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Мета та завдання навчальної дисципліни «Правове регулювання 
банкрутства» 

 

Інститут відновлення платоспроможності боржника або визнання його 

банкрутом (інститут банкрутства) є відносно відособленою частиною галузі 

господарського права і невід’ємною ознакою правової системи держави з ринковою 

економікою. Значення цього правового інституту складно переоцінити, однак 

найбільше воно актуалізується під час загострення кризових явищ у національній 

економіці. Відповідно до результатів сучасних досліджень основним призначенням 

цього інституту в українському законодавстві визначають: вивільнення ринку від 

суб’єктів, нездатних вести господарську діяльність ефективно; захист інтересів 

неплатоспроможного боржника шляхом здійснення досудових та судових процедур, 

передбачених законодавством про банкрутство; захист інтересів кредиторів шляхом 

здійснення провадження у справах про банкрутство; захист інтересів працівників 

боржника під час провадження у справах про банкрутство. Відтак, чимало аспектів 

цього правового інституту має безпосереднє відношення до захисту майнових прав 

учасників господарських та суміжних із ними правовідносин.  

Предметом навчальної дисципліни «Правове регулювання банкрутства» є 

сукупність суспільних відносин, що виникають у зв’язку відкриттям провадження у 

справі про банкрутство щодо боржника, застосуванням заходів, спрямованих на 

відновлення його платоспроможності або ліквідацію, а також відносини, що 

виникають у зв’язку з фактичною неплатоспроможністю боржника, що дає підстави 

для застосування заходів досудової санації.  

Таким чином, навчальна дисципліна «Правове регулювання банкрутства» 

включає поняття про предмет і систему інституту банкрутства, принципи процедури 

банкрутства, правове становище сторін та інших учасників правовідносин 

банкрутства, правову регламентацію окремих судових процедур, що застосовуються 

до боржників під час провадження у справі про банкрутство тощо. Вивчення курсу 

передбачає розуміння студентами значення основних категорій процедури 

банкрутства, змісту судових процедур, що застосовуються під час провадження у 

справі про банкрутство, змісту основних актів законодавства та визначальних актів 



судової практики, якими врегульовуються правовідносини банкрутства, оволодіння 

навичками правильного тлумачення змісту їх норм та практичного їх 

застосовування при розгляді та вирішенні конкретних правових ситуацій, набуття 

досвіду аналітичної роботи.  

Мета вивчення навчальної дисципліни полягає у засвоєнні студентами 

системних знань щодо поняття та призначення процедури банкрутства, порядку 

провадження окремих судових процедур, спрямованих як на відновлення 

платоспроможності боржника, так і на його ліквідацію. 

Основними завданнями навчальної дисципліни «Правове регулювання 
банкрутства» є:  

– поглиблене вивчення нормативно-правової бази регулювання суспільних 

відносин щодо провадження у справах про банкрутство та відповідної судової 

практики щодо;  

– опанування усіх основних аспектів судових процедур, спрямованих на 

відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом;  

– розуміння правового становища усіх учасників провадження у справі про 

банкрутство на різних його стадіях та готовність ефективно захищати їх законні 

права та інтереси;  

– аналіз проблемних питань, колізій, прогалин правового регулювання 

процедур банкрутства, пошук шляхів їх подолання з метою захисту прав та інтересів 

фізичних та юридичних осіб.  

    Місце навчальної дисципліни у структурно-логічній схемі освітньо-

професійної програми підготовки  за відповідним освітньо-кваліфікаційним рівнем. 

Дисципліна «Правове регулювання банкрутства» належить до циклу спеціальних 

дисциплін підготовки за освітньо-кваліфікаційним рівнем «Магістр»  спеціальності 

« Право». 

    Зв'язок з іншими дисциплінами. Навчальна дисципліна тісно пов’язана з 

наступними курсами, що формують майбутніх фахівців з права цивільне, 

господарсько-процесуальне право, адміністративне, кримінальне, трудове право. 

Серед економічних наук курс «Правове регулювання банкрутства» спирається на 



бухгалтерський (фінансовий) облік, фінанси підприємств; економічний аналіз, 

податки і система оподаткування та ін. 

 У результаті вивчення дисципліни «Правове регулювання банкрутства» 
студенти повинні знати:  

- знання поняття банкрутства, його правове регулювання;  

- знання суб’єктів банкрутства; підстав для визнання суб’єкта банкрутом;  

- знання процедури банкрутства; повноваження арбітражного керуючого та 

ліквідатора; 

      уміти:  
- вміння дискутувати, організовано відстоювати власну думку та переконання, 

правильно оцінювати, вибирати й аналізувати інформацію; 

- вміння робити правильні і обгрунтовані висновки;  

- вміння оформляти відповідні документи з приводу процедури банкрутства;  

- вміння вживати основних заходів щодо попередження правопорушень у сфері 

здійснення процедури банкрутства та захисту кредиторів, їх персоналу та інвесторів 

від недобросовісної конкуренції та протиправних посягань. 

