судової справи (повинен бути в межах від 0,4 до 1)»11. 

З метою забезпечення об’єктивності та справедливості розподілу навантаження між 
суддями різних судів, пропонується встановити уніфіковану систему коефіцієнтів лише 
по адміністративних посадах, які не виходять за межі закону. Пропоновані значення 
коефіцієнтів можуть бути визначені як середній показник між рекомендованими 
коефіцієнтами та усередненими фактичними коефіцієнтами, що використовуються у 
судах сьогодні (Табл. 8).  
 

Таблиця 8. Адміністративні посади та коефіцієнти, що пропонуються до 
використання при визначені складності справ  

Адміністративна посада 

Коефіцієнти 
згідно 
Положення  
про АСДС 

Фактичні 
коефіцієнти в 
АСДС (з 2013 
року) 

Рекомендовані 
коефіцієнти 

Голова суду 0,4-1,0 0,5 0,5 

Заступник голови суду 0,4-1,0 0,7 0,7 

 
Крім цього, для суддів, які посаду судді поєднують з членством у Раді суддів України, 
пропонується застосування відповідного коефіцієнта на рівні 0,8. 

 

Аналіз довідників форми участі судді при розгляді справи. 

Коефіцієнти форми участі судді при розгляді справи, що вміщуються в відповідному 
довіднику АСДС, є також диференційованими поміж судами, але можна визначити спільні 
тенденції. Так, за формою участі при розгляді справи у якості «судді – доповідача» чи 
«головуючого одноособово» майже в усіх судах коефіцієнти наближені до 1. Разом із цим, 
для «членів колегії» при розгляді справи, коефіцієнти змінюються в межах від 0 до 0,5, а 
для «головуючого колегіально» - значення коефіцієнтів коливаються в межах від «0» до 
«1» .  

Уніфіковану систему коефіцієнтів участі  пропонується визначати з урахуванням як 
фактичних коефіцієнтів, що використовуються у судах сьогодні, так і з  урахуванням 
коефіцієнтів, які закладені в АСДС як еталонні, тобто пропоновані до автоматичного 
використання (Табл. 9).  

Таблиця 9. Коефіцієнти форми участі судді, що пропонуються до використання при 
визначені складності справ  

Форма участі судді 

Коефіцієнти, 
що 
пропонуються 
АСДС 

Фактичні 
коефіцієнти в 
АСДС (з 2013 
року) 

Рекомендовані 
коефіцієнти 

Суддя-доповідач 1,0 1,0 1,0 

Головуючий (колегіально) 0,75 0,67 0,7 

Головуючий (одноособово) - 1,0 1,0 

Член колегії 0,1 0,36 0,3 

Запасний суддя 1,0 - 1,0 

                                                        
11 Положення про автоматизовану систему документообігу суду/ Рішення РСУ, 26.11.2010. – Режим доступу : 
[Електронний ресурс] : http://court.gov.ua/969076/polozhenniapasds/#_Toc414726372 
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РОЗДІЛ 3. ВИЗНАЧЕННЯ КОЕФІЦІЄНТІВ НАВАНТАЖЕННЯ  

 

Кінцевим результатом використання запропонованого підходу є розрахунок коефіцієнтів 
навантаження на суддів в межах кожного суду з урахуванням оцінок складності справ, 
визначених на основі трьох джерел даних, представлених в даному звіті: 

 середніх витрат часу на розгляд типової справи (Таблиці 3.1-3.4); 
 коефіцієнтів адміністративних посад (Таблиця 8); 
 коефіцієнтів форми участі судді при розгляді справи (Таблиця 9). 

Слід зазначити, що на даному етапі дослідження пропонується використовувати середні 
витрати часу, отримані на основі опитування суддів, а не заданими АСДС, оскільки 
результати опитування суддів, є більш надійними з точки зору оцінювання «чистого 
часу» є більш прийнятними до використання.   

Отримані оцінки середніх витрат часу потребують додаткової апробації через розрахунок 
зваженого навантаження на рівні конкретного суду, що може бути визначено шляхом 
множення кількості справ кожного типу, що надійшли протягом року до суду, на 
коефіцієнт для кожного типу справ. Одним з підходів перетворення зваженого 
навантаження суду в показник кількості суддів, необхідних для суду, є поділ зваженого 
навантаження на кількість годин, яку судді необхідно працювати над справами впродовж 
року (якщо коефіцієнти виражені в годинах або хвилинах).  

Ґрунтуючись на міжнародному досвіді, при визначенні коефіцієнтів навантаження 
рекомендуємо виходити з  того, що суддя працює 215 днів на рік при 8-годинному 
робочому дні12. Таким чином, судді працюють 1720 годин на рік, 70% цього часу (1204 
годин) витрачають безпосередньо на справи і 30% часу – на інші види діяльності. 

З метою експериментального оцінювання адекватності отриманих середніх витрат часу 
на розгляд справ та їх впливу на обсяги навантаження суддів, отримані оцінки було 
середніх витрат часу було накладено на судову статистику щодо кількості розглянутих 
справ у 2014-2015 років в цілому по судах певного типу. Навіть такі наближені оцінки 
показали, що за умови використання запропонованої системи середніх витрат часу на 
розгляд типових категорій справ, загальна кількість суддів може бути скорочена на 
близько 13%.  

Однак, підкреслюємо, що подібні розрахунки слід проводити на рівні суду.  

При визначенні показників складності справи обов’язково слід враховувати уніфіковані 
коефіцієнти форми участі та адміністративних посад. В такому випадку розгляд справи 
певної складності суддями, що перебувають на різних адміністративних посадах та при 
різній формі участі під час розгляду справи забезпечить диференційований та більш 
обґрунтований підхід при розрахунку навантаження судді. 

Наведемо умовний приклад. 

У апеляційному адміністративному суді розглядається справа з категорії «Справи зі спорів 
з відносин публічної служби». За даними опитування, час, необхідний на розгляд цієї справи, 
становить 420 хв., що на 52% більше ніж на розгляд середньої типової справи в цьому суді. 

                                                        
12 Practical ways of combating delays in the justice system, excessive workloads of judges and case backlogs/ 
EUROPEAN COMMISSION FOR THE EFFICIENCY OF JUSTICE (CEPEJ). – Strasbourg, September 2005. - Режим 
доступу : [Електронний ресурс] : https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?p=&id=1031465&Site=COE&direct=true 
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Таким чином, коефіцієнт складності розгляду цієї справи становить 1,52. Справа 
слухається колегіально, задіяні троє  суддів, один з яких – заступник голови суду - 
головуючий (колегіально), один – суддя доповідач, один – члени колегії. Таким чином, при 
визначенні навантаження на суддів щодо розгляду даної справи, для головуючого 
колегіально судді коефіцієнт складності справи становитиме 2,12 (1,52х0,7/0,5), для судді-
доповідача – 1,52 (1,52х1,0), для судді-члена колегії – 0,45 (1,52*0,3).   

Як висновок, слід зазначити, що рішення про подальше використання 
запропонованої методології розрахунку витрат часу та коефіцієнтів складності 
справ в практичній діяльності місцевих спеціалізованих судів та судів апеляційної 
інстанції має бути прийняте після детального обговорення результатів дослідження 
з представниками Державної судової адміністрації України та Радою суддів України.  
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ДОДАТОК А. ПЕРЕЛІК СУДІВ, ЩО ВЗЯЛИ УЧАСТЬ У ДОСЛІДЖЕННІ  

 

Номер суду Назва суду 

Апеляційні суди 

1 Апеляційний суд Вінницької області  

2 Апеляційний суд Волинської області  

3 
Апеляційний суд Дніпропетровської області (м. 
Дніпропетровськ)  

4 Апеляційний суд Донецької області  

5 Апеляційний суд Житомирської області  

6 Апеляційний суд Закарпатської області  

7 Апеляційний суд Запорізької області  

8 Апеляційний суд Івано-Франківської області  

9 Апеляційний суд Київської області  

10 Апеляційний суд Кіровоградської області  

11 Апеляційний суд Луганської області  

12 Апеляційний суд Львівської області  

13 Апеляційний суд Миколаївської області  

14 Апеляційний суд Одеської області  

15 Апеляційний суд Полтавської області  

16 Апеляційний суд Рівненської області  

17 Апеляційний суд Сумської області  

18 Апеляційний суд Тернопільської області  

19 Апеляційний суд Харківської області  

20 Апеляційний суд Херсонської області  

21 Апеляційний суд Хмельницької області  

22 Апеляційний суд Черкаської області  

23 Апеляційний суд Чернівецької області  

24 Апеляційний суд Чернігівської області  

25 Апеляційний суд міста Києва  

 Окружні адміністративні суди  

26 Вінницький окружний адміністративний суд 

27 Волинський окружний адміністративний суд 

28 Дніпропетровський окружний адміністративний суд 

29 Донецький окружний адміністративний суд 

30 Житомирський окружний адміністративний суд 

31 Закарпатський окружний адміністративний суд 

32 Запорізький окружний адміністративний суд 

33 Івано-Франківський окружний адміністративний суд 

34 Київський окружний адміністративний суд 

35 Кіровоградського окружного адміністративного суду 

36 Луганський окружний адміністративний суд 

37 Львівський окружний адміністративний суд 

38 Миколаївський окружний адміністративний суд 
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Номер суду Назва суду 

39 Одеський окружний адміністративний суд 

40 Полтавський окружний адміністративний суд 

41 Рівненський окружний адміністративний суд 

42 Сумський окружний адміністративний суд 

43 Тернопільський окружний адміністративний суд 

44 Харківський окружний адміністративний суд 

45 Херсонський окружний адміністративний суд 

46 Хмельницький окружний адміністративний суд 

47 Черкаський окружний адміністративний суд 

48 Чернівецький окружний адміністративний суд 

49 Чернігівський окружний адміністративний суд 

50 Окружний адміністративний суд міста Києва  

 Апеляційні адміністративні суди 

51 Вінницький апеляційний адміністративний суд 

52 Дніпропетровський апеляційний адміністративний суд  

53 Донецький апеляційний адміністративний суд  

54 Житомирський апеляційний адміністративний суд 

55 Київський апеляційний адміністративний суд  

56 Львівський апеляційний адміністративний суд  

57 Одеський апеляційний адміністративний суд  

58 Харківський апеляційний адміністративний суд  

Місцеві господарські суди  

59 Господарський суд Вінницької області  

60 Господарський суд Волинської області  

61 Господарський суд Дніпропетровської області  

62 Господарський суд Донецької області  

63 Господарський суд Житомирської області  

64 Господарський суд Закарпатської області  

65 Господарський суд Запорізької області  

66 Господарський суд Івано-Франківської області  

67 Господарський суд м. Києва  

68 Господарський суд Київської області  

69 Господарський суд Кіровоградської області  

70 Господарський суд Луганської області  

71 Господарський суд Львівської області  

72 Господарський суд Миколаївської області  

73 Господарський суд Одеської області  

74 Господарський суд Полтавської області  

75 Господарський суд Рівненської області  

76 Господарський суд Сумської області  

77 Господарський суд Тернопільської області  

78 Господарський суд Харківської області  

79 Господарський суд Херсонської області  
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Номер суду Назва суду 

80 Господарський суд Хмельницької області  

81 Господарський суд Черкаської області  

82 Господарський суд Чернівецької області  

83 Господарський суд Чернігівської області  

 Апеляційні господарські суди 

84 Дніпропетровський апеляційний господарський суд  

85 Донецький апеляційний господарський суд  

86 Київський апеляційний господарський суд  

87 Львівський апеляційний господарський суд  

88 Одеський апеляційний господарський суд  

89 Рівненський апеляційний господарський суд 

90 Харківський апеляційний господарський суд  
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ДОДАТОК Б. ПРОЕКТИ АНКЕТ ОПИТУВАННЯ СУДДІВ ЩОДО ВИТРАТ ЧАСУ НА РОЗГЛЯД ТИПОВОЇ СПРАВИ  

ДОДАТОК Б.1. ОКРУЖНІ АДМІНІСТРАТИВНІ СУДИ ТА АПЕЛЯЦІЙНІ АДМІНІСТРАТИВНІ СУДИ 

Назва суду:    зазначте в цьому полі назву суду 

 

  

Категорія справи 

1. Визначте час, який судді Вашого суду зазвичай витрачають на 
розгляд типової справи за стадіями розгляду.                                                                                              

ЗАЗНАЧТЕ ЧАС У ХВИЛИНАХ! 

2. Загальний 
час, що 

витрачається 
на розгляд 

типової 
справи, хв. 
ЗАПОВНЮ-

ЄТЬСЯ 
АВТОМА-
ТИЧНО! 

