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Цей аналіз здійснено на підставі звітів за формами № 1-К ВАКС «Звіт про розгляд 

справ і матеріалів кримінального провадження», № 1-О ВАКС «Звіт про оперативність 

розгляду судових справ», затвердженими наказом ВАКС від 08.06.2021 № 23-а, та 

відомостей, внесених до автоматизованої системи документообігу суду – комп’ютерної 

програми «Д- 3». 

Метою аналізу є надання кількісних характеристик діяльності ВАКС як суду 

першої інстанції для оцінки ефективності його роботи зі здійснення правосуддя, їх 

порівняння з показниками аналогічного періоду попереднього року та інформування 

громадськості про результати процесуальної діяльності. В аналізі висвітлено результати 

судочинства ВАКС у І півріччі 2021 року, окремі показники роботи показано у порівнянні 

з показниками результатів роботи за І півріччя 2020 року.  

 

1. Загальні обсяги процесуальної діяльності 

 

Завдання та підсудність Вищого антикорупційного суду визначені статтею 3 

Закону України «Про Вищий антикорупційний суд», статтею 331 Кримінального 

процесуального кодексу України (КПК України) та частиною четвертою статті 23 

Цивільного процесуального кодексу України (ЦПК України). 

У І півріччі 2021 року судочинство у ВАКС як у суді першої інстанції 

здійснювалося 27 суддями, з яких 12 згідно з рішеннями зборів суддів суду є слідчими 

суддями. 

У звітному періоді в провадженні ВАКС перебувало 4685 справ і матеріалів, а саме: 

- 202 кримінальних провадження, або 4 % загального обсягу справ і матеріалів 

суду; 

- 4474 клопотань, скарг, заяв під час досудового розслідування кримінальних 

проваджень (95 %); 

- 4 клопотання в порядку виконання судового рішення; 

- 3 заяви про перегляд судових рішень за виключними та нововиявленими 

обставинами; 

- 2 позовні заяви про визнання необґрунтованими активів та їх стягнення в 

дохід держави. 

Надійшло до ВАКС у звітному періоді 4363 справ і матеріалів, з яких: 

- 32 кримінальні провадження, або 1 % загального обсягу надходження справ 

і матеріалів до суду; 

- 4323 клопотання, скарги, заяви під час досудового розслідування (99 %); 

- 4 клопотання в порядку виконання судових рішень; 

- 2 заяви про перегляд судових рішень за виключними та нововиявленими 

обставинами; 

- 2 позовні заяви про визнання необґрунтованими активів та їх стягнення в 

дохід держави. 

У аналогічному періоді 2020 року співвідношення справ та матеріалів, що 

надійшли та перебували на розгляді ВАКС, суттєво не змінилося за своєю структурою, 

однак у І півріччі 2021 року спостерігається досить значне зменшення надходження справ 

і матеріалів, що, в свою чергу, призвело до зменшення кількості проваджень, що 

перебували на розгляді ВАКС у цілому. 

Детально зміни у кількості справ і матеріалів, що надійшли та перебували на 

розгляді ВАКС у І півріччі 2020 року та І півріччі 2021 року, наведено у гістограмі 1. 
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 Гістограма 1 

 

Кількісний показник закінчених ВАКС проваджень у І півріччі 2021 року становить 

4384 і перевищує показник їх надходження (4363) на 21 одиницю, що свідчить про 

оперативність реагування суду на вхідні об’єми процесуальних звернень. 

Частка розглянутих у звітному періоді справ і матеріалів становить 94 % тих, що 

перебували в провадженні ВАКС. Найбільшу їх частину складають клопотання, скарги, 

заяви, подані під час досудового розслідування кримінальних проваджень – 4354 одиниць 

або 99 % усіх розглянутих справ та матеріалів. Кількість кримінальних проваджень, заяв 

про перегляд судових рішень за нововиявленими та виключними обставинами, 

клопотань, поданих в порядку виконання судових рішень становить 30 одиниць або 1 % 

усіх закінчених проваджень.  