 

Опанування навчальною дисципліною повинно забезпечувати необхідний 
рівень сформованості вмінь: 

 

 

Назва рівня сформованості 
вміння 

Зміст критерію рівня сформованості вміння 

1. Репрудиктивний Вміння відтворювати знання, передбачені даною 
програмою 

2. Алгоритмічний Вміння використовувати знання в практичній 
діяльності при розв’язанні типових ситуацій 

3. Творчий Здійснювати евристичний пошук і використовувати 
знання для розв’язання нестандартних завдань та 
проблемних ситуацій 

Навчальна програма складена на 3 кредити. 

Форми контролю – поточний контроль, залік. 

Статус навчальної дисципліни – вибіркова. 



 

НАВЧАЛЬНО - ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ВИВЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ 

 

№ 

з\п 

Теми Всього Л СЗ СРС ІКР Форма 

контролю 

1. Банкрутство в історичному та 
правовому аспектах 

14 4 2 8  У, ПК 

2. Правові підстави провадження у 
справах про неплатоспроможність і 
банкрутство 

14 4 - 10  У 

3. Підготовче та попереднє засідання як 
процес визначення повноважень кредиторів і 
боржника 

16 2 2 12  У, ПК, СРС 

4. Санація як засіб відновлення 
платоспроможності боржника 

14 2 2 10  У 

5. Ліквідаційна процедура як засіб 
задоволення вимог кредиторів 

16 4 2 10  У, ПК 

6. Мирова угода у процесі 
неплатоспроможності 

10 2 2 6  У, ПК 

7. Законодавство про банкрутство 
зарубіжних країн 

6 2 - 4  У, ПК, СРС 

 ВСЬОГО 90 20 10 60   

 

 

 

 

 

 

УМОВНІ ПОЗНАЧЕННЯ ФОРМ КОНТРОЛЮ 

 

- усне опитування — У 

- контрольні роботи — КР 

- перевірка конспектів — ПК 

- перевірка завдань для самостійної роботи — СР 

- тестування — Т  

- колоквіум — К 

- інші —  ____________________                                                                       



 

ЗМІСТ  ДИСЦИПЛІНИ ЗА ТЕМАМИ 

 

Тема 1. Банкрутство в історичному та правовому аспектах 

Зародження інституту банкрутства у процесі розвитку суспільних відносин і 

становлення товарного виробництва та грошово-кредитних відносин. 

Питання банкрутства за часів розвитку суспільних відносин на території 

України. Законодавство про банкрутство в радянський період. 

Економічні та правові підстави створення законодавчої бази про банкрутство в 

Україні. 

Основні принципи банкрутства згідно із Законом України “Про банкрутство” (у 

редакції від 1992 p.): 

• порушення провадження у справі про банкрутство; 

• визнання боржника банкрутом; 

• санація; 

• ліквідаційна процедура. 

Деякі аспекти правових та економічних умов для реформування інституту 

неплатоспроможності у 1999 р. 

Основні положення Закону України “Про відновлення платоспроможності 

боржника або визнання його банкрутом”: 

• основні принципи державного регулювання неплатоспроможності боржника; 

• поняття банкрутства як засобу відновлення платоспроможності боржника; 

• особливості санаційної процедури; 

• принципи ліквідаційної процедури; 

• мирова угода як засіб відновлення платоспроможності боржника; 

• особливості банкрутства деяких суб’єктів господарювання. 

Законодавство, що регулює питання неплатоспроможності та банкрутства. 

Повноваження державного органу з питань банкрутства. 

Особливості введення в дію Закону України “Про відновлення 

платоспроможності боржника або визнання його банкрутом”. 

 



Тема 2. Правові підстави провадження у справах про 

неплатоспроможність і банкрутство 

Поняття та ознаки неплатоспроможності в українському законодавстві. 

Суб’єкти банкрутства. 

Учасники та сторони у процедурі неплатоспроможності (кредитор, боржник, 

заінтересовані особи стосовно боржника, представник працівників боржника). 

Судові процедури банкрутства (розпорядження майном, мирова угода, санація, 

ліквідація). 

Судові засідання (підготовче, попереднє) та їх етапи. 

Підвідомчість і підсудність цієї категорії справ господарським судам. 

Правові вимоги до заяви боржника, кредитора про порушення справи про 

банкрутство (банкрутство страховиків, банкрутство громадян — суб’єктів 

підприємницької діяльності та селянських (фермерських) господарств). 

Підстави для порушення провадження у справі про банкрутство. 

Правові підстави для прийняття або відмови у прийнятті заяви. 

Повернення або відкликання заяви. 