3. Якщо суд 
не має 

досвіду 
розгляду 

справ 
певної 

категорії, 
ЗАЗНАЧТЕ 
ЦИФРУ «1» 

Пояснення 
та 

уточнення                                        
(надайте у 

разі 
необхідн-

ості) 

1.1. на попередній 
розгляд матеріалів 
справи, підготовку 
до слухань та 
судового розгляду  

1.2. на 
слухання 
та 
судовий 
розгляд  

1.3. на 
обговорення 
і написання 
судового 
рішення 
(постанови, 
ухвали) 

1.4. на 
оголошен
ня 
рішення в 
залі 
судових 
засідань 

1.5. на 
виготовленн
я повного 
тексту 
вмотивован
ого рішення 

1 

Справи зі спорів з приводу 
забезпечення реалізації 
громадянами права голосу на 
виборах і референдумах 

     0     

2 

Справи зі спорів з приводу 
забезпечення реалізації 
конституційних прав особи, а 
також реалізації статусу 
депутата представницького 
органу влади, організації 
діяльності цих органів 
забезпечення права особи на 
звернення до органів державної 
влади, органів місцевого 
самоврядування та  посадових і 
службових осіб цих органів 

          0     

3 

Справи зі спорів з приводу 
забезпечення реалізації 
конституційних прав особи, а 
також реалізації статусу 
депутата представницького 
органу влади, організації 
діяльності цих органів 
забезпечення права особи на 

          0     
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Категорія справи 

1. Визначте час, який судді Вашого суду зазвичай витрачають на 
розгляд типової справи за стадіями розгляду.                                                                                              

ЗАЗНАЧТЕ ЧАС У ХВИЛИНАХ! 

2. Загальний 
час, що 

витрачається 
на розгляд 

типової 
справи, хв. 
ЗАПОВНЮ-

ЄТЬСЯ 
АВТОМА-
ТИЧНО! 

3. Якщо суд 
не має 

досвіду 
розгляду 

справ 
певної 

категорії, 
ЗАЗНАЧТЕ 
ЦИФРУ «1» 

Пояснення 
та 

уточнення                                        
(надайте у 

разі 
необхідн-

ості) 

1.1. на попередній 
розгляд матеріалів 
справи, підготовку 
до слухань та 
судового розгляду  

1.2. на 
слухання 
та 
судовий 
розгляд  

1.3. на 
обговорення 
і написання 
судового 
рішення 
(постанови, 
ухвали) 

1.4. на 
оголошен
ня 
рішення в 
залі 
судових 
засідань 

1.5. на 
виготовленн
я повного 
тексту 
вмотивован
ого рішення 

доступ до публічної інформації 

4 

Інші справи  зі спорів з 
приводу забезпечення 
реалізації конституційних 
прав особи, а також реалізації 
статусу депутата 
представницького органу 
влади, організації діяльності 
цих органів 

          0     

5 

Справи зі спорів з приводу 
забезпечення громадського 
порядку та безпеки, 
національної безпеки та 
оборони України правового 
статусу фізичної особи 

          0     

6 

проведення зборів, мітингів, 
походів і демонстрацій; 
протидії діяльності товариств, 
установ, інших організацій, які 
посягають на конституційний 
лад та права і свободи 
громадян 

          0     

7 

видворення з України 
іноземців або осіб без 
громадянства 

          0     

8 біженців           0     

9 

дорожнього руху; транспорту 
та перевезення пасажирів 

          0     

10 

Справи зі спорів з приводу 
реалізації державної політики 
у сфері економіки 

          0     
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Категорія справи 

1. Визначте час, який судді Вашого суду зазвичай витрачають на 
розгляд типової справи за стадіями розгляду.                                                                                              

ЗАЗНАЧТЕ ЧАС У ХВИЛИНАХ! 

2. Загальний 
час, що 

витрачається 
на розгляд 

типової 
справи, хв. 
ЗАПОВНЮ-

ЄТЬСЯ 
АВТОМА-
ТИЧНО! 

3. Якщо суд 
не має 

досвіду 
розгляду 

справ 
певної 

категорії, 
ЗАЗНАЧТЕ 
ЦИФРУ «1» 

Пояснення 
та 

уточнення                                        
(надайте у 

разі 
необхідн-

ості) 

1.1. на попередній 
розгляд матеріалів 
справи, підготовку 
до слухань та 
судового розгляду  

1.2. на 
слухання 
та 
судовий 
розгляд  

1.3. на 
обговорення 
і написання 
судового 
рішення 
(постанови, 
ухвали) 

1.4. на 
оголошен
ня 
рішення в 
залі 
судових 
засідань 

1.5. на 
виготовленн
я повного 
тексту 
вмотивован
ого рішення 

11 

Справи зі спорів з приводу 
забезпечення сталого 
розвитку населених пунктів та 
землекористування,  зокрема 
зі спорів у сфері 
містобудування; планування і 
забудови територій; 
архітектурної діяльності 

          0     

12 

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 

          0     

13 

Інші справи зі спорів з приводу 
забезпечення сталого 
розвитку населених пунктів та 
землекористування 

          0     

14 

Справи зі спорів з приводу 
охорони навколишнього 
природного середовища 

          0     

15 

Справи зі спорів з приводу 
адміністрування податків, 
зборів, платежів, а також 
контролю за дотриманням 
вимог податкового 
законодавства, зокрема зі 
спорів щодо погашення 
податкового боргу 

          0     
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Категорія справи 

1. Визначте час, який судді Вашого суду зазвичай витрачають на 
розгляд типової справи за стадіями розгляду.                                                                                              

ЗАЗНАЧТЕ ЧАС У ХВИЛИНАХ! 

2. Загальний 
час, що 

витрачається 
на розгляд 

типової 
справи, хв. 
ЗАПОВНЮ-

ЄТЬСЯ 
АВТОМА-
ТИЧНО! 

3. Якщо суд 
не має 

досвіду 
розгляду 

справ 
певної 

категорії, 
ЗАЗНАЧТЕ 
ЦИФРУ «1» 

Пояснення 
та 

уточнення                                        
(надайте у 

разі 
необхідн-

ості) 

1.1. на попередній 
розгляд матеріалів 
справи, підготовку 
до слухань та 
судового розгляду  

1.2. на 
слухання 
та 
судовий 
розгляд  

1.3. на 
обговорення 
і написання 
судового 
рішення 
(постанови, 
ухвали) 

1.4. на 
оголошен
ня 
рішення в 
залі 
судових 
засідань 

1.5. на 
виготовленн
я повного 
тексту 
вмотивован
ого рішення 

16 

Справи зі спорів з приводу 
адміністрування податків, 
зборів, платежів, а також 
контролю за дотриманням 
вимог податкового 
законодавства, зокрема зі 
спорів стягнення податкового 
боргу 

          0     

17 

адміністрування окремих 
податків, зборів та платежів 

          0     

18 

податку на додану вартість 
(крім бюджетного 
відшкодування з податку на 
додану вартість) 

          0     

19 

Інші справи зі спорів з приводу 
адміністрування податків, 
зборів, платежів, а також 
контролю за дотриманням 
вимог податкового 
законодавства 

          0     

20 

справи за зверненням органів 
доходів і зборів щодо 
припинення юридичної особи 
(припинення підприємницької 
діяльності фізичної особи – 
підприємця)  

          0     

21 

Справи зі спорів з приводу 
реалізації публічної 
фінансової політики 

          0     
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Категорія справи 

1. Визначте час, який судді Вашого суду зазвичай витрачають на 
розгляд типової справи за стадіями розгляду.                                                                                              

ЗАЗНАЧТЕ ЧАС У ХВИЛИНАХ! 

2. Загальний 
час, що 

витрачається 
на розгляд 

типової 
справи, хв. 
ЗАПОВНЮ-

ЄТЬСЯ 
АВТОМА-
ТИЧНО! 

3. Якщо суд 
не має 

досвіду 
розгляду 

справ 
певної 

категорії, 
ЗАЗНАЧТЕ 
ЦИФРУ «1» 

Пояснення 
та 

уточнення                                        
(надайте у 

разі 
необхідн-

ості) 

1.1. на попередній 
розгляд матеріалів 
справи, підготовку 
до слухань та 
судового розгляду  

1.2. на 
слухання 
та 
судовий 
розгляд  

1.3. на 
обговорення 
і написання 
судового 
рішення 
(постанови, 
ухвали) 

1.4. на 
оголошен
ня 
рішення в 
залі 
судових 
засідань 

1.5. на 
виготовленн
я повного 
тексту 
вмотивован
ого рішення 

22 

Справи зі спорів з приводу 
реалізації публічної політики у 
сферах праці, зайнятості 
населення та соціального 
захисту громадян та спорів у 
сфері публічної житлової 
політики, зокрема зі спорів 
щодо: збору та обліку єдиного 
внеску на загальнообов'язкове 
державне соціальне страхування  

          0     

23 

 управління, нагляду та інших 
владних управлінських функцій 
(призначення, перерахунку та 
здійснення страхових виплат) 
у сфері відповідних видів 
загальнообов’язкового 
державного соціального 
страхування, у тому числі: 

          0     

24 

загальнообов’язкового 
державного пенсійного 
страхування, у тому числі 
пенсійного страхування осіб, 
звільнених з  публічної служби 
(військової служби) 

          0     

25 

Інші справи зі спорів з приводу 
реалізації публічної політики у 
сферах праці, зайнятості 
населення та соціального 
захисту громадян та спорів у 
сфері публічної житлової 
політики 

          0     

26 Справи зі спорів з приводу           0     
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Категорія справи 

1. Визначте час, який судді Вашого суду зазвичай витрачають на 
розгляд типової справи за стадіями розгляду.                                                                                              

ЗАЗНАЧТЕ ЧАС У ХВИЛИНАХ! 

2. Загальний 
час, що 

витрачається 
на розгляд 

типової 
справи, хв. 
ЗАПОВНЮ-

ЄТЬСЯ 
АВТОМА-
ТИЧНО! 

3. Якщо суд 
не має 

досвіду 
розгляду 

справ 
певної 

категорії, 
ЗАЗНАЧТЕ 
ЦИФРУ «1» 

Пояснення 
та 

уточнення                                        
(надайте у 

разі 
необхідн-

ості) 

1.1. на попередній 
розгляд матеріалів 
справи, підготовку 
до слухань та 
судового розгляду  

1.2. на 
слухання 
та 
судовий 
розгляд  

1.3. на 
обговорення 
і написання 
судового 
рішення 
(постанови, 
ухвали) 

1.4. на 
оголошен
ня 
рішення в 
залі 
судових 
засідань 

1.5. на 
виготовленн
я повного 
тексту 
вмотивован
ого рішення 

забезпечення юстиції 

27 
Справи зі спорів з відносин 
публічної служби 

          0     

 

 

4. Визначте час, необхідний судді для виконання наведених нижче типових процесуальних дій, пов’язаних з 
адміністративними справами: 

    
Витрати часу,                    
у ХВИЛИНАХ 

Пояснення та уточнення  (надайте у разі 
необхідності) 

28 

Розгляд заяв про перегляд судових рішень за 
нововиявленими обставинами                                                                                                                                                                                          

  

  

29 

Розгляд  клопотань, подань, заяв у порядку 
виконання судових рішень                                                                                                                                                                                             

  

  

30 

Розгляд заяв про відновлення втраченого 
провадження 

 

 31 Розгляд заяв про забезпечення доказів                                                                                                                                                                                                                               

32 Виконання судових доручень                                                                                                                                                                                                                                          

 
Дата заповнення анкети: зазначте в цьому полі 

      Контакти експерта (ПІБ, тел.) зазначте в цьому полі 

 
ДЯКУЄМО ЗА СПІВПРАЦЮ! 
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ДОДАТОК Б.2. МІСЦЕВІ ГОСПОДАРСЬКІ СУДИ ТА АПЕЛЯЦІЙНІ ГОСПОДАРСЬКІ СУДИ 

Назва суду:    зазначте в цьому полі назву суду 

 

  

Категорія справи 

1. Визначте час, який судді Вашого суду зазвичай витрачають на 
розгляд типової справи за стадіями розгляду.                                                                                              

ЗАЗНАЧТЕ ЧАС У ХВИЛИНАХ! 

2. Загальний 
час, що 

витрачається 
на розгляд 

типової 
справи, хв. 
ЗАПОВНЮ-

ЄТЬСЯ 
АВТОМА-
ТИЧНО! 