Інформацію про розгляд ВАКС у І півріччі 2021 року справ та матеріалів за видами 

судових рішень відображено у схемі 1. 

Схема 1 

Закінчено розгляд процесуальних звернень 

 4384  

закінчено провадження 

без розгляду по суті 

вимог 

(повернуто, відмовлено у 

відкритті провадження, 

залишено без розгляду, 

закрито провадження, 

інше) 

534 

12% 

 

 

із постановленням вироку/ по суті вимог, заявлених у 

зверненні (включаючи застосування альтернативного 

запобіжного заходу) 

  
3850 

88% 
 

 

із 

постановленням вироку/ 

вирішенням питання, 

заявленого у клопотанні 

(поданні) 

17 

 

із 

задоволенням 

заявлених 

вимог 

2917 

76% 

 

з 

відмовою у 

задоволенні 

вимог 

звернення 

916 

24% 
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За видами процесуальних звернень показники розгляду ВАКС кримінальних справ 

і матеріалів у І півріччі 2021 року розподілилися таким чином:  

- 24 кримінальних провадження або 1 % усіх розглянутих проваджень ВАКС; 

- 3450 клопотань або 79 %; 

- 811 скарг або 18 %; 

- 93 заяви про відвід або 2 %; 

- 4 клопотання в порядку виконання судових рішень; 

- 2 заяви про перегляд судового рішення за виключними та нововиявленими 

обставинами. 

Порівнюючи загальний показник розгляду кримінальних справ і матеріалів  у 

І півріччі 2020 року (5554) та І півріччі 2021 року (4384) вбачається його зниження на 1170 

одиниць або на 21 %. Така тенденція, як зазначалося вище, перш за все пов’язана зі 

зниженням показника надходження процесуальних звернень. Детальна інформація про 

динаміку розгляду процесуальних звернень буде викладена в наступних розділах цього 

аналізу. 

Кількість кримінальних і цивільних справ і матеріалів, що залишились 

нерозглянутими у звітному періоді, становить 301 або 6 % проваджень, що перебували на 

розгляді ВАКС. За видами процесуальних звернень цей показник розподіляється 

наступним чином: 

- 178 кримінальних проваджень, або 59 % загальної кількості справ і 

матеріалів, що залишились нерозглянутими ВАКС станом на 01.07.2021; 

- 88 клопотань або 29 %; 

- 26 скарг або 9 %; 

- 6 заяв про відвід або 2 %; 

- 1 заява про перегляд судового рішення за виключними обставинами; 

- 2 позовні заяви або 1 %. 

У зв’язку зі зменшенням показників надходження та відсутністю у ВАКС тенденції 

накопичення залишків кількість нерозглянутих на кінець поточного звітного періоду 

справ та матеріалів (301) на 32 % менше аналогічного показника періоду І півріччя 

2020 року (442). 

Середні показники надходження справ і матеріалів та їх розгляду суддями ВАКС 

відображено у гістограмі 2. 

Гістограма 2 

 

Зміна середніх показників надходження та розгляду у порівнюваних періодах 

обумовлена зменшенням кількості поданих до ВАКС у поточному періоді справ і 

матеріалів та збільшенням кількості суддів, які здійснювали судочинство, з 26 (І півріччя 

2020 року) до 27 (І півріччя 2021 року). 
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2. Розгляд справ кримінального провадження. Рух справ та їх узагальнені 

характеристики. 

 

У І півріччі 2021 року на розгляді ВАКС перебувало 202 кримінальних 

провадження стосовно 433 осіб, 199 з яких є провадженнями за обвинувальним актом, 

 2 – за клопотанням про звільнення від кримінальної відповідальності, 1 – за клопотанням 

про застосування примусових заходів медичного характеру. 32 із цих проваджень 

стосовно 56 осіб надійшли до суду у звітному періоді. 

За видами кримінальних правопорушень кримінальні провадження, що перебували 

на розгляді ВАКС, розподіляються так: 

- 49 – щодо кримінальних правопорушень проти власності, або 24 % загальної 

кількості кримінальних проваджень, що перебували на розгляді у звітному періоді; 

- 18 – у сфері господарської діяльності (9 %); 

- 135 – у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов’язані з 

наданням публічних послуг (67 %). 