Арбітражний керуючий: 

• правові підстави діяльності; 

• порядок призначення; 

• оплата праці, винагорода, відшкодування витрат; 

• відповідальність; 

• страхування. 

 

Тема 3. Підготовче та попереднє засідання як процес визначення 

повноважень кредиторів і боржника 

Загальні умови порушення провадження у справі про банкрутство. 

Особливості та підстави для порушення справи про банкрутство деяких 

суб’єктів господарювання (банкрутство страховиків, банкрутство громадян — 

суб’єктів підприємницької діяльності та селянських (фермерських) господарств, 

застосування процедури банкрутства до боржника, що ліквідується власником, 

провадження санаційної процедури боржника його керівником). 



Відкликання заяви про порушення справи про банкрутство. 

Розпорядження майном боржника як захід запобігання банкрутству боржника: 

• поняття розпорядження майном боржника; 

• розпорядник майна як процесуальна особа у справі про банкрутство; 

• право обмеження органів управління у процесі розпорядження майном 

боржника. 

Розгляд заяви кредиторів у процесі порушення справи. Підготовче засідання. 

Розгляд заяв кредиторів після публікації оголошення про порушення справи 

про банкрутство. 

Правові підстави виявлення кредиторів: 

• визначення поняття “кредитор”; 

• підстави виявлення кредиторів та їх участь у процесі банкрутства. 

Попереднє засідання господарського суду з розгляду справи про банкрутство. 

Проведення зборів кредиторів. 

Утворення комітету кредиторів. 

Компетенція комітету кредиторів. 

Забезпечення грошових вимог кредиторів. 

Мораторій на задоволення вимог кредиторів. 

Правові підстави діяльності кредиторів у процесі банкрутства окремих 

суб’єктів господарювання. 

Припинення провадження у справах про банкрутство. 

 

Тема 4. Санація як засіб відновлення платоспроможності боржника 

Визначення поняття санації. Досудова санація. Виявлення санаторів та 

інвесторів. Процесуальні документи. 

Керуючий санацією як процесуальна особа у справах про банкрутство. 

Призначення керуючого санацією, його права й обов’язки. Визнання угод 

недійсними у процедурі санації. План санації: 

• строки у плані санації; 

• заходи з відновлення платоспроможності; 

• участь інвестора; 



• порядок розгляду плану санації. 

Продаж майна у процедурі санації: 

• цілісного майнового комплексу; 

• частини майна. 

Звіт керуючого санацією: 

• терміни подання звіту; 

• зміст звіту; 

• пропозиції керуючого санацією; 

• порядок розгляду звіту; 

• прийняття рішення щодо звіту. 

Особливості процесу санації деяких суб’єктів господарювання: 

• містоутворюючих підприємств; 

• найнебезпечніших підприємств; 

• страховиків; , 

• сільськогосподарських підприємств; \ 

• професійних учасників ринку цінних паперів; 

• підприємців-громадян; 

• селянських (фермерських) господарств; , 

• санаційна процедура боржника його керівником. 

 

Тема 5. Ліквідаційна процедура як засіб задоволення вимог кредиторів 

Відкриття ліквідаційної процедури при розгляді справ про банкрутство. 

Питання відкриття ліквідаційної процедури. 

Наслідки визнання боржника банкрутом. 

Функції господарського суду в ліквідаційній процедурі. 

Поняття ліквідаційної маси. 

Ліквідатор як процесуальна особа у процесі банкрутства: порядок призначення, 

повноваження, права, система оплати та страхування. 

Порядок оцінки та інвентаризації майна банкрута. 

Продаж майна банкрута: 

• інформація про продаж майна; 



• порядок продажу майна; 

• зарахування коштів від продажу майна. 

Черговість задоволення вимог кредиторів. Порядок задоволення кожної черги. 

Звіт ліквідатора. 

Особливості здійснення ліквідаційної процедури деяких суб’єктів 

господарювання: 

• містоутворюючих підприємств; 

• найнебезпечніших підприємств; 

• сільськогосподарських підприємств; 

• страховиків; 

• професійних учасників ринку цінних паперів; 

• підприємців-громадян; 

• селянських (фермерських) господарств; 

• процедура банкрутства боржника, що ліквідується власником; 

• відсутнього боржника. 

 

Тема 6. Мирова угода у процесі неплатоспроможності 

Поняття мирової угоди у процесі неплатоспроможності. Правові підстави 

укладення мирової угоди: 

• у процесі розпорядження майном; 

• санаційній процедурі; 

• ліквідаційній процедурі. 

Прощення боргів. 

Укладення мирової угоди та набрання нею чинності. Порядок розгляду мирової 

угоди в господарському суді: 

• повноваження арбітражного керуючого при укладенні мирової угоди; 

• документи, що додаються до заяви при затвердженні мирової угоди; 

• порядок розгляду мирової угоди в господарському суді. Недійсність мирової 

угоди. 