3. Якщо суд 
не має 

досвіду 
розгляду 

справ 
певної 

категорії, 
ЗАЗНАЧТЕ 
ЦИФРУ «1» 

Пояснення 
та 

уточнення                                        
(надайте у 

разі 
необхідн-

ості) 

1.1. на попередній 
розгляд матеріалів 
справи, підготовку 
до слухань та 
судового розгляду  

1.2. на 
слухання 
та 
судовий 
розгляд  

1.3. на 
обговорен
ня і 
написання 
судового 
рішення 
(ухвали, 
рішення) 

1.4. на 
оголошенн
я рішення 
в залі 
судових 
засідань 

1.5. на 
виготовленн
я повного 
тексту 
вмотивован
ого рішення 

1 

Укладення договорів 
(правочинів) 

 
НЕ ВИКОРИСТОВУЄТЬСЯ ПРИ ВИЗАЧЕННІ СЕРЕДНІХ ВИТРАТ ЧАСУ, ОСКІЛЬКИ ДУБЛЮЄ ІНФОРМАЦІЮ ПО КАТЕГОРІЯХ, 

НАВЕДЕНИХ НИЖЧЕ 

2 Зміна договорів (правочинів) 

3 
Розірвання договорів 
(правочинів) 

4 
Визнання договорів 
(правочинів) недійсними 

5 

Н
е

в
и

к
о

н
а

н
н

я
 а

б
о

 н
е

н
а

л
е

ж
н

е
 

в
и

к
о

н
а

н
н

я
 з

о
б

о
в

’я
за

н
ь

 

купівлі - продажу           0     
6 оренди            0     
7 лізингу           0     

8 підряду           0     

9 надання послуг           0     

10 

перевезення, 
транспортного 
експедирування  

     0   

11 страхування       0   
12 банківської діяльності      0   

13 

інших договорів, ніж 
зазначені в №№ 5-12 

     0   

14 
Недоговірних зобов’язань про 
відшкодування шкоди 

          0     

15 

Про інші недоговірні 
зобов’язання ніж зазначені в  № 
14 

     0   
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Категорія справи 

1. Визначте час, який судді Вашого суду зазвичай витрачають на 
розгляд типової справи за стадіями розгляду.                                                                                              

ЗАЗНАЧТЕ ЧАС У ХВИЛИНАХ! 

2. Загальний 
час, що 

витрачається 
на розгляд 

типової 
справи, хв. 
ЗАПОВНЮ-

ЄТЬСЯ 
АВТОМА-
ТИЧНО! 

3. Якщо суд 
не має 

досвіду 
розгляду 

справ 
певної 

категорії, 
ЗАЗНАЧТЕ 
ЦИФРУ «1» 

Пояснення 
та 

уточнення                                        
(надайте у 

разі 
необхідн-

ості) 

1.1. на попередній 
розгляд матеріалів 
справи, підготовку 
до слухань та 
судового розгляду  

1.2. на 
слухання 
та 
судовий 
розгляд  

1.3. на 
обговорен
ня і 
написання 
судового 
рішення 
(ухвали, 
рішення) 

1.4. на 
оголошенн
я рішення 
в залі 
судових 
засідань 

1.5. на 
виготовленн
я повного 
тексту 
вмотивован
ого рішення 

16 Обігу цінних паперів           0     
17 Корпоративних відносин      0     

18 

Земельних відносин зокрема, 
невиконання або неналежне 
виконання зобов’язань  
оренди 

          0     

19 
Земельних відносин,  ніж 
зазначені в  № 18 

          0     

20 Захисту права власності           0     

21 
Захисту прав на об’єкти 
інтелектуальної власності 

          0     

22 

Застосування 
природоохоронного 
законодавства 

          0     

23 

Застосування 
антимонопольного 
законодавства 

          0     

24 

С
п

р
а

в
и

 п
р

о
  

б
а

н
к

р
у

т
ст

в
о

 

майнові спори з 
вимогами до боржника  

          0     

25 
грошові вимоги 
кредитора до боржника 

          0     

26 

діяльність арбітражного 
керуючого 

     0   

27 

 інші, ніж зазначені в  
№№ 24-26 

     0   
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4. Визначте час, необхідний судді для виконання наведених нижче типових процесуальних дій, пов’язаних з 
господарськими справами (місцеві господарські суди): 

    
Витрати часу,                    
у ХВИЛИНАХ 

Пояснення та уточнення  (надайте у разі 
необхідності) 

28 
Розгляд заяв про вжиття запобіжних заходів  

  

  

29 

Розгляд заяв про перегляд судових рішень за 
нововиявленими обставинами                                                                                                                                                                                          

  

  

30 

Розгляд  заяв, скарг  у порядку виконання судових 
рішень                                                                                                                                                                                             

 

 

31 

Розгляд заяв про скасування рішення 
третейського суду  

 

 
32 

Заява про видачу виконавчого документа на 
примусове виконання рішення третейського суду  

  
  

33 Виконання судових доручень                                                                                                                                                                                                                                          

 

 

4. Визначте час, необхідний судді для виконання наведених нижче типових процесуальних дій, пов’язаних з 
господарськими справами (апеляційні господарські суди): 

    
Витрати часу,                    
у ХВИЛИНАХ 

Пояснення та уточнення  (надайте у разі 
необхідності) 

28 
Перегляд ухвал місцевих судів  

  

  

29 

Розгляд заяв про перегляд судових рішень за 
нововиявленими обставинами                                                                                                                                                                                          

  

  

 
 

Дата заповнення анкети: зазначте в цьому полі 

      Контакти експерта (ПІБ, тел.) зазначте в цьому полі 

 
ДЯКУЄМО ЗА СПІВПРАЦЮ! 
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ДОДАТОК Б.3. ЗАГАЛЬНІ АПЕЛЯЦІЙНІ СУДИ 

Цивільні справи 
 

Назва суду:    зазначте в цьому полі назву суду 

 

  

Категорія справи 

1. Визначте час, який судді Вашого суду зазвичай витрачають на 
розгляд типової справи за стадіями розгляду.                                                                                              

ЗАЗНАЧТЕ ЧАС У ХВИЛИНАХ! 

2. Загальний 
час, що 

витрачається 
на розгляд 

типової 
справи, хв. 
ЗАПОВНЮ-

ЄТЬСЯ 
АВТОМА-
ТИЧНО! 

3. Якщо суд 
не має 

досвіду 
розгляду 

справ 
певної 

категорії, 
ЗАЗНАЧТЕ 
ЦИФРУ «1» 

Пояснення 
та 

уточнення                                        
(надайте у 

разі 
необхідн-

ості) 

1.1. на попередній 
розгляд матеріалів 
справи, підготовку 
до слухань та 
судового розгляду  

1.2. на 
слухання 
та 
судовий 
розгляд  

1.3. на 
обговорен
ня і 
написання 
судового 
рішення 
(ухвали, 
рішення) 

1.4. на 
оголошенн
я рішення 
в залі 
судових 
засідань 

1.5. на 
виготовленн
я повного 
тексту 
вмотивован
ого рішення 

 

ПЕРЕГЛЯД РІШЕНЬ судів першої інстанції 
 

 

СПРАВИ ПОЗОВНОГО ПРОВАДЖЕННЯ 
 

1 
Спори про право власності та 
інші речові права 

          0     

2 
Спори про речові права на 
чуже майно  

          0     

3 
Спори про право 
інтелектуальної власності  

          0     

4 
Спори, що виникають із 
договорів  

          0     

5 
Спори про недоговірні 
зобов`язання, в т.ч. про 
відшкодування шкоди 

          0     

6 Спори про спадкове право           0     

7 

Спори про захист немайнових 
прав фізичних осіб, в т.ч. про 
захист честі, гідності та ділової 
репутації  

          0     
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Категорія справи 

1. Визначте час, який судді Вашого суду зазвичай витрачають на 
розгляд типової справи за стадіями розгляду.                                                                                              

ЗАЗНАЧТЕ ЧАС У ХВИЛИНАХ! 

2. Загальний 
час, що 

витрачається 
на розгляд 

типової 
справи, хв. 
ЗАПОВНЮ-

ЄТЬСЯ 
АВТОМА-
ТИЧНО! 

3. Якщо суд 
не має 

досвіду 
розгляду 

справ 
певної 

категорії, 
ЗАЗНАЧТЕ 
ЦИФРУ «1» 

Пояснення 
та 

уточнення                                        
(надайте у 

разі 
необхідн-

ості) 

1.1. на попередній 
розгляд матеріалів 
справи, підготовку 
до слухань та 
судового розгляду  

1.2. на 
слухання 
та 
судовий 
розгляд  

1.3. на 
обговорен
ня і 
написання 
судового 
рішення 
(ухвали, 
рішення) 

1.4. на 
оголошенн
я рішення 
в залі 
судових 
засідань 

1.5. на 
виготовленн
я повного 
тексту 
вмотивован
ого рішення 

8 
Спори, що виникають із житлових 
правовідносин 

         0     

9 
Спори, що виникають із 
земельних правовідносин  

          0     

10 
Спори, що виникають із сімейних 
правовідносин  

          0     

11 
Спори, що виникають із трудових 
правовідносин  

          0     

12 
Спори, пов’язані із застосуванням 
Закону України "Про захист прав 
споживачів" 

          0     

13 
Звільнення майна з-під арешту 
(виключення майна з опису) 

          0     

14 
Інші справи позовного 
провадження 

          0     

 

СПРАВИ ОКРЕМОГО ПРОВАДЖЕННЯ 
  

15 

Справи про обмеження цивільної 
дієздатності фізичної особи, 
визнання фізичної особи 
недієздатною та поновлення 
цивільної дієздатності фізичної 
особи (усього)                                                                                 

          0     

16 
Справи про надання 
неповнолітній особі повної 
цивільної дієздатності 

          0     

17 
Справи про визнання фізичної 
особи безвісно відсутньою чи 
оголошення її померлою 

          0     
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Категорія справи 

1. Визначте час, який судді Вашого суду зазвичай витрачають на 
розгляд типової справи за стадіями розгляду.                                                                                              

ЗАЗНАЧТЕ ЧАС У ХВИЛИНАХ! 

2. Загальний 
час, що 

витрачається 
на розгляд 

типової 
справи, хв. 
ЗАПОВНЮ-

ЄТЬСЯ 
АВТОМА-
ТИЧНО! 

3. Якщо суд 
не має 

досвіду 
розгляду 

справ 
певної 

категорії, 
ЗАЗНАЧТЕ 
ЦИФРУ «1» 

Пояснення 
та 

уточнення                                        
(надайте у 

разі 
необхідн-

ості) 

1.1. на попередній 
розгляд матеріалів 
справи, підготовку 
до слухань та 
судового розгляду  

1.2. на 
слухання 
та 
судовий 
розгляд  

1.3. на 
обговорен
ня і 
написання 
судового 
рішення 
(ухвали, 
рішення) 

1.4. на 
оголошенн
я рішення 
в залі 
судових 
засідань 

1.5. на 
виготовленн
я повного 
тексту 
вмотивован
ого рішення 

18 

Справи про скасування 
рішення про визнання 
фізичної особи безвісно 
відсутньою чи оголошення її 
померлою 

          0     

19 Справи про усиновлення 
          0     

20 
Справи про встановлення 
фактів, що мають юридичне 
значення 

          0     

21 
Справи про відновлення прав 
на втрачені цінні папери на 
пред’явника та векселі 

          0     

22 
Справи про передачу 
безхазяйної нерухомої речі в 
комунальну власність 

          0     

23 
Справи про визнання 
спадщини від умерлого 

          0     

24 
Справи про надання особі 
психіатричної допомоги в 
примусовому порядку 

     0   

25 

Справи про обов’язкову 
госпіталізацію до 
протитуберкульозного 
закладу 

     0   
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Категорія справи 

1. Визначте час, який судді Вашого суду зазвичай витрачають на 
розгляд типової справи за стадіями розгляду.                                                                                              

ЗАЗНАЧТЕ ЧАС У ХВИЛИНАХ! 

2. Загальний 
час, що 

витрачається 
на розгляд 

типової 
справи, хв. 
ЗАПОВНЮ-

ЄТЬСЯ 
АВТОМА-
ТИЧНО! 

3. Якщо суд 
не має 

досвіду 
розгляду 

справ 
певної 

категорії, 
ЗАЗНАЧТЕ 
ЦИФРУ «1» 

Пояснення 
та 

уточнення                                        
(надайте у 

разі 
необхідн-

ості) 

1.1. на попередній 
розгляд матеріалів 
справи, підготовку 
до слухань та 
судового розгляду  

1.2. на 
слухання 
та 
судовий 
розгляд  

1.3. на 
обговорен
ня і 
написання 
судового 
рішення 
(ухвали, 
рішення) 

1.4. на 
оголошенн
я рішення 
в залі 
судових 
засідань 

1.5. на 
виготовленн
я повного 
тексту 
вмотивован
ого рішення 

26 

Справи про розкриття банком 
інформації, яка містить 
банківську таємницю, щодо 
юридичних та фізичних осіб 

     0   

27 
Справи, що виникають із 
сімейних правовідносин 

     0   

28 Інші справи      0   

 

 

4. Визначте час, необхідний судді для виконання наведених нижче типових процесуальних дій, пов’язаних з 
господарськими справами: 

    
Витрати часу,                    
у ХВИЛИНАХ 

Пояснення та уточнення  (надайте у разі 
необхідності) 

29 
Перегляд ухвал місцевих судів 

  

  

30 
Перегляд судових наказів суддів місцевих судів 

  

  

31 

Розгляд заяв про перегляд судових рішень за 
нововиявленими обставинами 

 

  
 

Дата заповнення анкети: зазначте в цьому полі 

      Контакти експерта (ПІБ, тел.) зазначте в цьому полі 

 
ДЯКУЄМО ЗА СПІВПРАЦЮ!  
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Кримінальні справи 
 

Назва суду:    зазначте в цьому полі назву суду 

 

  

Категорія справи 

1. Визначте час, який судді Вашого суду зазвичай витрачають на 
розгляд типової справи за стадіями розгляду.                                                                                              

ЗАЗНАЧТЕ ЧАС У ХВИЛИНАХ! 