Детальну інформацію про кількість кримінальних проваджень, що перебували на 

розгляді ВАКС у І півріччі 2021 року, за видами кримінальних правопорушень 

відображено у діаграмі 1. 

 

Діаграма 1 

ВАКС здійснює розгляд кримінальних проваджень про злочини, які 

класифікуються у більшості як тяжкі й особливо тяжкі. Кількість проваджень щодо таких 

злочинів у звітному періоді становила 189 або 94  % від усіх справ суду. Кількість осіб, 

які обвинувачуються у вчиненні тяжких й особливо тяжких злочинів, – 412 або 95 % усіх 

обвинувачених у кримінальних провадженнях ВАКС. 

В провадженні ВАКС у поточному звітному періоді перебувало 69 справ стосовно 

77 осіб, до яких застосовується особливий порядок кримінального провадження (стаття 

480 КПК України). 

Необхідно зазначити, що середній коефіцієнт складності кримінального 

провадження, визначений відповідно до положень чинного Загального класифікатора 
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спеціалізацій та категорій справ, що перебували на розгляді ВАКС, становить 46. Крім 

того, кримінальне провадження щодо окремої категорії осіб (стаття 480 КПК України) 

має найвищий коефіцієнт складності – 55. У звітному періоді у провадженні ВАКС 

перебували 69 таких справ, що складає понад 34 % усіх кримінальних проваджень суду. 

У досліджуваному періоді ВАКС завершено 24 кримінальних провадження (12 % 

тих, що перебували на розгляді) щодо 25 осіб. За результатами розгляду цих справ судом 

ухвалено: 

- 14 вироків (11 – обвинувальних, 3 – виправдувальних), що становить 59 % 

всіх судових рішень, ухвалених за результатами розгляду кримінальних проваджень; 

- 5 ухвал про закриття кримінального провадження або 21 %; 

- 2 ухвали про вирішення питання про звільнення від відповідальності, 

або 8 %; 

- 1 ухвала про направлення справи для визначення підсудності або 4 %; 

- 1 ухвалу про відмову в затвердженні угоди про визнання винуватості і 

повернення обвинувального акта прокурору для продовження досудового розслідування 

або 4 %; 

- 1 ухвала про застосування примусових заходів медичного характеру або 4 %. 

Порівнюючи показники розгляду кримінальних проваджень поточного звітного 

періоду (24) та аналогічного періоду минулого року (29) спостерігається його кількісне 

зменшення на 17 %. Проте, аналізуючи види ухвалених судових рішень, можна 

спостерігати значне збільшення тих, які завершено постановленням вироку або 

вирішенням питання по суті заявлених вимог процесуального звернення. Детальну 

порівняльну інформація щодо видів ухвалених судових рішень відображено в 

гістограмі 3. 

Гістограма 3  
 

 

Аналіз даних, наведених у гістограмі 3, показує, що кількість вироків у І півріччі 

2020 року становить 9 або 31 % усіх рішень, увалених ВАКС у кримінальних 
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провадженнях, проти 14 або 59 % за аналогічний період 2021 року. Динаміка цього 

показника у порівнюваних періодах складає 5 судових рішень або  +56 %. 

Станом на 01.07.2021 в провадженні ВАКС перебувають 178 кримінальних 

проваджень стосовно 408 осіб. 

 

3. Розгляд процесуальних звернень, поданих в порядку здійснення 

судового контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному 

провадженні  

 

На розгляді ВАКС у І півріччі 2021 року перебувало 4474 клопотань, скарг та заяв, 

поданих на стадії досудового розслідування кримінальних проваджень. Безпосередньо у 

звітному періоді до суду надійшло 4323 таких матеріала. 

За видами зазначені процесуальні звернення, що перебували в провадженні суду у 

звітному періоді, розподіляються так: 3538 клопотань або 79 % проваджень цієї категорії, 

837 скарг (19 %) та 99 заяв про відвід (2 %). 