Підстави для розірвання мирової угоди. 

 



Тема 7. Законодавство про банкрутство зарубіжних країн 

Поняття правового регулювання питань банкрутства в законодавстві 

зарубіжних країн: мета, принципи, особливості. 

Особливості законодавства про банкрутство країн СНД (Росії, Білорусі). 

Правове регулювання питань банкрутства в законодавстві провідних країн 

близького і далекого зарубіжжя (США, Канади, Німеччини, Англії, Японії, Швеції). 

Питання вдосконалення чинного законодавства України про банкрутство 

шляхом імплементації норм права Європейського союзу та провідних країн світу. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПЛАНИ ЛЕКЦІЙНИХ ЗАНЯТЬ 

 

Тема 1. Банкрутство в історичному та правовому аспектах 

1. Зародження інституту банкрутства у процесі розвитку суспільних відносин і 

становлення товарного виробництва та грошово-кредитних відносин. 

2. Питання банкрутства за часів розвитку суспільних відносин на території 

України. Законодавство про банкрутство в радянський період. 

3. Економічні та правові підстави створення законодавчої бази про банкрутство 

в Україні. 

4. Основні положення Закону України “Про відновлення платоспроможності 

боржника або визнання його банкрутом”. 

5. Повноваження державного органу з питань банкрутства. 
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Тема 2. Правові підстави провадження у справах про неплатоспроможність 
і банкрутство 

1. Поняття та ознаки неплатоспроможності в українському законодавстві. 

2. Суб’єкти банкрутства. 

3. Учасники та сторони у процедурі неплатоспроможності (кредитор, боржник, 

заінтересовані особи стосовно боржника, представник працівників боржника). 

4. Судові процедури банкрутства (розпорядження майном, мирова угода, 

санація, ліквідація). 

5. Судові засідання (підготовче, попереднє) та їх етапи. 

6. Підвідомчість і підсудність цієї категорії справ господарським судам. 

7. Підстави для порушення провадження у справі про банкрутство. 
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Тема 3. Підготовче та попереднє засідання як процес визначення 
повноважень кредиторів і боржника 

1. Загальні умови порушення провадження у справі про банкрутство. 

2. Розгляд заяви кредиторів у процесі порушення справи. Підготовче засідання. 

3. Попереднє засідання господарського суду з розгляду справи про банкрутство. 

4. Забезпечення грошових вимог кредиторів. 

5. Припинення провадження у справах про банкрутство. 
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Тема 4. Санація як засіб відновлення платоспроможності боржника 

1. Визначення поняття санації. Досудова санація.  

2. План санації. 

3. Звіт керуючого санацією. 
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Тема 5. Ліквідаційна процедура як засіб задоволення вимог кредиторів 

1. Відкриття ліквідаційної процедури при розгляді справ про банкрутство. 

2. Наслідки визнання боржника банкрутом. 

3. Ліквідатор як процесуальна особа у процесі банкрутства: порядок 

призначення, повноваження, права, система оплати та страхування. 

4. Черговість задоволення вимог кредиторів. Порядок задоволення кожної 

черги. 



5. Звіт ліквідатора. 
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Тема 6. Мирова угода у процесі неплатоспроможності 
1. Поняття мирової угоди у процесі неплатоспроможності.  

2. Прощення боргів. 

3. Підстави для розірвання мирової угоди. 
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Тема 7. Законодавство про банкрутство зарубіжних країн 

1. Поняття правового регулювання питань банкрутства в законодавстві 

зарубіжних країн: мета, принципи, особливості. 

2. Особливості законодавства про банкрутство країн СНД (Росії, Білорусі). 

3. Правове регулювання питань банкрутства в законодавстві провідних країн 
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ПЛАНИ СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ 

 

Тема 1. Банкрутство в історичному та правовому аспектах 

1. Зародження інституту банкрутства у процесі розвитку суспільних відносин і 

становлення товарного виробництва та грошово-кредитних відносин. 

2. Питання банкрутства за часів розвитку суспільних відносин на території 

України. Законодавство про банкрутство в радянський період. 

3. Економічні та правові підстави створення законодавчої бази про банкрутство 

в Україні. 

4. Основні положення Закону України “Про відновлення платоспроможності 

боржника або визнання його банкрутом”. 

5. Повноваження державного органу з питань банкрутства. 
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Тема 3. Підготовче та попереднє засідання як процес визначення 
повноважень кредиторів і боржника 

1. Загальні умови порушення провадження у справі про банкрутство. 

2. Розгляд заяви кредиторів у процесі порушення справи. Підготовче засідання. 

3. Попереднє засідання господарського суду з розгляду справи про банкрутство. 

4. Забезпечення грошових вимог кредиторів. 