2. Загальний 
час, що 

витрачається 
на розгляд 

типової 
справи, хв. 
ЗАПОВНЮ-

ЄТЬСЯ 
АВТОМА-
ТИЧНО! 

3. Якщо суд 
не має 

досвіду 
розгляду 

справ 
певної 

категорії, 
ЗАЗНАЧТЕ 
ЦИФРУ «1» 

Пояснення 
та 

уточнення                                        
(надайте у 

разі 
необхідн-

ості) 

1.1. на попередній 
розгляд матеріалів 
справи, підготовку 
до слухань та 
судового розгляду  

1.2. на 
слуханн
я та 
судовий 
розгляд  

1.3. на 
обговорення і 
написання 
судового 
рішення 
(постанови, 
ухвали, вироку) 

1.4. на 
оголошен
ня 
рішення в 
залі 
судових 
засідань 

1.5. на 
виготовленн
я повного 
тексту 
вмотивован
ого рішення 

 

ПЕРЕГЛЯД ВИРОКІВ судів першої інстанції 
 

1 
Злочини проти основ 
національної безпеки  

          0     

2 Умисне вбивство                                                                                                                                                                                                                                                           0     

3 
Умисне тяжке тілесне 
ушкодження                                                                                                                                                                                                                                 

          0     

4 
Умисне середньої тяжкості 
тілесне ушкодження                                                                                                                                                                                                                    

          0     

5 
Злочини проти життя та 
здоров’я особи, інші, ніж 
зазначені в № 2, 3 і 4                                                                                                                       

          0     

6 
Незаконне позбавлення волі 
або викрадення людини                                                                                                                                                                                                                

          0     

7 
Злочини проти волі, честі та 
гідності, інші, ніж зазначені в № 5 
і 6                                                                                                                                                                                            

          0     

8 
Злочини проти статевої свободи 
та статевої недоторканності особи                                                                                                                                                           

          0     

9 
Злочини проти виборчих, 
трудових та інших особистих прав 
і свобод людини і громадянина 

          0     

10 Крадіжка                                                                                                                                                                                                                                                                  0     
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Категорія справи 

1. Визначте час, який судді Вашого суду зазвичай витрачають на 
розгляд типової справи за стадіями розгляду.                                                                                              

ЗАЗНАЧТЕ ЧАС У ХВИЛИНАХ! 

2. Загальний 
час, що 

витрачається 
на розгляд 

типової 
справи, хв. 
ЗАПОВНЮ-

ЄТЬСЯ 
АВТОМА-
ТИЧНО! 

3. Якщо суд 
не має 

досвіду 
розгляду 

справ 
певної 

категорії, 
ЗАЗНАЧТЕ 
ЦИФРУ «1» 

Пояснення 
та 

уточнення                                        
(надайте у 

разі 
необхідн-

ості) 

1.1. на попередній 
розгляд матеріалів 
справи, підготовку 
до слухань та 
судового розгляду  

1.2. на 
слуханн
я та 
судовий 
розгляд  

1.3. на 
обговорення і 
написання 
судового 
рішення 
(постанови, 
ухвали, вироку) 

1.4. на 
оголошен
ня 
рішення в 
залі 
судових 
засідань 

1.5. на 
виготовленн
я повного 
тексту 
вмотивован
ого рішення 

11 Грабіж                                                                                                                                                                                                                                                                    0     

12 Розбій                                                                                                                                                                                                                                                                    0     

13 
Злочини проти права 
власності, інші, ніж зазначені в 
№ 10, 11 і 12   

          0     

14 
Легалізація (відмивання) 
доходів, одержаних 
злочинним шляхом                                                                                                                                                                                                    

          0     

15 
Злочини у сфері господарської 
діяльності, інші, ніж зазначені 
в № 14                                                                                                                                                                   

          0     

16 Злочини проти довкілля                                                                                                                                                                                                                                                    0     

17 Злочини у сфері тероризму           0     

18 
Злочини проти громадської 
безпеки, інші, ніж зазначені в 
№ 17                                                                                                                                                                                                                                   

          0     

19 
Злочини проти безпеки 
виробництва                                                                                                                                                                                                                               

          0     

20 
Злочини проти безпеки руху та 
експлуатації транспорту                                                                                                                                                         

          0     

21 Хуліганство                                                                                                                                                                                                                                                               0     

22 
Злочини проти громадського 
порядку та моральності, інші, 
ніж зазначені в № 21                                                                                                                                                                                  

          0     

23 
Злочини у сфері обігу 
наркотичних засобів, 
психотропних речовин, їх 

          0     
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Категорія справи 

1. Визначте час, який судді Вашого суду зазвичай витрачають на 
розгляд типової справи за стадіями розгляду.                                                                                              

ЗАЗНАЧТЕ ЧАС У ХВИЛИНАХ! 

2. Загальний 
час, що 

витрачається 
на розгляд 

типової 
справи, хв. 
ЗАПОВНЮ-

ЄТЬСЯ 
АВТОМА-
ТИЧНО! 

3. Якщо суд 
не має 

досвіду 
розгляду 

справ 
певної 

категорії, 
ЗАЗНАЧТЕ 
ЦИФРУ «1» 

Пояснення 
та 

уточнення                                        
(надайте у 

разі 
необхідн-

ості) 

1.1. на попередній 
розгляд матеріалів 
справи, підготовку 
до слухань та 
судового розгляду  

1.2. на 
слуханн
я та 
судовий 
розгляд  

1.3. на 
обговорення і 
написання 
судового 
рішення 
(постанови, 
ухвали, вироку) 

1.4. на 
оголошен
ня 
рішення в 
залі 
судових 
засідань 

1.5. на 
виготовленн
я повного 
тексту 
вмотивован
ого рішення 

аналогів або прекурсорів та 
інші злочини проти здоров'я 
населення 

24 

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

     0   

25 

Злочини проти авторитету 
органів державної влади, 
органів місцевого 
самоврядування та об'єднань 
громадян 

     0   

26 

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

     0   

27 

прийняття пропозиції, 
обіцянки або одержання 
неправомірної вигоди 
службовою особою                                                                                                                                                                                                                     

     0   

28 
Злочини у сфері службової 
діяльності: інше, ніж 
зазначене в № 27                                                                                                                                                                                    

     0   

29 Злочини проти правосуддя                                                                                                                                                                                                                                             0   

30 
Злочини проти встановленого 
порядку несення військової 
служби (військові злочини)  

     0   
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Категорія справи 

1. Визначте час, який судді Вашого суду зазвичай витрачають на 
розгляд типової справи за стадіями розгляду.                                                                                              

ЗАЗНАЧТЕ ЧАС У ХВИЛИНАХ! 

2. Загальний 
час, що 

витрачається 
на розгляд 

типової 
справи, хв. 
ЗАПОВНЮ-

ЄТЬСЯ 
АВТОМА-
ТИЧНО! 

3. Якщо суд 
не має 

досвіду 
розгляду 

справ 
певної 

категорії, 
ЗАЗНАЧТЕ 
ЦИФРУ «1» 

Пояснення 
та 

уточнення                                        
(надайте у 

разі 
необхідн-

ості) 

1.1. на попередній 
розгляд матеріалів 
справи, підготовку 
до слухань та 
судового розгляду  

1.2. на 
слуханн
я та 
судовий 
розгляд  

1.3. на 
обговорення і 
написання 
судового 
рішення 
(постанови, 
ухвали, вироку) 

1.4. на 
оголошен
ня 
рішення в 
залі 
судових 
засідань 

1.5. на 
виготовленн
я повного 
тексту 
вмотивован
ого рішення 

31 
Злочини проти миру, безпеки 
людства та міжнародного 
правопорядку 

     0   

 
4. Визначте час, необхідний судді для виконання наведених нижче типових процесуальних дій, пов’язаних з кримінальними 

провадженнями та справами про адміністративні правопорушення: 

    
Витрати часу,                    

у ХВИЛИНАХ 
Пояснення та уточнення  (надайте у разі необхідності) 

  Інші категорії справ в порядку КПК України 

32 Перегляд ухвал  суддів місцевих судів     

33 Перегляд ухвал слідчих суддів місцевих судів     

34 
Розгляд заяв про перегляд судових рішень за 

нововиявленими обставинами 
    

35 

Розгляд клопотань про надання дозволу на 

проведення негласної слідчої (розшукової) дії 
    

  Про перегляд справ про адміністративні правопорушення 

36 

Порушення правил дорожнього руху, що спричинило 

пошкодження транспортних засобів, вантажу, 

автомобільних доріг, вулиць, залізничних переїздів, 

дорожніх споруд чи іншого майна    
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37 

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    

  

38 
Вчинення насильства в сім'ї або невиконання 

захисного припису   
  

39 Адміністративні правопорушення Митного кодексу                                                                                                                                                                                                                      

40 Корупційні адміністративні правопорушення                                                                                                                                                                                                                           

41 
Інші адміністративні правопорушення, інше, ніж 

зазначене в № 35-39       
  

 
 

Дата заповнення анкети: зазначте в цьому полі 

      Контакти експерта (ПІБ, тел.) зазначте в цьому полі 

 
ДЯКУЄМО ЗА СПІВПРАЦЮ! 
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ДОДАТОК В. ПРОЕКТ ІНСТРУКТИВНИХ МАТЕРІАЛІВ ЩОДО 
ЗАПОВНЕННЯ АНКЕТИ З ОЦІНЮВАННЯ ВИТРАТ ЧАСУ НА РОЗГЛЯД 
ТИПОВОЇ СПРАВИ  

 
 

Шановний експерте (Голово суду)! 
 

Рада суддів України разом з Державною судовою адміністрацією України проводять дослідження з 
визначення  навантаження на суддів. Частиною цього дослідження є проведення експертної оцінки 
витрат часу на розгляд справ різної категорії. Тому, звертаємося до Вас із проханням поставитися 
серйозно до цього опитування і заповнити анкету, спираючись на Ваш особистий досвід та досвід 
колег Вашого суду. 
 
Анкета розміщена на сусідньому аркуші цього файлу. ЇЇ не потрібно друкувати, а слід заповнити в 
електронному вигляді.  
 
Анкета представлена в табличній формі. Потрібно заповнити цю таблицю інформацією щодо витрат 
часу на розгляд справ за стадіями розгляду. Для зручності обробки результатів всі показники 
визначаються в ХВИЛИНАХ! При цьому слід врахувати, що нас цікавлять чисті витрати часу судді на 
розгляд справи, а не тривалість її перебування в суді. Наприклад, з часу надходження справи до суду 
до часу її вирішення може пройти три місяці, але впродовж цих трьох місяців суддя міг витратити 
лише дві години на те, щоб, власне, попрацювати над цією справою.  
 
Якщо розгляд певного типу справи потребує участі колегії суддів, визначайте показник часу з 
огляду на час, необхідний головуючому судді колегії. Не зазначайте час, що витрачається іншими 
суддями. Також не зазначайте у своїх показниках час, що витрачається персоналом суду, лише час, 
що витрачається суддями! 
 
Значну частину анкети складає перелік типів справ, які входять до юрисдикції суду. Крім того, деякі 
найменш частотні типи справ об'єднані в одну категорію. Ми розуміємо, що навіть в межах певного 
типу, конкретні справи можуть потребувати різного часу на розгляд. Тому, в даному випадку, 
просимо Вас орієнтуватися на витати часу щодо розгляду типової (середньостатистичної) справи. 
 
Зверніть увагу, що у випадку, коли жоден суддя Вашого суду не мав досвіду розгляду певного типу 
справ, зробіть відмітку в колонці «І», а саме: навпроти справи, досвіду з розгляду якої немає, 
зазначте цифру «1». Не ставте відмітку в комірці «Немає досвіду», доки не обговорите це з іншими 
суддями Вашого суду. Не зазначайте показники часу для типів справ, у яких судді Вашого суду не 
мали безпосереднього досвіду! 
 
Повертаючи анкету, переконайтеся, що Ви зазначили назву суду та ім’я експерта, який заповнював 
її. Після дати, на яку призначений кінцевий термін повернення анкет, ми зв’яжемося з кожним 
головою суду для підтвердження отримання заповненої анкети. Зберігайте копію заповненої 
анкети, доки ми не зв’яжемося з Вами! Це допоможе запобігти втраті заповненої анкети під час її 
передачі і допоможе Вам відповісти на наші запитання, які можуть виникнути стосовно Ваших 
відповідей. 
 