Кількість проваджень за клопотаннями, скаргами, заявами, розгляд яких завершено 

у І півріччі 2021 року, становить 4354, або 97 % загальної кількості зазначених матеріалів, 

що перебували на розгляді ВАКС. За результатами розгляду зазначених процесуальних 

звернень: 

- 3830 провадження закінчено розглядом по суті вимог звернення (88 % 

завершених); 

- 231 звернення повернуто заявникам (5 %); 

- у 293 справах ухвалено інші рішення (7 %). 

Станом на 01.07.2021 залишок нерозглянутих проваджень за клопотаннями, 

скаргами, заявами становить 120 або 3 % таких звернень, що перебували на розгляді в 

суді у звітному періоді. 

Інформацію для порівняння основних показників здійснення судочинства слідчими 

суддями ВАКС у І півріччі 2020 року та І півріччі 2021 року відображено у гістограмі 4. 
 

Гістограма 4 

 

Із наведених у гістограмі 4 показників вбачається, що зменшення кількості 

надходження клопотань, скарг, заяв до ВАКС на 1151 одиницю або на 21 % пропорційно 

вплинуло на зменшення й інших показників: 

- на 1318 або на 23 % – показник проваджень, що перебували на розгляді; 

- на 1170 одиниць або на 21 % – показник розгляду; 

- на 148 одиниць або на 55 % –показник залишку проваджень. 
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3.1. Клопотання слідчого, дізнавача, прокурора та інших осіб на стадії 

досудового розслідування 

 

У І півріччі 2021 року на розгляд слідчих суддів ВАКС надійшло 3434 клопотань 

під час досудового розслідування. Із урахуванням залишку попереднього звітного періоду 

всього у провадженні суду перебувало 3538 клопотань слідчого, дізнавача, прокурора та 

інших осіб. 

У звітному періоді ВАКС розглянуто 3450 клопотань, що становить 98 % 

клопотань, що перебували на розгляді.  

Детальну інформацію щодо структури клопотань, що розглянуті ВАКС у І півріччі 

2021 року, за категоріями наведено в діаграмі 2. 

 

   Діаграма 2 

 

Структуру результатів розгляду клопотань за видами судових рішень наведено у 

схемі 2. 

Схема 2 

закінчено розгляд клопотань
3450,

або 98 % клопотань, 
що перебували на розгляді ВАКС

завершено проваджень без 
розгляду по суті вимог

207
6%

повернуто
86

42 %

ухвалено інше 
рішення

121
58 %

розглянуто по суті вимог клопотання
(з урахуванням застосованих альтернативних 

запобіжних заходів )
3243
94%

задоволено 
вимоги
2677
83 %

відмовлено в 
задоволенні вимог

565
17 %
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Порівнюючи кількість клопотань досудового розслідування, що надійшли на 

розгляд у поточному звітному періоді (3434) та в аналогічному періоді минулого року 

(4030) відзначається їх зменшення на 596 одиниць або на 15 %. Пропорційно відбулося 

зменшення й кількості судових рішень, ухвалених за результатами їх розгляду, з 4010 

(І півріччя 2020 року) до 3450 (І півріччя 2021 року), а саме: на 560 рішень або на 14 %. 

Зміни відбулися і в структурі розгляду цього виду звернень за категоріями. Суттєві 

зміни торкнулися показників розгляду клопотань таких категорій: 

 

Таблиця 1 

 

Назва категорії 

Розглянуто 

у І півріччі 

2020 року 

Розглянуто 

у І півріччі 

2020 року 

Кількісні 

зміни 

Відсоткові 

зміни 

Привід свідка  2 6 +4 +200 % 

Встановлення процесуальних строків 31 69 +38 +123 % 

Накладення грошового стягнення 7 14 +7 +100 % 

Здійснення спеціального досудового 

розслідування 
6 1 – 5 – 83 % 

Застосування запобіжних заходів, у т.ч.: 103 41 – 62 – 60 % 

тримання під вартою 58 15 – 43 – 74 % 

застава 39 21 – 18 – 46 % 

Тимчасовий доступ до речей і документів 1464 939 – 525 – 36 % 

 

 

Аналізуючи показники надходження (3434) та розгляду (3450) поточного звітного 

періоду вбачається, що слідчі судді ВАКС оперативно реагують на надходження 

клопотань досудового розслідування. Показник ефективності розгляду цього виду 

звернень становить більше 100 %. 

