
ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ НА ЗАЛІК  
 

1. Арбітражний керуючий. 

2. Види позасудових процедур як мета запобігання банкрутству. 

3. Визнання угод недійсними у процедурі санації. 

4 . Визначення поняття банкрутства. Концепція виникнення. 

5. Визначення поняття санації. 

6. Випадки прийняття господарським судом постанови про визнання 

боржника банкрутом. 

7. Випадки припинення господарським судом провадження у справах про 

банкрутство. 

8. Випадки розірвання мирової угоди за рішенням господарського суду. 

9. Виявлення санаторів та інвесторів. 

10. Відкликання заяви про порушення справи про банкрутство. 

11. Відкриття ліквідаційної процедури при розгляді справ про банкрутство. 

12. Відкриття ліквідаційної процедури. 

13. Держава як кредитор у справах про банкрутство. 

14. Державна політика запобігання банкрутству. 

15. Деякі аспекти правових та економічних умов для реформування 

інституту неплатоспроможності у 1999 р. 

16. Досудова санація. 

17. Економічні та правові підстави для створення законодавчої бази про 

банкрутство в Україні. 

18. Забезпечення грошових вимог кредиторів. 

19. Загальні умови порушення провадження у справі про банкрутство. 

20. Законодавство про неплатоспроможність у радянський період. 

21. Законодавство, яке регулює питання неплатоспроможності та 

банкрутства. 

22. Зародження інституту неплатоспроможності у процесі розвитку 

суспільних відносин і становлення товарного виробництва та грошово-

кредитних відносин. 



23. Звертання із заявою про порушення справи про банкрутство. 

24. Звіт керуючого санацією. 

25. Звіт ліквідатора. 

26. Інвестиція як засіб запобігання банкрутству. 

27. Керуючий санацією як процесуальна особа у справах про банкрутство. 

28. Компетенція комітету кредиторів. 

29. Ліквідатор як процесуальна особа у процесі банкрутства. 

30. Мета підготовчого засідання у господарському суді. 

31. Мирова угода як засіб відновлення платоспроможності. 

32. Мирова угода. Поняття та порядок укладення. 

33. Мораторій на задоволення вимог кредиторів. 

34. Наслідки визнання боржника банкрутом. 

35. Організація здійснення санацій. 

36. Основні положення Закону України “Про відновлення 

платоспроможності боржника або визнання його банкрутом”. 

37. Основні принципи державного регулювання неплатоспроможності. 

38. Основні принципи неплатоспроможності згідно із Законом України 

“Про банкрутство” (у редакції від 1992 p.). 

39. Особливості банкрутства деяких суб’єктів господарювання. 

40. Особливості введення в дію Закону України “Про відновлення 

платоспроможності боржника або визнання його банкрутом”. 

41. Особливості здійснення ліквідаційної процедури деяких суб’єктів 

господарювання. 

42. Особливості санації деяких суб’єктів господарювання. 

43. Особливості санаційної процедури. 

44. Особливості та підстави для порушення справи про банкрутство деяких 

суб’єктів господарювання. 

45. Питання неплатоспроможності за часів розвитку суспільних відносин 

на території України. 

46. Підвідомчість і підсудність справ про банкрутство господарським 

судам. 



47. Підготовче засідання. 

48. Підстави для застосування процедури банкрутства до суб’єктів 

підприємництва. 

49. Підстави для порушення провадження у справі про банкрутство. 

50. Підстави для розірвання мирової угоди. 

51. План санації. 

52. Повернення або відкликання заяви. 

53. Повноваження державного органу з питань банкрутства. 

54. Повноваження ліквідатора у справі про банкрутство. 

55. Поняття банкрутства як засіб відновлення платоспроможності 

боржника. 

56. Поняття ліквідаційної маси. 

57. Поняття мирової угоди у процесі неплатоспроможності. 

58. Поняття неплатоспроможності. 

59. Поняття та ознаки неплатоспроможності в українському законодавстві. 

60. Попереднє засідання господарського суду з розгляду справи про 

банкрутство. 

61. Порядок оцінки та інвентаризації майна банкрута в ліквідаційній 

процедурі. 

62. Порядок розгляду мирової угоди в господарському суді. Недійсність 

мирової угоди. 

63. Правові вимоги до заяви боржника, кредитора про порушення справи 

про банкрутство. 

64. Правові підстави для виявлення кредиторів. 

65. Правові підстави діяльності кредиторів у процесі банкрутства окремих 

суб’єктів господарювання. 

66. Правові підстави для прийняття або відмови у прийнятті заяви. 

67. Правові підстави укладення мирової угоди. 

68. Призначення керуючого санацією, його права й обов’язки. 

69. Принципи ліквідаційної процедури. 

70. Припинення провадження у справі про банкрутство. 



71. Проведення зборів кредиторів. 

72. Продаж майна банкрута в ліквідаційній процедурі. 

73. Продаж майна у процедурі санації. 

74. Процесуальні документи, що приймаються в санаційній процедурі. 

75. Прощення боргів. 

76. Розгляд заяв кредиторів після публікації оголошення про порушення 

справи про банкрутство. 

77. Розгляд заяви кредиторів у процесі порушення справи. 

78. Розпорядження майном боржника як захід запобігання банкрутству 

боржника. 

79. Стадії провадження у справах про банкрутство. 

80. Терміни у справах про банкрутство. 

81. Суб’єкти банкрутства. 

82. Судові засідання та їх етапи. 

83. Судові процедури банкрутства. 

84. Укладення мирової угоди та набрання нею чинності. 

85. Утворення комітету кредиторів. 

86. Учасники та сторони у процедурі неплатоспроможності. 

87. Функції господарського суду в ліквідаційній процедурі. 

88. Черговість задоволення вимог кредиторів у ліквідаційній процедурі. 

89. Черговість задоволення претензій кредиторів. 

 

 

 

 

 