Заповнену лише в електронному вигляді анкету перешліть, будь ласка,  електронною поштою на 
адреси:  
a.polischyk@court.gov.ua (Антоніна Поліщук, начальник Відділу судової статистики, діловодства та 
архіву судів ДСА України) 
ssuchenko@fair.org.ua (Сергій Сученко, спеціаліст з судового адміністрування Проекту USAID 
"Справедливе правосуддя") 
 
Кінцевий термін збирання анкет - 30 листопада 2015 р. 
 

ДЯКУЄМО ЗА СПІВПРАЦЮ! 
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ДОДАТОК Г. ОЦІНКИ СЕРЕДНІХ ВИТРАТ ЧАСУ НА РОЗГЛЯД 
ТИПОВИХ СПРАВ ЗА КАТЕГОРІЯМИ  

ДОДАТОК Г.1. ОКРУЖНІ АДМІНІСТРАТИВНІ СУДИ  

Категорії справ 
Медіана, 

хв. 
MIN, 
хв. 

MAX,  
хв.  

Справи зі спорів з приводу забезпечення реалізації громадянами права голосу на 

виборах і референдуму 
548 405 1601 

Справи зі спорів з приводу забезпечення реалізації конституційних прав особи, а 

також реалізації статусу депутата представницького органу влади, організації 

діяльності цих органів забезпечення права особи на звернення до органів 

державної влади, органів місцевого самоврядування та  посадових і службових 

осіб цих органів 

550 265 1980 

Справи зі спорів з приводу забезпечення реалізації конституційних прав особи, а 

також реалізації статусу депутата представницького органу влади, організації 

діяльності цих органів забезпечення права особи на доступ до публічної інформації 

514 265 2010 

Інші справи  зі спорів з приводу забезпечення реалізації конституційних прав 

особи, а також реалізації статусу депутата представницького органу влади, 

організації діяльності цих органів 

450 235 3275 

Справи зі спорів з приводу забезпечення громадського порядку та безпеки, 

національної безпеки та оборони України правового статусу фізичної особи 
460 180 3275 

Проведення зборів, мітингів, походів і демонстрацій; протидії діяльності 

товариств, установ, інших організацій, які посягають на конституційний лад та 

права і свободи громадян 

538 298 1500 

Видворення з України іноземців або осіб без громадянства 350 80 824 
Біженців 486 187 975 
Дорожнього руху; транспорту та перевезення пасажирів 455 175 1300 
Справи зі спорів з приводу реалізації державної політики у сфері економіки 496 227 2140 
Справи зі спорів з приводу забезпечення сталого розвитку населених пунктів та 

землекористування,  зокрема зі спорів у сфері містобудування; планування і 

забудови територій; архітектурної діяльності 

675 305 2715 

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 

720 400 2580 

Інші справи зі спорів з приводу забезпечення сталого розвитку населених 

пунктів та землекористування 
665 257 1760 

Справи зі спорів з приводу охорони навколишнього природного середовища 547 275 1990 
Справи зі спорів з приводу адміністрування податків, зборів, платежів, а також 

контролю за дотриманням вимог податкового законодавства, зокрема зі спорів 

щодо погашення податкового боргу 

370 145 2640 

Справи зі спорів з приводу адміністрування податків, зборів, платежів, а також 

контролю за дотриманням вимог податкового законодавства, зокрема зі спорів 

стягнення податкового боргу 

307 98 1425 

Адміністрування окремих податків, зборів та платежів 553 140 1300 
Податку на додану вартість (крім бюджетного відшкодування з податку на 

додану вартість) 
630 140 3310 

Інші справи зі спорів з приводу адміністрування податків, зборів, платежів, а 

також контролю за дотриманням вимог податкового законодавства 
564 140 1835 

Справи за зверненням органів доходів і зборів щодо припинення юридичної 

особи (припинення підприємницької діяльності фізичної особи – підприємця)  
138 30 1180 

Справи зі спорів з приводу реалізації публічної фінансової політики 473 230 3470 
Справи зі спорів з приводу реалізації публічної політики у сферах праці, 

зайнятості населення та соціального захисту громадян та спорів у сфері 

публічної житлової політики, зокрема зі спорів щодо: збору та обліку єдиного 

внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування  

332 138 1515 
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Категорії справ 
Медіана, 

хв. 
MIN, 
хв. 

MAX,  
хв.  

 Управління, нагляду та інших владних управлінських функцій (призначення, 

перерахунку та здійснення страхових виплат) у сфері відповідних видів 

загальнообов’язкового державного соціального страхування, у тому числі: 

418 165 1705 

Загальнообов’язкового державного пенсійного страхування, у тому числі 

пенсійного страхування осіб, звільнених з  публічної служби (військової служби) 
427 180 3310 

Інші справи зі спорів з приводу реалізації публічної політики у сферах праці, 

зайнятості населення та соціального захисту громадян та спорів у сфері 

публічної житлової політики 

418 225 1300 

Справи зі спорів з приводу забезпечення юстиції 465 205 3210 
Справи зі спорів з відносин публічної служби 778 380 3260 

РАЗОМ 493 30 3470 

 

ДОДАТОК Г.2. АПЕЛЯЦІЙНІ АДМІНІСТРАТИВНІ СУДИ 

Категорії справ 
Медіана, 

хв. 
MIN, 
хв. 

MAX,  
хв.  

Справи зі спорів з приводу забезпечення реалізації громадянами права голосу на 

виборах і референдуму 
623 380 744 

Справи зі спорів з приводу забезпечення реалізації конституційних прав особи, а 

також реалізації статусу депутата представницького органу влади, організації 

діяльності цих органів забезпечення права особи на звернення до органів 

державної влади, органів місцевого самоврядування та  посадових і службових 

осіб цих органів 

455 245 1659 

Справи зі спорів з приводу забезпечення реалізації конституційних прав особи, а 

також реалізації статусу депутата представницького органу влади, організації 

діяльності цих органів забезпечення права особи на доступ до публічної інформації 

377 255 1654 

Інші справи  зі спорів з приводу забезпечення реалізації конституційних прав 

особи, а також реалізації статусу депутата представницького органу влади, 

організації діяльності цих органів 

391 239 1651 

Справи зі спорів з приводу забезпечення громадського порядку та безпеки, 

національної безпеки та оборони України правового статусу фізичної особи 
380 233 1638 

Проведення зборів, мітингів, походів і демонстрацій; протидії діяльності 

товариств, установ, інших організацій, які посягають на конституційний лад та 

права і свободи громадян 

480 299 1645 

Видворення з України іноземців або осіб без громадянства 536 213 1625 
Біженців 619 243 1619 
Дорожнього руху; транспорту та перевезення пасажирів 325 179 1642 
Справи зі спорів з приводу реалізації державної політики у сфері економіки 450 301 1661 
Справи зі спорів з приводу забезпечення сталого розвитку населених пунктів та 

землекористування,  зокрема зі спорів у сфері містобудування; планування і 

забудови територій; архітектурної діяльності 

472 303 1667 

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 

498 338 1693 

Інші справи зі спорів з приводу забезпечення сталого розвитку населених 

пунктів та землекористування 
495 289 1664 

Справи зі спорів з приводу охорони навколишнього природного середовища 492 268 1642 
Справи зі спорів з приводу адміністрування податків, зборів, платежів, а також 

контролю за дотриманням вимог податкового законодавства, зокрема зі спорів 

щодо погашення податкового боргу 

400 231 2050 

Справи зі спорів з приводу адміністрування податків, зборів, платежів, а також 

контролю за дотриманням вимог податкового законодавства, зокрема зі спорів 

стягнення податкового боргу 

396 228 1810 
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Категорії справ 
Медіана, 

хв. 
MIN, 
хв. 

MAX,  
хв.  

Адміністрування окремих податків, зборів та платежів 475 255 1810 
Податку на додану вартість (крім бюджетного відшкодування з податку на 

додану вартість) 
466 260 1810 

Інші справи зі спорів з приводу адміністрування податків, зборів, платежів, а 

також контролю за дотриманням вимог податкового законодавства 
490 242 1763 

Справи за зверненням органів доходів і зборів щодо припинення юридичної 

особи (припинення підприємницької діяльності фізичної особи – підприємця)  
256 166 1608 

Справи зі спорів з приводу реалізації публічної фінансової політики 447 205 1675 
Справи зі спорів з приводу реалізації публічної політики у сферах праці, 

зайнятості населення та соціального захисту громадян та спорів у сфері 

публічної житлової політики, зокрема зі спорів щодо: збору та обліку єдиного 

внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування  

385 181 1643 

 Управління, нагляду та інших владних управлінських функцій (призначення, 

перерахунку та здійснення страхових виплат) у сфері відповідних видів 

загальнообов’язкового державного соціального страхування, у тому числі: 

391 224 1655 

Загальнообов’язкового державного пенсійного страхування, у тому числі 

пенсійного страхування осіб, звільнених з  публічної служби (військової служби) 
362 204 1668 

Інші справи зі спорів з приводу реалізації публічної політики у сферах праці, 

зайнятості населення та соціального захисту громадян та спорів у сфері 

публічної житлової політики 

367 205 1660 

Справи зі спорів з приводу забезпечення юстиції 372 233 1661 
Справи зі спорів з відносин публічної служби 575 308 2151 

РАЗОМ 443 166 2151 

 

ДОДАТОК Г.3. МІСЦЕВІ ГОСПОДАРСЬКІ СУДИ  

Категорії справ 
Медіана, 

хв. 
MIN, 
хв. 

MAX,  
хв.  

Невиконання або неналежне виконання зобов’язань: купівлі - 
продажу 

550 280 1110 

Невиконання або неналежне виконання зобов’язань: оренди  569 230 1110 
Невиконання або неналежне виконання зобов’язань: лізингу 602 300 1110 
Невиконання або неналежне виконання зобов’язань: підряду 644 245 1542 
Невиконання або неналежне виконання зобов’язань: надання 
послуг 

591 280 1110 

Невиконання або неналежне виконання зобов’язань: 
перевезення, транспортного експедирування  

580 300 1216 

Невиконання або неналежне виконання зобов’язань: 
страхування  

550 304 1618 

Невиконання або неналежне виконання зобов’язань: банківської 
діяльності 

680 310 1755 

Невиконання або неналежне виконання зобов’язань: інших 
договорів, ніж зазначені в №№ 5-12 

550 310 1110 

Недоговірних зобов’язань про відшкодування шкоди 748 353 1720 
Про інші недоговірні зобов’язання ніж зазначені в  № 14 802 290 1720 
Обігу цінних паперів 618 302 1753 
Корпоративних відносин 981 405 2235 
Земельних відносин зокрема, невиконання або неналежне 
виконання зобов’язань  оренди 

665 315 2307 

Земельних відносин,  ніж зазначені в  № 18 760 338 2306 
Захисту права власності 810 360 2216 
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Категорії справ 
Медіана, 

хв. 
MIN, 
хв. 

MAX,  
хв.  

Захисту прав на об’єкти інтелектуальної власності 960 390 2492 
Застосування природоохоронного законодавства 706 315 1680 
Застосування антимонопольного законодавства 580 342 1923 
Справи про  банкрутство: майнові спори з вимогами до боржника  810 185 4910 
Справи про  банкрутство: грошові вимоги кредитора до 
боржника 

920 205 6330 

Справи про  банкрутство: діяльність арбітражного керуючого 765 270 4460 
 Справи про  банкрутство: інші, ніж зазначені в  №№ 24-26 895 350 4650 

РАЗОМ 702 185 6330 

 

 

ДОДАТОК Г.4. АПЕЛЯЦІЙНІ ГОСПОДАРСЬКІ СУДИ 

Категорії справ 
Медіана, 

хв. 
MIN, 
хв. 

MAX,  
хв.  

Невиконання або неналежне виконання зобов’язань: купівлі - 
продажу 

669 275 765 

Невиконання або неналежне виконання зобов’язань: оренди  674 440 770 

Невиконання або неналежне виконання зобов’язань: лізингу 826 415 930 
Невиконання або неналежне виконання зобов’язань: підряду 881 370 980 
Невиконання або неналежне виконання зобов’язань: надання 
послуг 

674 320 710 

Невиконання або неналежне виконання зобов’язань: 
перевезення, транспортного експедирування  

649 610 735 

Невиконання або неналежне виконання зобов’язань: 
страхування  

718 415 792,5 

Невиконання або неналежне виконання зобов’язань: банківської 
діяльності 

953 823 1160 

Невиконання або неналежне виконання зобов’язань: інших 
договорів, ніж зазначені в №№ 5-12 

719 450 850 

Недоговірних зобов’язань про відшкодування шкоди 739 605 970 
Про інші недоговірні зобов’язання ніж зазначені в  № 14 749 365 910 
Обігу цінних паперів 858 650 930 
Корпоративних відносин 1139 745 1540 
Земельних відносин зокрема, невиконання або неналежне 
виконання зобов’язань  оренди 

945 708 1260 

Земельних відносин,  ніж зазначені в  № 18 1093 698 1370 
Захисту права власності 1065 698 1630 
Захисту прав на об’єкти інтелектуальної власності 1110 853 1260 
Застосування природоохоронного законодавства 849 515 1090 
Застосування антимонопольного законодавства 916 675 1010 
Справи про  банкрутство: майнові спори з вимогами до боржника  1250 810 1560 
Справи про  банкрутство: грошові вимоги кредитора до 
боржника 

1245 685 1540 

Справи про  банкрутство: діяльність арбітражного керуючого 1025 800 1150 

 Справи про  банкрутство: інші, ніж зазначені в  №№ 24-26 1070 700 1180 

РАЗОМ 877 275 1630 
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ДОДАТОК Г.5.1. ЗАГАЛЬНІ АПЕЛЯЦІЙНІ СУДИ- ЦИВІЛЬНІ СПРАВИ 

Категорії справ 
Медіана, 

хв. 
MIN, 
хв. 