Станом на кінець звітного періоду нерозглянутими залишилися 88 клопотань, або 

2 % загальної кількості клопотань, що перебували на розгляді ВАКС. Показник залишку 

порівняно із аналогічним періодом минулого року (155) зменшився на 67 одиниць або на 

43 %.  

 

3.2. Скарги на рішення, дії чи бездіяльність слідчого, дізнавача, прокурора під 

час досудового розслідування 

 

У І півріччі 2021 року на розгляді слідчих суддів ВАКС перебувало 837 скарг, 

поданих учасниками кримінального провадження на стадії досудового розслідування, з 

яких 798 надійшли у звітному періоді. 

У звітному періоді слідчими суддями ВАКС закінчено розгляд у 811 провадженнях 

за скаргами, що становить 97 % всіх процесуальних звернень такого виду, які перебували 

на розгляді в суді. 

Детальна інформація про структуру розгляду скарг ВАКС подано в діаграмі 3. 
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Діаграма 3 

 

Найчастіше (у 70 % скарг) заявники оскаржували бездіяльність слідчого, дізнавача, 

прокурора. Зокрема, скарги на бездіяльність, яка полягає у невнесенні відомостей про 

кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань після 

отримання заяви чи повідомлення про кримінальне правопорушення, складає 32 % від 

загальної кількості скарг. Решта категорій скарг, розглянутих ВАКС у І півріччі 

2021 року, не перевищують 10 % кількості розглянутих. 

Структуру судових рішень, ухвалених слідчими суддями ВАКС за результатами 

розгляду скарг, наведено в схемі 3. 

Схема 3 

 

 
 

З наведеного вбачається, що слідчими суддями у І півріччі 2021 задоволено майже 

половину скарг із числа розглянутих по суті. Кожну шосту скаргу у І півріччі 2021 року 

повернуто заявникам у зв’язку із недодержанням процесуальних вимог, встановлених 

КПК України. 

Кількість скарг, що надійшли у І півріччі 2021 (798) порівняно із І півріччям 

2020 року (1301) зменшилась на 39 %, що прямо пропорційно вплинуло на зміну 

закінчено 
розгляд скарг 

811

завершено проваджень без 
розгляду по суті вимог

313
39%

повернуто 
145   46 %

ухвалено інше рішення
168   54 %

розглянуто по суті 
вимог скарги

498
61 %

задоволено вимоги 
228   46 %

відмовлено в задоволенні 
вимог

270   54 %
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показників скарг, які перебували на розгляді та були розглянуті ВАКС на 44 % та 41 % 

відповідно. Детально зміну показників відображено на гістограмі 5. 

Гістограма 5 

 

Станом на кінець звітного періоду нерозглянутими залишилися 26 скарг, або 3 % 

загальної кількості скарг на рішення, дії чи бездіяльність слідчого, дізнавача, прокурора 

під час досудового розслідування, що перебували на розгляді ВАКС. 

 

3.3. Заяви про відвід 

 

У І півріччі 2021 року на розгляді ВАКС перебувало 99 заяв про відвід слідчого 

судді, прокурора, детектива, експерта або самовідвід слідчого судді під час досудового 

розслідування, 91 з яких надійшли у звітному періоді. 

Так, на розгляді слідчих суддів перебувало: 

- 68 заяв про відвід судді, або 69 % всіх заяв про відводи, що перебували на 

розгляді ВАКС; 

- 10 заяв про самовідвід судді (10 %); 

- 11 заяв про відвід детектива (11 %); 

- 9 заяв про відвід прокурора (9 %); 

- 1 заяви про відвід експерта (1 %). 