5. Припинення провадження у справах про банкрутство. 
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Тема 4. Санація як засіб відновлення платоспроможності боржника 

1. Визначення поняття санації. Досудова санація.  

2. План санації. 

3. Звіт керуючого санацією. 

 

Рекомендована література: 
1. Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його 

банкрутом: Закон України вiд 14.05.1992 року  № 2343-ХII // Відомості Верховної 

Ради України. – 1992. – № 31. – Ст. 440. 

2. Банкрутство і санація підприємства: теорія і практика кризового управління / 

за ред. О. В. Мозенкова. – Харків : Інжек, 2003. – 272 с. 

3. Берест М. М. Формування санаційної стратегії підприємства в сучасних 

умовах господарювання : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.04 / Берест М. М. ; 

Харк. нац. екон. ун-т. – Харків, 2010. – 20 с.  

4. Верховодова Л. Складання плану санації : метод. рек., практ. поради / Л. 

Верховодова. – Київ : ІТЕМ ЛТД, 2013. – 112 с.  

5. Донченко Т. В. Організаційно-економічний механізм управління санацією 

підприємств : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.04 / Донченко Т. В. ; 

Хмельниц. нац. ун-т. – Хмельницький, 2015. – 20 с.  



6. Копилюк О. І. Фінансова санація та банкрутство підприємств : навч. посіб. / 

О. І. Копилюк, А. М. Штангрет ; М-во освіти і науки України. – Київ : Центр навч. л-

ри, 2005. – 168 с.  

7. Морозович А. Економічний зміст та порядок проведення фінансової санації 

підприємства / А. Морозович // Актуальні проблеми і перспективи розвитку 

економіки України : матеріали Другої наук.-практ. конф. молодих науковців, 

аспірантів, здобувачів і студентів (19-20 листоп. 2009 р.) / М-во освіти і науки 

України, Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки ; [відп. ред. Л. Г. Ліпич]. – Луцьк, 2009. 

– С. 187-188.  

8. Руденко Є. М. Фінансова санація сільськогосподарських підприємств : 

автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.04 / Руденко Є. М. ; Харків. нац. аграр. ун- т 

ім. В. В. Докучаєва. – Харків, 2013. – 20 с. 

9.  Школова О. В. Процес фінансової санації в умовах антикризового 

управління підприємством / О. В. Школова // Держава та регіони. Серія: Економіка 

та підприємництво. – 2007. – № 1. – С. 407-410 

 

Тема 5. Ліквідаційна процедура як засіб задоволення вимог кредиторів 

1. Відкриття ліквідаційної процедури при розгляді справ про банкрутство. 

2. Наслідки визнання боржника банкрутом. 

3. Ліквідатор як процесуальна особа у процесі банкрутства: порядок 

призначення, повноваження, права, система оплати та страхування. 

4. Черговість задоволення вимог кредиторів. Порядок задоволення кожної 
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5. Звіт ліквідатора. 
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Тема 6. Мирова угода у процесі неплатоспроможності 
1. Поняття мирової угоди у процесі неплатоспроможності.  

2. Прощення боргів. 

3. Підстави для розірвання мирової угоди. 
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Кондрат’єва, С. А. Пацурківська // Науковий вісник Чернівецького університету : зб. 

наук. пр. / Чернів. нац. ун-т ; [редкол.: П. С. Пацурківський та ін.]. – Чернівці, 2009. 

– Вип. 518 : Правознавство. – С. 85-89. 

6. Ткач Г. Інститут примирення сторін в адміністративному судочинстві / Г. 

Ткач // Вісник Львівського університету. Серія юридична / [М-во освіти і науки 

України, Львів. нац. ун-т ім. І. Франка ; редкол.: В. Т. Нор (голов. ред.) та ін.]. – 

Львів, 2011. – Вип. 53. – С. 163-170.  

7. Ясинок М. М. Мирова угода у цивільному судочинстві: історико- правовий 

аспект та перспективи розвитку / М. М. Ясинок // Бюлетень Міністерства юстиції 

України. – 2013. – № 5. – С. 46-52. 

 

 

 

 

 

 

 

 



ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ 

 

Самостійна робота студентів полягає у глибокому опрацюванні висвітлених в 

лекційному матеріалі питань, додатковому вивченні окремих питань курсу. 

Самостійна робота включає в себе роботу над питаннями для самостійного 

вивчення.  

 

Тема 1. Банкрутство в історичному та правовому аспектах 

Питання винесені на самостійне опрацювання: 

1. Визначте тенденції розвитку правового регулювання банкрутства: 

історичний екскурс. 

2. Дослідіть зміст та особливості права неспроможності (банкрутства) як 

підгалузі господарського права. 

3. Проаналізуйте співвідношення права неспроможності (банкрутства) з 

іншими галузями права. 

4. Визначте місце права неспроможності (банкрутства) в системі права. 