MAX,  
хв.  

Спори про право власності та інші речові права 490 236 1060 
Спори про речові права на чуже майно  475 224 1050 
Спори про право інтелектуальної власності  443 273 930 
Спори, що виникають із договорів  525 176 1300 
Спори про недоговірні зобов`язання, в т.ч. про відшкодування 
шкоди 

470 163 1235 

Спори про спадкове право 460 163 940 
Спори про захист немайнових прав фізичних осіб, в т.ч. про 
захист честі, гідності та ділової репутації  

488 211 1080 

Спори, що виникають із житлових правовідносин 395 146 840 
Спори, що виникають із земельних правовідносин  538 153 890 
Спори, що виникають із сімейних правовідносин  398 125 1155 
Спори, що виникають із трудових правовідносин  489 202 1135 
Спори, пов’язані із застосуванням Закону України "Про захист 
прав споживачів" 

440 146 1020 

Звільнення майна з-під арешту (виключення майна з опису) 330 120 820 
Інші справи позовного провадження 403 179 850 
Справи про обмеження цивільної дієздатності фізичної особи, 
визнання фізичної особи недієздатною та поновлення цивільної 
дієздатності фізичної особи (усього)                                                                                 

270 120 690 

Справи про надання неповнолітній особі повної цивільної 
дієздатності 

285 112 750 

Справи про визнання фізичної особи безвісно відсутньою чи 
оголошення її померлою 

330 109 720 

Справи про скасування рішення про визнання фізичної особи 
безвісно відсутньою чи оголошення її померлою 

255 109 500 

Справи про усиновлення 380 112 690 
Справи про встановлення фактів, що мають юридичне значення 330 105 485 
Справи про відновлення прав на втрачені цінні папери на 
пред’явника та векселі 

332 172 513 

Справи про передачу безхазяйної нерухомої речі в комунальну 
власність 

285 117 480 

Справи про визнання спадщини від умерлого 273 132 470 
Справи про надання особі психіатричної допомоги в 
примусовому порядку 

304 120 790 

Справи про обов’язкову госпіталізацію до протитуберкульозного 
закладу 

290 172 690 

Справи про розкриття банком інформації, яка містить банківську 
таємницю, щодо юридичних та фізичних осіб 

305 114 560 

Справи, що виникають із сімейних правовідносин 305 125 500 
Інші справи 330 132 530 

РАЗОМ 379 105 1300 
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ДОДАТОК Г.5.2. ЗАГАЛЬНІ АПЕЛЯЦІЙНІ СУДИ- КРИМІНАЛЬНІ 
СПРАВИ 

Категорії справ 
Медіана, 

хв. 
MIN, 
хв. 

MAX,  
хв.  

Злочини проти основ національної безпеки  1176 590 1590 
Умисне вбивство                                                                                                                                                                                                                                                 925 530 1832 
Умисне тяжке тілесне ушкодження                                                                                                                                                                                                                                 915 450 1675 
Умисне середньої тяжкості тілесне ушкодження                                                                                                                                                                                                                    865 445 1510 
Злочини проти життя та здоров’я особи, інші, ніж зазначені в № 
2, 3 і 4                                                                                                                       

792 380 2160 

Незаконне позбавлення волі або викрадення людини                                                                                                                                                                                                                840 385 2160 
Злочини проти волі, честі та гідності, інші, ніж зазначені в № 5 і 6                                                                                                                                                                                            750 385 2100 
Злочини проти статевої свободи та статевої недоторканності 
особи                                                                                                                                                           

915 410 2580 

Злочини проти виборчих, трудових та інших особистих прав і 
свобод людини і громадянина 

630 360 1270 

Крадіжка                                                                                                                                                                                                                                                        558 300 1160 
Грабіж                                                                                                                                                                                                                                                          590 190 1160 
Розбій                                                                                                                                                                                                                                                          662 205 1200 
Злочини проти права власності, інші, ніж зазначені в № 10, 11 і 
12   

577 220 845 

Легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом                                                                                                                                                                                                    885 400 1475 
Злочини у сфері господарської діяльності, інші, ніж зазначені в 
№ 14                                                                                                                                                                   

920 400 1506 

Злочини проти довкілля                                                                                                                                                                                                                                          683 300 1200 
Злочини у сфері тероризму 1045 340 1530 
Злочини проти громадської безпеки, інші, ніж зазначені в № 17                                                                                                                                                                                                                                   765 280 1340 
Злочини проти безпеки виробництва                                                                                                                                                                                                                               769 390 2580 
Злочини проти безпеки руху та експлуатації транспорту                                                                                                                                                         795 395 1219 
Хуліганство                                                                                                                                                                                                                                                     665 260 1085 
Злочини проти громадського порядку та моральності, інші, ніж 
зазначені в № 21                                                                                                                                                                                  

603 260 868 

Злочини у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних 
речовин, їх аналогів або прекурсорів та інші злочини проти 
здоров'я населення 

682 185 1125 

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

785 185 1260 

Злочини проти авторитету органів державної влади, органів 
місцевого самоврядування та об'єднань громадян 

630 250 1018 

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

763 345 1170 

прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної 
вигоди службовою особою                                                                                                                                                                                                                     

871 200 1475 

Злочини у сфері службової діяльності: інше, ніж зазначене в № 
27                                                                                                                                                                                    

790 200 1475 

Злочини проти правосуддя                                                                                                                                                                                                                                        798 380 1185 
Злочини проти встановленого порядку несення військової 
служби (військові злочини)  

805 400 1185 

Злочини проти миру, безпеки людства та міжнародного 
правопорядку 

1320 1200 1336 

РАЗОМ 799 185 2580 
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ДОДАТОК Д. ОЦІНКИ СЕРЕДНІХ ВИТРАТ ЧАСУ НА «ІНШІ 
ПРОЦЕСУАЛЬНІ ДІЇ» В МЕЖАХ ТИПІВ СУДІВ  

  

Категорії справ 
Середні 

витрати 
часу, хв 

Окружні адміністративні суди 

1 Розгляд заяв про перегляд судових рішень за нововиявленими обставинами                                                                                                                                                                                          165 
2 Розгляд  клопотань, подань, заяв у порядку виконання судових рішень                                                                                                                                                                                             120 
3 Розгляд заяв про відновлення втраченого провадження                                                                                                                                                                                                                   105 
4 Розгляд заяв про забезпечення доказів                                                                                                                                                                                                                           90 
5 Виконання судових доручень                                                                                                                                                                                                                                      115 
Апеляційні адміністративні суди 
1 Розгляд заяв про перегляд судових рішень за нововиявленими обставинами                                                                                                                                                                                          185 
2 Розгляд  клопотань, подань, заяв у порядку виконання судових рішень                                                                                                                                                                                             120 
3 Розгляд заяв про відновлення втраченого провадження                                                                                                                                                                                                                   118 
4 Розгляд заяв про забезпечення доказів                                                                                                                                                                                                                           100 
5 Виконання судових доручень                                                                                                                                                                                                                                      105 
Місцеві господарські суди 
1 Розгляд заяв про вжиття запобіжних заходів  238 
2 Розгляд заяв про перегляд судових рішень за нововиявленими обставинами                                                                                                                                                                                          400 
3 Розгляд  заяв, скарг  у порядку виконання судових рішень                                                                                                                                                                                             336 
4 Розгляд заяв про скасування рішення третейського суду  281 
5 Заява про видачу виконавчого документа на примусове виконання рішення 

третейського суду  
255 

6 Виконання судових доручень                                                                                                                                                                                                                                      150 
Апеляційні господарські суди 
1 Перегляд ухвал місцевих судів  465 
2 Розгляд заяв про перегляд судових рішень за нововиявленими обставинами                                                                                                                                                                                          645 
Загальні апеляційні суди - ЦІВІЛЬНІ СПРАВИ 
1 Перегляд ухвал місцевих судів 104 
2 Перегляд судових наказів суддів місцевих судів 120 
3 Розгляд заяв про перегляд судових рішень за нововиявленими обставинами 155 
Загальні апеляційні суди - КРИМІНАЛЬНІ СПРАВИ 
1 Перегляд ухвал  суддів місцевих судів 180 
2 Перегляд ухвал слідчих суддів місцевих судів 166 
3 Розгляд заяв про перегляд судових рішень за нововиявленими обставинами 190 
4 Розгляд клопотань про надання дозволу на проведення негласної слідчої 

(розшукової) дії 
55 

5 Порушення правил дорожнього руху, що спричинило пошкодження 
транспортних засобів, вантажу, автомобільних доріг, вулиць, залізничних 
переїздів, дорожніх споруд чи іншого майна  

108 

6 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  

105 

7 Вчинення насильства в сім'ї або невиконання захисного припису 81 
8 Адміністративні правопорушення Митного кодексу                                                                                                                                                                                                                  165 
9 Корупційні адміністративні правопорушення                                                                                                                                                                                                                       192 
10 Інші адміністративні правопорушення, інше, ніж зазначене в № 35-39     120 
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ДОДАТОК Е. СТРУКТУРА ВИТРАТ ЧАСУ НА РОЗГЛЯД ТИПОВИХ 
СПРАВ ЗА КАТЕГОРІЯМИ ТА СТАДІЯМИ РОЗГЛЯДУ  

ДОДАТОК Е.1. ОКРУЖНІ АДМІНІСТРАТИВНІ СУДИ  
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Справи зі спорів з приводу забезпечення реалізації громадянами права 

голосу на виборах і референдуму 
15,6 28,3 31,4 4,3 20,5 100,0 

Справи зі спорів з приводу забезпечення реалізації конституційних 

прав особи, а також реалізації статусу депутата представницького 

органу влади, організації діяльності цих органів забезпечення права 

особи на звернення до органів державної влади, органів місцевого 

самоврядування та  посадових і службових осіб цих органів 

14,6 22,2 15,0 2,2 44,7 100,0 

Справи зі спорів з приводу забезпечення реалізації конституційних 

прав особи, а також реалізації статусу депутата представницького 

органу влади, організації діяльності цих органів забезпечення права 

особи на доступ до публічної інформації 

11,8 20,3 11,7 1,9 49,1 100,0 

Інші справи  зі спорів з приводу забезпечення реалізації 

конституційних прав особи, а також реалізації статусу депутата 

представницького органу влади, організації діяльності цих органів 

10,6 18,5 13,3 2,1 54,4 100,0 

Справи зі спорів з приводу забезпечення громадського порядку та 

безпеки, національної безпеки та оборони України правового статусу 

фізичної особи 

10,4 18,7 10,8 1,9 55,6 100,0 

Проведення зборів, мітингів, походів і демонстрацій; протидії 

діяльності товариств, установ, інших організацій, які посягають на 

конституційний лад та права і свободи громадян 

14,6 23,2 18,4 5,0 33,1 100,0 

Видворення з України іноземців або осіб без громадянства 9,3 15,9 13,5 3,1 14,6 100,0 

Біженців 12,8 20,7 12,1 2,4 31,9 100,0 

Дорожнього руху; транспорту та перевезення пасажирів 9,9 18,6 8,6 1,8 35,3 100,0 

Справи зі спорів з приводу реалізації державної політики у сфері 

економіки 
14,0 23,1 11,3 2,2 46,1 100,0 

Справи зі спорів з приводу забезпечення сталого розвитку населених 

пунктів та землекористування,  зокрема зі спорів у сфері 

містобудування; планування і забудови територій; архітектурної 

діяльності 

15,8 28,1 15,9 2,1 60,3 100,0 

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 

16,9 29,8 15,0 2,1 60,3 100,0 

Інші справи зі спорів з приводу забезпечення сталого розвитку 

населених пунктів та землекористування 
14,9 25,0 13,5 2,0 52,4 100,0 

Справи зі спорів з приводу охорони навколишнього природного 

середовища 
15,2 24,4 10,6 2,0 52,2 100,0 

Справи зі спорів з приводу адміністрування податків, зборів, платежів, а 

також контролю за дотриманням вимог податкового законодавства, 

зокрема зі спорів щодо погашення податкового боргу 

11,6 18,7 9,8 2,0 50,3 100,0 

Справи зі спорів з приводу адміністрування податків, зборів, платежів, а 

також контролю за дотриманням вимог податкового законодавства, 

зокрема зі спорів стягнення податкового боргу 

8,6 13,7 8,9 1,9 33,4 100,0 

Адміністрування окремих податків, зборів та платежів 14,7 24,4 12,0 2,0 45,6 100,0 