У досліджуваному періоді закінчено розгляд 93 заяв про відвід, або 94 % таких 

звернень, що перебували на розгляді в суді. Задоволенням вимог заяв про відвід 

(самовідвід) слідчого судді закінчився розгляд 10 заяв. За результатами розгляду 4 заяв 

ухвалено інші рішення: за 1 заявою – закрито провадження, 3 заяви – залишено без 

розгляду. 

У задоволенні вимог 79 заяв відмовлено. Частка заяв учасників кримінального 

провадження, залишених без задоволення (89 % розглянутих по суті), свідчить про 

невмотивованість заявлених відводів та їх спрямованість на затягування процесу 

здійснення кримінальних проваджень.  

Аналогічно іншим видам звернень, у І півріччі 2021 року спостерігається 

зменшення показників надходження і розгляду поданих заяв про відвід. Так, частка заяв 

про відвід у загальній кількості клопотань, заяв, скарг, що перебували на розгляді слідчих 

суддів ВАКС у І півріччі 2020 року (145) зменшилась із 3% до 2% у звітному періоді 2021 

року (99).  
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Детальніше інформацію щодо надходження та розгляду заяв про відвід 

відображено в таблиці 2. 

Таблиця 2 

 
Перебувало на 

розгляді 

Надійшло у звітному 

періоді 
Завершено розгляд Залишок 

І півріччя 

2020 року 

І півріччя 

2021 року 

І півріччя 

2020 року 

І півріччя 

2021 року 

І півріччя 

2020 року 

І півріччя 

2021 року 

І півріччя 

2020 року 

І півріччя 

2021 року 

145 99 143 91 141 93 4 6 

зменшення на 46 

або на -32 % 
зменшення на 52 

або на -36 % 

зменшення на 48 

або на -34 % 

збільшення на 2 

або на +50 % 

 

Нерозглянутими станом на 01.07.2021 залишилися 6 заяв про відвід.  

 

4. Розгляд заяв про перегляд судових рішень у кримінальних 

провадженнях за нововиявленими й виключними обставинами 

 

У І півріччі 2021 року на розгляді у ВАКС перебувало: 

- 2 заяви про перегляд судових рішень у кримінальних провадженнях за 

нововиявленими обставинами; 

- 1 заява про перегляд судових рішень у кримінальних провадженнях за 

виключними обставинами. 

Розгляд 1 заяви про перегляд судових рішень ВАКС за нововиявленими 

обставинами завершено поверненням її заявнику через відсутність підстав для такого 

перегляду, передбачених КПК України. 

Провадження за заявою про перегляд судового рішення за виключними 

обставинами закрито у зв’язку з відмовою заявника від заяви. 

Станом на 01.07.2021 на розгляді ВАКС перебуває 1 заява про перегляд судового 

рішення за нововиявленими обставинами. 

 

5. Провадження за позовними заявами про визнання необґрунтованими 

активів та їх стягнення в дохід держави 

 

Відповідно до частини четвертої статті 23 ЦПК України справи про визнання 

необґрунтованими активів та їх стягнення в дохід держави розглядаються Вищим 

антикорупційним судом. Особливості позовного провадження у таких справах визначено 

главою 12 ЦПК України. 

У І півріччі 2021 року на розгляд ВАКС надійшло 2 позовні заяви відповідної 

категорії. Станом на кінець звітного періоду за обома заявами відкрито провадження у 

цивільних справах.  

Судовий розгляд цивільних справ не завершено. 

 

6. Статистика окремих заходів щодо забезпечення розгляду справ 

 

Для забезпечення своєчасного розгляду проваджень, що перебували у ВАКС у 

І півріччі 2021 року, призначено 5986 судових засідань, зокрема: 

- 3992 – для розгляду клопотань, скарг, заяв; 

- 1719 –кримінальних проваджень; 
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- 111 – клопотань про виправлення описок і очевидних арифметичних помилок, 

роз’яснень судових рішень, інших звернень; 

- 6 – клопотань, поданих в порядку виконання судових рішень; 

- 3 – заяв про перегляд судових рішень за нововиявленими та виключними 

обставинами. 