5. Охарактеризуйте ознаки  неплатоспроможності, банкрутства суб’єктів 

підприємницької діяльності. 

 

Контрольні питання: 

1. Поняття неплатоспроможності і банкрутства. 

2. Визначити галузеву належність відносин неспроможності (банкрутства). 

3. Охарактеризувати особливості штрафних санкцій як об’єкта правового 

регулювання відносин неспроможності (банкрутства). 

4. Визначити правовий режим регулювання обтяжень рухомого майна. 

 

Рекомендована література: 
1. Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його 

банкрутом: Закон України вiд 14.05.1992 року  № 2343-ХII // Відомості Верховної 

Ради України. – 1992. – № 31. – Ст. 440. 



2. Телюкина М.В. Признаки и критерии несо- стоятельности юридических лиц / 

М.В. Телюкина // Юридический мир. - 1997. - № 11. - С. 47-52. 

3. Вавылин Е.В. Понятие несостоятельности (банкротства) предприятий / Е.В. 

Вавилин // Правоведение. - 1997. - №4 . - С. 120-125. 

4. Попондопуло В.Ф. Конкурсное право: Правовое регулирование 

несостоятельности (банкротства) / В.Ф. Попондопуло - М.: Международные 

отношения, - 2001. - 331 с. 

5. Практика розгляду справ про банкрутство / [Упроряд. Б.М. Поляков]. - К.: 

Юридическая практика, 2006. - 336 с.  

6. Поляков Б.М. Законодавство України про банкрутство: теорія та практика 

його застосування / Б.М. Поляков. - К.: ТОВ «Видавництво «Юридична думка», 

2005. - 240 с.  

7. Джунь В. В. Інститут неспроможності: світовий досвід розвитку і 

особливості становлення в Україні. Монографія - вид. друге, випр. і доп. /                        

В.В. Джунь. - К.: Юридическая практика, 2006. - 384 с. 

 

Тема 2. Правові підстави провадження у справах про неплатоспроможність 
і банкрутство 

Питання винесені на самостійне опрацювання: 

1. Визначити ознаки банкрутства суб’єкта господарювання, за наявності яких 

слід вживати заходів із запобігання банкрутству боржника. 

2. Охарактеризувати організаційно-господарські, управлінські, інвестиційні, 

технічні, фінансово-економічні і правові заходи як санаційні заходи стосовно 

боржника. 

3.  Визначити зміст та ефективність заходів з запобігання банкрутству 

боржника. 

4. Судові процедури: загальна характеристика. 

5. Проаналізуйте критерій комерційної діяльності як ознаки віднесення до 

суб’єктів банкрутства. 

 

 



Контрольні питання: 

1. Трудовий колектив підприємства – банкрута. 

2. Роль господарського суду в провадженні у справі про банкрутство. 

3. Заходи щодо запобігання банкрутству боржника. 

4. Особливості санації боржника до порушення провадження у справі про 

банкрутство. 

5. Значення інвестора в процедурі банкрутства. 

 

Рекомендована література: 
1. Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його 

банкрутом: Закон України вiд 14.05.1992 року  № 2343-ХII // Відомості Верховної 

Ради України. – 1992. – № 31. – Ст. 440. 

2. Роенко Е. А. Концептуальные особенности национальных систем 

регулирования несостоятельности / Е. А. Роенко // Известия РГПУ им. А. И. Гер- 

цена. – 2008. – № 74-1. – С. 432–435.  

3. Поляков Б. М. Право неспроможності (банкрутства) в Україні : підруч. для 

студ. вищ. навч. закл. / Б. М. Поляков. – К. : Ін Юре, 2011. – 560 с.  

4. Твердохліб Ю. Суб’єкти здійснення контролю у сфері арбітражного 

управління у процедурі банкрутства / Ю. Твердохліб // Право України. – 2014. –             

№ 2. – С. 307–317.  

5. Ніколаєва І. В. Правовий взаємозв’язок виконавчого провадження та 

процедури неспроможності (банкрутства) за законодавством зарубіжних країн / І. В. 

Ніколаєва // Вісник господарського судочинства. – 2013. – № 5. – С. 147–158.  

6. Труба А. Н. Проблемы систематизации процессуальных субъектов по делам о 

банкротстве [Електронний ресурс] / Александр Николаевич Труба. – Режим доступу 

: http://www. xn--80abkdb1aklbjbes3a.xn--p1ai/publ/problemy_ 

sistematizacii_processualnykh_subektov_po_delam_o_ bankrotstve_2012/1-1-0-1.  

7. Радзивілюк В. В. Запобігання банкрутству (неспроможності): господарсько-

правовий аспект : монографія / В. В. Радзивілюк. – Ніжин : ТОВ «Видавництво 

«Аспект-Поліграф», 2013. – 532 с.  