Податку на додану вартість (крім бюджетного відшкодування з податку 

на додану вартість) 
17,3 28,3 13,6 2,2 64,7 100,0 

Інші справи зі спорів з приводу адміністрування податків, зборів, 15,1 26,7 12,4 2,1 50,5 100,0 
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платежів, а також контролю за дотриманням вимог податкового 

законодавства 

Справи за зверненням органів доходів і зборів щодо припинення 

юридичної особи (припинення підприємницької діяльності фізичної 

особи – підприємця)  

4,3 6,7 4,4 1,4 20,2 100,0 

Справи зі спорів з приводу реалізації публічної фінансової політики 16,8 29,1 15,0 2,4 66,2 100,0 

Справи зі спорів з приводу реалізації публічної політики у сферах праці, 

зайнятості населення та соціального захисту громадян та спорів у сфері 

публічної житлової політики, зокрема зі спорів щодо: збору та обліку 

єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне 

страхування  

10,1 14,6 8,0 1,8 38,4 100,0 

 Управління, нагляду та інших владних управлінських функцій 

(призначення, перерахунку та здійснення страхових виплат) у сфері 

відповідних видів загальнообов’язкового державного соціального 

страхування, у тому числі: 

8,8 15,5 7,3 1,8 42,9 100,0 

Загальнообов’язкового державного пенсійного страхування, у тому 

числі пенсійного страхування осіб, звільнених з  публічної служби 

(військової служби) 

10,0 18,7 9,9 2,1 59,0 100,0 

Інші справи зі спорів з приводу реалізації публічної політики у сферах 

праці, зайнятості населення та соціального захисту громадян та спорів 

у сфері публічної житлової політики 

9,9 19,7 9,5 1,8 40,8 100,0 

Справи зі спорів з приводу забезпечення юстиції 12,0 23,1 10,7 1,9 55,7 100,0 

Справи зі спорів з відносин публічної служби 18,5 33,0 15,8 2,3 69,6 100,0 

 

ДОДАТОК Е.2. АПЕЛЯЦІЙНІ АДМІНІСТРАТИВНІ СУДИ 
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Справи зі спорів з приводу забезпечення реалізації громадянами права 

голосу на виборах і референдуму 
24,4 15,0 27,2 5,3 28,2 100,0 

Справи зі спорів з приводу забезпечення реалізації конституційних 

прав особи, а також реалізації статусу депутата представницького 

органу влади, організації діяльності цих органів забезпечення права 

особи на звернення до органів державної влади, органів місцевого 

самоврядування та  посадових і службових осіб цих органів 

23,2 12,8 7,9 2,1 54,0 100,0 

Справи зі спорів з приводу забезпечення реалізації конституційних 

прав особи, а також реалізації статусу депутата представницького 

органу влади, організації діяльності цих органів забезпечення права 

особи на доступ до публічної інформації 

24,0 10,5 6,3 1,6 57,7 100,0 

Інші справи  зі спорів з приводу забезпечення реалізації 

конституційних прав особи, а також реалізації статусу депутата 

представницького органу влади, організації діяльності цих органів 

23,2 11,7 6,6 1,6 56,8 100,0 

Справи зі спорів з приводу забезпечення громадського порядку та 

безпеки, національної безпеки та оборони України правового статусу 

фізичної особи 

23,4 12,0 5,5 1,8 57,3 100,0 

Проведення зборів, мітингів, походів і демонстрацій; протидії 

діяльності товариств, установ, інших організацій, які посягають на 

конституційний лад та права і свободи громадян 

23,2 14,5 8,9 2,1 51,3 100,0 
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Видворення з України іноземців або осіб без громадянства 21,6 11,7 12,5 2,5 51,8 100,0 

Біженців 21,0 11,8 12,9 2,4 51,9 100,0 

Дорожнього руху; транспорту та перевезення пасажирів 26,1 10,1 5,5 1,9 56,4 100,0 

Справи зі спорів з приводу реалізації державної політики у сфері 

економіки 
23,8 15,0 6,9 1,5 52,8 100,0 

Справи зі спорів з приводу забезпечення сталого розвитку населених 

пунктів та землекористування,  зокрема зі спорів у сфері 

містобудування; планування і забудови територій; архітектурної 

діяльності 

24,2 14,6 6,8 1,4 53,0 100,0 

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 

24,0 15,3 6,8 1,4 52,6 100,0 

Інші справи зі спорів з приводу забезпечення сталого розвитку 

населених пунктів та землекористування 
23,8 14,7 6,6 1,3 53,6 100,0 

Справи зі спорів з приводу охорони навколишнього природного 

середовища 
25,6 12,6 6,7 1,4 53,7 100,0 

Справи зі спорів з приводу адміністрування податків, зборів, платежів, а 

також контролю за дотриманням вимог податкового законодавства, 

зокрема зі спорів щодо погашення податкового боргу 

29,2 13,3 5,5 1,2 50,8 100,0 

Справи зі спорів з приводу адміністрування податків, зборів, платежів, а 

також контролю за дотриманням вимог податкового законодавства, 

зокрема зі спорів стягнення податкового боргу 

28,6 11,9 5,6 1,2 52,6 100,0 

Адміністрування окремих податків, зборів та платежів 29,4 12,1 5,7 1,2 51,6 100,0 

Податку на додану вартість (крім бюджетного відшкодування з податку 

на додану вартість) 
31,1 11,5 5,3 1,1 51,0 100,0 

Інші справи зі спорів з приводу адміністрування податків, зборів, 

платежів, а також контролю за дотриманням вимог податкового 

законодавства 

31,2 11,5 5,5 1,1 50,6 100,0 

Справи за зверненням органів доходів і зборів щодо припинення 

юридичної особи (припинення підприємницької діяльності фізичної 

особи – підприємця)  

33,1 11,9 6,0 1,5 47,5 100,0 

Справи зі спорів з приводу реалізації публічної фінансової політики 33,1 11,3 5,9 1,2 48,5 100,0 

Справи зі спорів з приводу реалізації публічної політики у сферах праці, 

зайнятості населення та соціального захисту громадян та спорів у сфері 

публічної житлової політики, зокрема зі спорів щодо: збору та обліку 

єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне 

страхування  

32,1 9,1 6,2 1,2 51,4 100,0 

 Управління, нагляду та інших владних управлінських функцій 

(призначення, перерахунку та здійснення страхових виплат) у сфері 

відповідних видів загальнообов’язкового державного соціального 

страхування, у тому числі: 

30,3 8,4 6,7 1,5 53,1 100,0 

Загальнообов’язкового державного пенсійного страхування, у тому 

числі пенсійного страхування осіб, звільнених з  публічної служби 

(військової служби) 

33,0 9,5 6,9 1,4 49,2 100,0 

Інші справи зі спорів з приводу реалізації публічної політики у сферах 

праці, зайнятості населення та соціального захисту громадян та спорів 

у сфері публічної житлової політики 

30,0 8,3 6,8 1,5 53,5 100,0 

Справи зі спорів з приводу забезпечення юстиції 26,2 8,9 6,4 1,5 57,0 100,0 

Справи зі спорів з відносин публічної служби 28,7 13,9 6,1 1,1 50,2 100,0 
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ДОДАТОК Е.3. МІСЦЕВІ ГОСПОДАРСЬКІ СУДИ  
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Невиконання або неналежне виконання зобов’язань: 
купівлі - продажу 

13,8 22,9 19,6 3,2 40,4 100,0 

Невиконання або неналежне виконання зобов’язань: 
оренди  

14,9 24,0 18,4 3,3 39,3 100,0 

Невиконання або неналежне виконання зобов’язань: 
лізингу 

15,4 22,9 18,1 3,4 40,3 100,0 

Невиконання або неналежне виконання зобов’язань: 
підряду 

14,2 24,4 18,3 3,1 39,9 100,0 

Невиконання або неналежне виконання зобов’язань: 
надання послуг 

14,2 23,4 19,5 3,3 39,6 100,0 

Невиконання або неналежне виконання зобов’язань: 
перевезення, транспортного експедирування  

14,3 22,7 21,5 3,1 38,4 100,0 

Невиконання або неналежне виконання зобов’язань: 
страхування  

13,8 21,9 20,8 3,0 40,5 100,0 

Невиконання або неналежне виконання зобов’язань: 
банківської діяльності 

13,8 22,5 21,4 2,8 39,5 100,0 

Невиконання або неналежне виконання зобов’язань: 
інших договорів, ніж зазначені в №№ 5-12 

14,4 23,4 18,7 3,2 40,2 100,0 

Недоговірних зобов’язань про відшкодування шкоди 16,0 25,8 17,6 2,7 37,8 100,0 

Про інші недоговірні зобов’язання ніж зазначені в  № 14 16,8 25,2 16,9 2,6 38,4 100,0 

Обігу цінних паперів 16,9 24,4 15,5 2,7 40,4 100,0 

Корпоративних відносин 17,6 26,9 17,1 2,5 35,9 100,0 

Земельних відносин зокрема, невиконання або 
неналежне виконання зобов’язань  оренди 

16,7 25,3 17,6 2,9 37,5 100,0 

Земельних відносин,  ніж зазначені в  № 18 16,2 24,4 19,2 2,7 37,5 100,0 

Захисту права власності 16,0 25,5 18,4 2,7 37,4 100,0 

Захисту прав на об’єкти інтелектуальної власності 15,6 23,6 20,4 2,4 38,0 100,0 

Застосування природоохоронного законодавства 15,3 23,0 19,4 3,0 39,2 100,0 

Застосування антимонопольного законодавства 15,3 25,6 18,3 2,7 38,1 100,0 

Справи про  банкрутство: майнові спори з вимогами до 
боржника  

14,3 28,2 22,6 2,3 32,5 100,0 

Справи про  банкрутство: грошові вимоги кредитора до 
боржника 

24,7 21,0 26,4 3,2 24,7 100,0 

Справи про  банкрутство: діяльність арбітражного 
керуючого 

18,6 22,9 26,1 3,0 29,5 100,0 

 Справи про  банкрутство: інші, ніж зазначені в  №№ 24-
26 

22,5 23,6 22,7 2,5 28,7 100,0 
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ДОДАТОК Е.4. АПЕЛЯЦІЙНІ ГОСПОДАРСЬКІ СУДИ 
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Невиконання або неналежне виконання зобов’язань: 
купівлі - продажу 

36,0 8,6 4,1 1,4 49,8 100,0 

Невиконання або неналежне виконання зобов’язань: 
оренди  

33,5 9,2 4,8 1,4 51,0 100,0 

Невиконання або неналежне виконання зобов’язань: 
лізингу 

35,1 8,2 4,7 1,2 50,7 100,0 

Невиконання або неналежне виконання зобов’язань: 
підряду 

34,7 7,4 4,3 1,2 52,4 100,0 

Невиконання або неналежне виконання зобов’язань: 
надання послуг 

34,7 8,0 4,3 1,4 51,6 100,0 

Невиконання або неналежне виконання зобов’язань: 
перевезення, транспортного експедирування  

31,2 8,6 4,5 1,3 54,4 100,0 

Невиконання або неналежне виконання зобов’язань: 
страхування  

33,8 7,5 4,1 1,3 53,3 100,0 

Невиконання або неналежне виконання зобов’язань: 
банківської діяльності 

32,4 7,9 4,4 1,4 53,9 100,0 

Невиконання або неналежне виконання зобов’язань: 
інших договорів, ніж зазначені в №№ 5-12 

33,7 8,6 3,9 1,3 52,6 100,0 

Недоговірних зобов’язань про відшкодування шкоди 33,6 8,5 4,4 1,2 52,2 100,0 

Про інші недоговірні зобов’язання ніж зазначені в  № 14 35,9 8,5 3,9 1,3 50,4 100,0 

Обігу цінних паперів 32,7 11,1 5,8 1,5 48,9 100,0 

Корпоративних відносин 33,0 7,2 4,0 1,6 54,2 100,0 

Земельних відносин зокрема, невиконання або 
неналежне виконання зобов’язань  оренди 

33,9 8,3 4,4 1,3 52,1 100,0 

Земельних відносин,  ніж зазначені в  № 18 33,6 7,8 4,6 1,1 53,0 100,0 

Захисту права власності 35,6 8,2 4,3 1,2 50,7 100,0 

Захисту прав на об’єкти інтелектуальної власності 34,5 8,0 4,6 1,0 51,9 100,0 

Застосування природоохоронного законодавства 35,0 8,9 3,9 1,4 50,8 100,0 

Застосування антимонопольного законодавства 35,1 8,7 3,8 1,2 51,2 100,0 

Справи про  банкрутство: майнові спори з вимогами до 
боржника  

35,5 11,5 5,0 0,9 47,0 100,0 

Справи про  банкрутство: грошові вимоги кредитора до 
боржника 

36,9 11,1 4,1 0,9 47,1 100,0 

Справи про  банкрутство: діяльність арбітражного 
керуючого 

34,6 8,8 4,2 0,9 51,5 100,0 

 Справи про  банкрутство: інші, ніж зазначені в  №№ 24-
26 

36,6 8,9 4,4 0,9 49,2 100,0 
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ДОДАТОК Е.5.1. ЗАГАЛЬНІ АПЕЛЯЦІЙНІ СУДИ- ЦИВІЛЬНІ СПРАВИ 