Під час розгляду 131 судової справи провадження здійснювалося із застосуванням 

режиму відеоконференції. 

Як відомо, на тривалість розгляду справ, окрім їх складності, впливають багато 

чинників, одним з яких є процесуальна поведінка учасників провадження. У зв’язку з цим 

необхідно звернути увагу на факти неприбуття учасників кримінальних проваджень у 

судові засідання. З цієї причини у поточному звітному періоді було відкладено 190 

судових засідань у  кримінальних провадженнях. Інші підстави стали причинами 

відкладення розгляду 789 судових засіданнях. 

Під час розгляду кримінальних проваджень судом ухвалено 14 рішень, якими 

вживалися заходи для підвищення оперативності розгляду. 

 

7. Висновки 

 

Оцінюючи ефективність здійснення судочинства ВАКС за періоди І півріччя 

2020 року та І півріччя 2021 року необхідно звернути увагу не лише на кількісні 

показники, а й безпосередньо на судові рішення, ухвалені судом в ході процесуальної 

діяльності. 

Під час порівняння результатів розгляду ВАКС кримінальних проваджень у 

досліджувані періоди не може бути залишено поза увагою збільшення кількості 

кримінальних проваджень, розгляд яких завершено ухваленням вироків або прийняттям 

інших рішень по суті заявлених клопотань (подань). Так, кількість вироків, ухвалених 

ВАКС, зросла з 9 (І півріччя 2021 року) до 14 (І півріччя 2021 року) або на 56%. Загальна 

кількість судових рішень, якими розгляд кримінальних проваджень закінчився «по суті», 

збільшився з 11 до 17 або на 55 %.  

Характерним для І півріччя 2021 року у порівнянні з І півріччям 2020 року стало 

зменшення кількості справ і матеріалів, які надійшли на розгляд ВАКС. Аналізуючи 

причини зменшення показника надходження кримінальних проваджень, необхідно 

зазначити про очікуваність саме такої динаміки, оскільки третина проваджень, що 

надійшли у І півріччі 2020 року, на відміну від аналогічного періоду 2021 року, були 

направлені до ВАКС за підсудністю з інших судів у зв’язку з набранням чинності змінами 

до КПК України щодо підсудності справ ВАКС.  

Середній показник розгляду справ і матеріалів суддею ВАКС у І півріччі 2021 року 

порівняно із аналогічним періодом 2020 року зменшився приблизно на чверть, що 

пов’язано зі зменшенням показника надходження та збільшенням кількості суддів, які 

здійснювали судочинство у І півріччі 2021 року, на 1 суддю. Так, у І півріччі 2021 року 

одним суддею ВАКС розглянуто 162 справи і матеріалів порівняно із 214 у І півріччі 

2020 року. 

Рівень складності та резонансності справ ВАКС безпосередньо впливає на 

тривалість їх розгляду: 

94 % кримінальних проваджень (189) здійснюється щодо справ, які класифікуються 

як тяжкі й особливо тяжкі злочини; 

34 % проваджень (69) мають найвищий рівень складності; 

49 % справ (99) стосуються кількох обвинувачених (від 2 до 11 осіб) та кількох 

правопорушень;  
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розгляд справ здійснюється за постійної пильної уваги громадськості, що потребує 

додаткових зусиль до організації проведення судових засідань, тощо. 

Кількість нерозглянутих ВАКС на кінець звітного періоду справ і матеріалів 

становить 301 або 6 % від загальної кількості проваджень, що перебували на розгляді у  

І півріччі 2021 року. 

Показник ефективності розгляду справ ВАКС, розрахований за методикою, 

наведеною в Системі оцінювання роботи суду: стандарти, критерії, показники та методи, 

затвердженою та рекомендованою судам для застосування рішенням Ради суддів України 

від 2 квітня 2015 року № 28, є незмінно високим і у поточному звітному періоді 

перевищує 100%. 

 

 

 

Відділ судової статистики,  

аналітичної роботи  

та узагальнення судової практики 

 
 

22 липня 2021 року 


