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РЕЗУЛЬТАТИ ДІЯЛЬНОСТІ ВЕЛИКОЇ ПАЛАТИ ВЕРХОВНОГО СУДУ



ІНФОРМАЦІЯ ПРО ДІЯЛЬНІСТЬ ВЕЛИКОЇ ПАЛАТИ (2020 РІК)

Згідно зі статтею 45 Закону України «Про судоустрій і статус  суддів» 
Секретар Великої Палати інформує Пленум Верховного Суду про 
діяльність Великої Палати.

Протягом трьох минулих років роботи Великої Палати до її

складу входило 29 суддів Верховного Суду.

Свою роботу Велика Палата у 2020 році здійснювала у 

повному складі (21 суддя).



ЗДІЙСНЕННЯ ПРАВОСУДДЯ (ЦИФРИ)

191 – цивільні справи/скарги
(21 % з усіх надходжень до Великої
Палати)

надійшло та передано у звітному періоді

909 (за три роки – 5984) процесуальних скарг/справ.

З них за 2020 рік:

526 – адміністративні справи/скарги
(57 % з усіх надходжень до Великої
Палати)

94 – господарські справи/скарги
(11 % з усіх надходжень до Великої
Палати)

98 – кримінальні справи/скарги
(11 % з усіх надходжень до Великої
Палати)



608 – адміністративні (за три роки – 2841) 
88 – господарські (за три роки – 464) 
95 – кримінальні (за три роки – 244) 
228 – цивільні (за три роки – 1351)

У відсотковому співвідношенні
до всієї кількості справ, 
розглянутих Великою Палатою:

59 %

9 %

5 %

27 %

адміністративні

господарські

кримінальні

цивільні

Усього розглянуто у всіх юрисдикціях 1019 (за три роки – 4900) 

скарг/справ, з яких:



з результатом повернуто/відмовлено

714 70 % від усіх розглянутих
усього розглянутих справ з 
прийняттям рішення по суті

30529 % від усіх розглянутих

З них:



За касаційними скаргами касаційними судами для розгляду Великою Палатою 

усього передано 234 (за три роки – 3606) справи. 

З урахуванням залишків, у 2020 році на розгляді Великої Палати

перебувала 621 справа.
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Касаційним
кримінальним
судом

3 %

близько

109 справ

47 %

6 проваджень



Серед переданих (за підставами):
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Розглянуто касаційних скарг по всіх юрисдикціях – 423 (2916 – за три роки), з них:

Усього по юрисдикціях:

адміністративних 207

господарських 71

кримінальних1

цивільних144

з прийняттям рішення 
по суті без передачі 

з прийняттям рішення з передачею 
до суду І чи ІІ інстанцій 

49
(12 %)

79
(19 %)



Здійснення правосуддя за виключними обставинами (встановлення порушень
міжнародною судовою установою, юрисдикція якої визнана Україною):

Таким чином, усього по юрисдикціях:

перебувало – 57 (за три роки – 285)                     розглянуто – 50 (за три роки – 250) 

адміністративних

господарських

кримінальних

цивільних

10

4

35

8



Розглянуто з усіх призначених – 257 (за три роки – 974).

Апеляційний перегляд: 

надійшло за три роки в апеляційному порядку – 1420 скарг,

у 2020 році надійшло у зразкових справах – 68 процесуальних звернень,

інших скарг – 272, 

серед них зі спорів щодо оскарження актів, дій чи бездіяльності – 270, а саме:

Верховної Ради України Президента України 

Вищої ради правосуддя Вищої кваліфікаційної 
комісії суддів України

35

97

65

53

13 % 24 %

36 % 20 %

Кваліфікаційно-дисциплінарної 
комісії прокурорів 20 7 %



Скарги на рішення Вищої ради правосуддя, ухвалені за 
результатами розгляду скарг на рішення її Дисциплінарної палати:

(за три роки – 127).

Надійшло Розглянуто

45 39

(за три роки – 153)



Ухвалено рішень щодо процесуальних звернень (ухвал і постанов разом) усього:

по всіх юрисдикціях – 1830 (за три роки – 8233), 

по всіх юрисдикціях по суті – 714 (за три роки – 4276):

в адміністративних
справах

у господарських
справах

у кримінальних
провадженнях

у цивільних
справах

усього – 1176 (64 %)

усього по суті – 484 (68 %)

усього – 171 (10 %)

усього по суті – 75 (10 %)

усього по суті – 147 (21 %)усього по суті – 8 (1 %)

усього – 137 (7 %) усього – 346 (19 %)



ЗБОРИ СУДДІВ ВЕЛИКОЇ ПАЛАТИ ВЕРХОВНОГО СУДУ

У 2020 році збори суддів Великої Палати Верховного Суду вирішили проблемні
питання розподілу процесуальних заяв/скарг між суддями однієї юрисдикції, 
а також визначили порядок проведення автоматизованого розподілу у 
справах, щодо яких законом передбачено спеціальні скорочені строки їх
розгляду.

Крім того, 9 грудня 2020 року обрали Секретаря Великої Палати Верховного 
Суду, визначили кількість та обрали суддів (суддів-доповідачів), 
уповноважених здійснювати кримінальне провадження щодо неповнолітніх у 
Великій Палаті Верховного Суду.



СПІВПРАЦЯ ВЕЛИКОЇ ПАЛАТИ З НАУКОВО-КОНСУЛЬТАТИВНОЮ РАДОЮ 
ПРИ ВЕРХОВНОМУ СУДІ

У минулому році суддями Великої Палати Верховного Суду 

підготовлено 29 звернень до фахівців НКР стосовно підготовки
наукових висновків щодо застосування норм права.  

підготовлено 83 звернення отримано 403 висновки

Усього отримано 146 висновків.

За весь період роботи: 



ПОЗАПРОЦЕСУАЛЬНА РОБОТА

У звітному періоді судді Великої Палати брали активну участь у заходах, 
прямо не пов’язаних зі здійсненням правосуддя та направлених на 
підвищення професійного рівня, зміцнення авторитету й покращення
іміджу Верховного Суду і його Великої Палати.

Так, за безпосередньої участі суддів Великої Палати Верховного Суду в 

умовах пандемії проведено більше 50 заходів (разом за три роки –
близько 200) у форматі круглих столів, обговорень, нарад тощо.



Дякую за увагу!