Категорії справ 

п
о

п
ер

ед
н

ій
 

р
о

зг
л

я
д

  

сл
у

ха
н

н
я

 т
а 

су
д

о
в

и
й

 
р

о
зг

л
я

д
  

о
б

го
в

о
р

ен
н

я
 

і 
н

ап
и

са
н

н
я

 
су

д
о

в
о

го
 

р
іш

ен
н

я
  

о
го

л
о

ш
ен

н
я

 
р

іш
ен

н
я

  

в
и

го
т

о
в

л
ен

н
т

ек
ст

у
 

р
іш

ен
н

я
 

З
а

га
л

ь
н

и
й

 
ч

а
с 

Спори про право власності та інші речові права 29,9 13,5 8,2 2,6 45,9 100,0 

Спори про речові права на чуже майно  29,1 12,5 7,8 2,7 47,9 100,0 

Спори про право інтелектуальної власності  30,4 11,1 9,0 2,5 47,0 100,0 

Спори, що виникають із договорів  31,4 13,8 7,3 2,4 45,2 100,0 

Спори про недоговірні зобов`язання, в т.ч. про 
відшкодування шкоди 

30,3 12,8 7,0 2,5 47,6 100,0 

Спори про спадкове право 31,8 11,6 6,9 2,5 47,2 100,0 

Спори про захист немайнових прав фізичних осіб, в т.ч. 
про захист честі, гідності та ділової репутації  

29,4 13,2 7,6 3,1 46,8 100,0 

Спори, що виникають із житлових правовідносин 29,6 11,9 7,9 3,1 47,5 100,0 

Спори, що виникають із земельних правовідносин  29,9 11,9 7,9 2,6 47,6 100,0 

Спори, що виникають із сімейних правовідносин  27,2 12,2 8,1 3,1 49,4 100,0 

Спори, що виникають із трудових правовідносин  29,5 13,0 7,7 2,7 47,2 100,0 

Спори, пов’язані із застосуванням Закону України "Про 
захист прав споживачів" 

31,5 11,9 8,1 2,8 45,7 100,0 

Звільнення майна з-під арешту (виключення майна з 
опису) 

30,0 12,1 8,8 2,7 46,3 100,0 

Інші справи позовного провадження 30,9 11,2 8,5 3,2 46,3 100,0 

Справи про обмеження цивільної дієздатності фізичної 
особи, визнання фізичної особи недієздатною та 
поновлення цивільної дієздатності фізичної особи 
(усього)                                                                                 

30,8 12,7 7,4 3,1 46,0 100,0 

Справи про надання неповнолітній особі повної 
цивільної дієздатності 

32,0 12,1 7,1 3,3 45,5 100,0 

Справи про визнання фізичної особи безвісно відсутньою 
чи оголошення її померлою 

30,7 12,7 7,7 3,2 45,8 100,0 

Справи про скасування рішення про визнання фізичної 
особи безвісно відсутньою чи оголошення її померлою 

30,3 15,3 8,7 4,1 41,5 100,0 

Справи про усиновлення 34,0 11,2 6,6 2,5 45,6 100,0 

Справи про встановлення фактів, що мають юридичне 
значення 

30,7 12,4 7,5 3,2 46,2 100,0 

Справи про відновлення прав на втрачені цінні папери на 
пред’явника та векселі 

34,3 14,4 10,2 3,2 37,9 100,0 

Справи про передачу безхазяйної нерухомої речі в 
комунальну власність 

28,3 12,5 9,7 3,4 46,1 100,0 

Справи про визнання спадщини від умерлого 29,1 12,5 8,5 3,6 46,2 100,0 

Справи про надання особі психіатричної допомоги в 
примусовому порядку 

32,3 12,3 6,6 2,7 46,1 100,0 

Справи про обов’язкову госпіталізацію до 
протитуберкульозного закладу 

37,0 13,0 8,6 3,2 38,1 100,0 

Справи про розкриття банком інформації, яка містить 
банківську таємницю, щодо юридичних та фізичних осіб 

31,9 11,9 8,5 3,2 44,6 100,0 

Справи, що виникають із сімейних правовідносин 30,6 14,4 8,9 3,4 42,7 100,0 

Інші справи 31,3 12,2 6,7 3,0 46,7 100,0 
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ДОДАТОК Е.5.2. ЗАГАЛЬНІ АПЕЛЯЦІЙНІ СУДИ- КРИМІНАЛЬНІ 
СПРАВИ 
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Злочини проти основ національної безпеки  31,9 22,4 14,9 3,8 27,1 100,0 

Умисне вбивство                                                                                                                                                                                                                                                 28,4 24,1 14,1 3,7 29,8 100,0 

Умисне тяжке тілесне ушкодження                                                                                                                                                                                                                                 28,7 24,4 13,3 3,9 29,8 100,0 

Умисне середньої тяжкості тілесне ушкодження                                                                                                                                                                                                                    27,2 24,3 14,4 3,7 30,4 100,0 

Злочини проти життя та здоров’я особи, інші, ніж 
зазначені в № 2, 3 і 4                                                                                                                       

27,2 28,5 13,4 3,7 27,1 100,0 

Незаконне позбавлення волі або викрадення людини                                                                                                                                                                                                                25,5 29,1 12,9 4,1 28,4 100,0 
Злочини проти волі, честі та гідності, інші, ніж зазначені 
в № 5 і 6                                                                                                                                                                                            

25,3 28,5 14,0 4,0 28,1 100,0 

Злочини проти статевої свободи та статевої 
недоторканності особи                                                                                                                                                           

27,3 26,9 12,3 3,6 29,9 100,0 

Злочини проти виборчих, трудових та інших особистих 
прав і свобод людини і громадянина 

29,8 23,3 14,8 4,7 27,5 100,0 

Крадіжка                                                                                                                                                                                                                                                        27,9 22,3 14,9 5,3 29,5 100,0 

Грабіж                                                                                                                                                                                                                                                          28,6 22,5 14,5 4,8 29,5 100,0 

Розбій                                                                                                                                                                                                                                                          29,5 23,3 14,0 5,0 28,2 100,0 

Злочини проти права власності, інші, ніж зазначені в № 
10, 11 і 12   

29,0 22,0 14,9 5,2 28,9 100,0 

Легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним 
шляхом                                                                                                                                                                                                    

33,1 24,0 13,7 4,5 24,7 100,0 

Злочини у сфері господарської діяльності, інші, ніж 
зазначені в № 14                                                                                                                                                                   

32,5 24,0 13,2 4,5 25,8 100,0 

Злочини проти довкілля                                                                                                                                                                                                                                          30,7 22,4 12,6 4,6 29,6 100,0 

Злочини у сфері тероризму 31,1 24,0 14,2 4,1 26,5 100,0 

Злочини проти громадської безпеки, інші, ніж зазначені в 
№ 17                                                                                                                                                                                                                                   

29,3 25,9 12,1 4,5 28,1 100,0 

Злочини проти безпеки виробництва                                                                                                                                                                                                                               26,7 28,5 12,7 4,4 27,7 100,0 

Злочини проти безпеки руху та експлуатації транспорту                                                                                                                                                         29,0 25,1 14,8 4,7 26,5 100,0 

Хуліганство                                                                                                                                                                                                                                                     27,5 24,9 15,3 5,1 27,2 100,0 

Злочини проти громадського порядку та моральності, 
інші, ніж зазначені в № 21                                                                                                                                                                                  

28,5 24,1 15,2 5,5 26,8 100,0 

Злочини у сфері обігу наркотичних засобів, 
психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів та 
інші злочини проти здоров'я населення 

29,0 24,8 13,9 5,0 27,3 100,0 

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

31,4 23,9 14,0 4,6 26,0 100,0 

Злочини проти авторитету органів державної влади, 
органів місцевого самоврядування та об'єднань 
громадян 

29,1 23,6 15,6 5,4 26,2 100,0 

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

32,4 22,1 14,3 4,5 26,7 100,0 

прийняття пропозиції, обіцянки або одержання 
неправомірної вигоди службовою особою                                                                                                                                                                                                                     

28,6 25,2 13,2 4,7 28,3 100,0 

Злочини у сфері службової діяльності: інше, ніж 
зазначене в № 27                                                                                                                                                                                    

28,4 25,8 13,2 4,4 28,2 100,0 
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Злочини проти правосуддя                                                                                                                                                                                                                                        26,4 26,5 13,5 4,6 29,0 100,0 

Злочини проти встановленого порядку несення 
військової служби (військові злочини)  

30,3 25,3 11,6 4,7 28,1 100,0 

Злочини проти миру, безпеки людства та міжнародного 
правопорядку 

43,5 16,5 16,6 4,0 19,4 100,0 
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 ДОДАТОК Ж. ПЕРЕЛІК СУДІВ, ІНФОРМАЦІЯ ПО ЯКИХ ВИКОРИСТАНА 
ДЛЯ РОЗРОБКИ УНІФІКОВАНИХ ДОВІДНИКІВ 

 

Назва суду 
Коефіцієнти 

форми участі 
Коефіцієнти 
адмінпосад 

Вищий адміністративний суд України + + 

Вищий господарський суд України + + 

Вінницький окружний адміністративний суд + + 

Волинський окружний адміністративний суд + + 

Дніпропетровський окружний адміністративний суд + + 

Житомирський окружний адміністративний суд + + 

Закарпатський окружний адміністративний суд + + 

Запорізький окружний адміністративний суд + + 

Івано-Франківський окружний адміністративний суд + + 

Київський окружний адміністративний суд + + 

Кіровоградський окружний адміністративний суд + + 

Львівський окружний адміністративний суд + + 

Миколаївський окружний адміністративний суд + + 

Одеський окружний адміністративний суд + + 

Окружний адміністративний суд міста Києва + + 

Полтавський окружний адміністративний суд + + 

Рівненський окружний адміністративний суд + + 

Сумський окружний адміністративний суд + + 

Тернопільський окружний адміністративний суд + + 

Харківський окружний адміністративний суд + + 

Херсонський окружний адміністративний суд + + 

Хмельницький окружний адміністративний суд + + 

Черкаський окружний адміністративний суд + + 

Чернівецький окружний адміністративний суд + + 

Чернігівський окружний адміністративний суд + + 

Вінницький апеляційний адміністративний суд + + 
Дніпропетровський апеляційний адміністративний 
суд  + + 

Житомирський апеляційний адміністративний суд + + 

Київський апеляційний адміністративний суд  + + 

Львівський апеляційний адміністративний суд  + + 

Одеський апеляційний адміністративний суд  + + 

Харківський апеляційний адміністративний суд  + + 

Господарський суд Вінницької області + + 

Господарський суд Волинської області + + 

Господарський суд Дніпропетровської області + + 

Господарський суд Житомирської області + + 

Господарський суд Закарпатської області + + 

Господарський суд Запорізької області + + 
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Господарський суд Івано-Франківської області + + 

Господарський суд Київської області + + 

Господарський суд Кіровоградської області + + 

Господарський суд Луганської області + + 

Господарський суд Львівської області + + 

Господарський суд Миколаївської області + + 

Господарський суд міста Києва + + 

Господарський суд Одеської області + + 

Господарський суд Полтавської області + + 

Господарський суд Рівненської області + + 

Господарський суд Сумської області + + 

Господарський суд Тернопільської області + + 

Господарський суд Харківської області + + 

Господарський суд Херсонської області + + 

Господарський суд Хмельницької області + + 

Господарський суд Черкаської області + + 

Господарський суд Чернівецької області + + 

Господарський суд Чернігівської області + + 

Дніпропетровський апеляційний господарський суд + + 

Київський апеляційний господарський суд + + 

Львівський апеляційний господарський суд + + 

Одеський апеляційний господарський суд + + 

Рівненський апеляційний господарський суд + + 

Харківський апеляційний господарський суд + + 

Апеляційний суд Вінницької області + + 

Апеляційний суд Дніпропетровської області +   

Апеляційний суд Донецької області (м. Артемівськ) +   

Апеляційний суд Донецької області (м. Маріуполь) + + 

Апеляційний суд Київської області + + 

Апеляційний суд Кіровоградської області + + 

Апеляційний суд Львівської області + + 

Апеляційний суд Миколаївської області + + 

Апеляційний суд Полтавської області +   

Апеляційний суд Рівненської області   + 

Апеляційний суд Сумської області + + 

Апеляційний суд Харківської області + + 

Апеляційний суд Хмельницької області +   

Апеляційний суд Черкаської області   + 
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