8. Асеева Н. В. Обеспечение частных и публичных интересов при банкротстве 

предприятия : монография / Н. В. Асеева ; Донец. ун-т экономики и права. – Донецк 

: ДонУЭП, 2013. – 200 с. 

 

Тема 3. Підготовче та попереднє засідання як процес визначення 
повноважень кредиторів і боржника 

Питання винесені на самостійне опрацювання: 

1. Відкриття процедури розпорядження майном та наслідки її введення. 

2. Підготовче засідання господарського суду у справі про банкрутство. 

3. Порядок виявлення кредиторів боржника та складання реєстру вимог 

кредиторів. 

4. Попереднє засідання господарського суду у справі про банкрутство. 

5. Проведення зборів кредиторів і утворення комітету кредиторів. 

6. Підсумкове засідання господарського суду у справі про банкрутство. 

 

Контрольні питання: 

1. Вимоги, що ставляться до заяви ініціюючого кредитора. 

2. Визначити порядок спростування майнових дій боржника. 

3. Правовий статус арбітражного керуючого. 

4. Державний орган з питань банкрутства. 

5. Охарактеризувати правовий статус власника майна боржника. 

 

Рекомендована література: 
1. Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його 

банкрутом: Закон України вiд 14.05.1992 року  № 2343-ХII // Відомості Верховної 

Ради України. – 1992. – № 31. – Ст. 440. 

2. Друзін Р. В. Удосконалення процедури банкрутства сільськогосподарських 

підприємств в Україні : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.04 / Друзін Р. В. ; 

Бердян. ун-т менедж. і бізнесу. – Бердянськ, 2012. – 20 с. 

3. Іванова Л. Б. Методика оцінки вимог щодо підприємства-боржника у 

реальному секторі економіки на основі цивільно-правових відносин / Л. Б. Іванова // 



Науковий вісник Ужгородського університету. Серія: Економіка / М-во освіти і 

науки, молоді та спорту України, Держ. вищ. навч. закл. "Ужгородський 

національний університет" ; [редкол.: В. П. Мікловда та ін.]. – Ужгород, 2011. – 33 

(спецвип.), ч. 1. – С. 111-115. 

4. Кириченко Т. Оцінка неплатоспроможності підприємства та діагностика 

банкрутства / Т. Кириченко // Волинь очима молодих науковців: минуле, сучасне, 

майбутнє : матеріали ІІІ Міжнар. наук.-практ. конф. асп. і студ., (13-14 трав. 2009 р.) 

/ М-во освіти і науки України, Волин. облдержадмін., Волин. нац. ун-т ім. Лесі 

Українки. – Луцьк, 2009. – Т. 3. – С. 78-79.  

5. Левченко Н. М. Удосконалення методики діагностики імовірності 

банкрутства підприємства / Н. М. Левченко, М. Г. Федорець // Держава та регіони. 

Серія: Економіка та підприємництво. – 2011. – № 2. – С. 151-158.  

6. Матвійчук А. Діагностика банкрутства підприємства / А. Матвійчук // 

Економіка України. – 2007. – № 4. – С. 20-28.  

7. Міньковський С. Правове регулювання оплати грошової винагороди та 

відшкодування витрат розпоряднику майна у справі про банкрутство / С. 

Міньковський // Підприємництво, господарство і право. – 2013. – № 9. – С. 8-11.  

8. Таликін Є. Функції та процесуальна форма розгляду справ про банкрутство 

господарським судом / Є. Таликін // Юридична Україна. - 2013. - № 5. - С. 85-91. 

 

Тема 4. Санація як засіб відновлення платоспроможності боржника 

Питання винесені на самостійне опрацювання: 

1. Санація боржника до порушення провадження у справі про банкрутство.  

2. Зміст і ефективність заходів із запобігання банкрутству боржника.  

3. Фінансова допомога боржнику, суб’єкти надання, її розмір, умови надання, 

повернення.  

4. План санації боржника, строк дії процедури санації боржника.  

5. Особливості банкрутства професійних учасників ринку цінних паперів. 

 

 

 



Контрольні питання: 

1. Санація боржника до порушення справи про банкрутство як система заходів 

із відновлення платоспроможності боржника.  

2. Зміст організаційно-господарських, управлінських, інвестиційних, технічних, 

фінансово-економічних і правових заходів як санаційних заходів стосовно 

боржника. 

3. Ознаки банкрутства суб’єкта господарювання, за наявності яких слід 

вживати заходів із запобігання банкрутству боржника.  

4. Заходи щодо запобігання банкрутству боржника та позасудові процедури. 

 

Рекомендована література: 
1. Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його 

банкрутом: Закон України вiд 14.05.1992 року  № 2343-ХII // Відомості Верховної 

Ради України. – 1992. – № 31. – Ст. 440. 

2. Банкрутство і санація підприємства: теорія і практика кризового управління / 

за ред. О. В. Мозенкова. – Харків : Інжек, 2003. – 272 с. 

3. Берест М. М. Формування санаційної стратегії підприємства в сучасних 

умовах господарювання : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.04 / Берест М. М. ; 

Харк. нац. екон. ун-т. – Харків, 2010. – 20 с.  

4. Верховодова Л. Складання плану санації : метод. рек., практ. поради / Л. 

Верховодова. – Київ : ІТЕМ ЛТД, 2013. – 112 с.  

5. Донченко Т. В. Організаційно-економічний механізм управління санацією 

підприємств : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.04 / Донченко Т. В. ; 

Хмельниц. нац. ун-т. – Хмельницький, 2015. – 20 с.  

6. Копилюк О. І. Фінансова санація та банкрутство підприємств : навч. посіб. / 

О. І. Копилюк, А. М. Штангрет ; М-во освіти і науки України. – Київ : Центр навч. л-

ри, 2005. – 168 с.  

7. Морозович А. Економічний зміст та порядок проведення фінансової санації 

підприємства / А. Морозович // Актуальні проблеми і перспективи розвитку 

економіки України : матеріали Другої наук.-практ. конф. молодих науковців, 

аспірантів, здобувачів і студентів (19-20 листоп. 2009 р.) / М-во освіти і науки 



України, Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки ; [відп. ред. Л. Г. Ліпич]. – Луцьк, 2009. 

– С. 187-188.  

8. Руденко Є. М. Фінансова санація сільськогосподарських підприємств : 

автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.04 / Руденко Є. М. ; Харків. нац. аграр. ун- т 

ім. В. В. Докучаєва. – Харків, 2013. – 20 с. 

9.  Школова О. В. Процес фінансової санації в умовах антикризового 

управління підприємством / О. В. Школова // Держава та регіони. Серія: Економіка 

та підприємництво. – 2007. – № 1. – С. 407-410 

 

Тема 5. Ліквідаційна процедура як засіб задоволення вимог кредиторів 

Питання винесені на самостійне опрацювання: 

1. Відкриття процедури ліквідації та наслідки визнання боржника банкрутом. 

2. Формування ліквідаційної маси боржника. Реалізація майна боржника. 

3. Визначте порядок та черговість  задоволення вимог кредиторів боржника. 

4. Звіт ліквідатора. Закінчення процедури ліквідації. 

5. Особливості банкрутства суб’єкта підприємницької діяльності – громадянина 

6. Особливості застосування процедури банкрутства до боржника, що 

ліквідується власником. 

 

Контрольні питання: 

1. Функції господарського суду в ліквідаційній процедурі.  

2. Виконання зобов’язань боржника власником майна (органом, 

уповноваженим управляти майном) боржника в ліквідаційній процедурі.  

3. Повноваження ліквідатора та членів ліквідаційної комісії.  

4. Ліквідаційна маса. Оцінка майна банкрута.  

5. Продаж майна в провадженні у справі про банкрутство. Проведення 

аукціону (суб’єкти, договір про проведення, особливості укладення договору на 

аукціоні, строк, час і порядок проведення, визначення результатів). 

 

 

 



Рекомендована література: 
1. Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його 

банкрутом: Закон України вiд 14.05.1992 року  № 2343-ХII // Відомості Верховної 

Ради України. – 1992. – № 31. – Ст. 440. 

2. Грабован Л. І. Проблеми погашення вимог кредиторів при розгляді справ про 

банкрутство боржника, який ліквідується власником / Л. І. Грабован // Вісник 

господарського судочинства. - 2013. - № 4. - С. 153-162.  

3. Довбуш В. І. Організаційно-практичні аспекти побудови ліквідаційного 

балансу підприємства-банкрута / В. І. Довбуш // Інвестиції: практика та досвід. – 

2012. – № 17. – С. 23-26. 

4. Дорошенко Л. М. Правові підстави примусової ліквідації господарських 

товариств : автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.04 / Дорошенко Л. М. ; Ін-т 

екон.-прав. дослідж. – Донецьк, 2012. – 20 с.  

5. Дробишева О. О. Антикризове управління як інструмент запобігання 

банкрутства промислових підприємств в сучасних умовах : автореф. дис. ... канд. 

екон. наук : 08.00.04 / Дробишева О. О ; Кремен. нац. ун-т ім. М. Остроградського. – 

Кременчук, 2015. – 20 с.  

6. Латинін О. Характеристика окремих заходів, які попереджують порушення 

прав кредиторів у відносинах неспроможності (банкрутства) / О. Латинін // 

Юридична Україна. – 2012. – № 6. – С. 67-72. 

7. Меліхова Т. О. Дослідження концептуальних підходів ймовірності 

банкрутства для своєчасного реагування на загрози економічної безпеки 

підприємства / Т. О. Меліхова, Ю. В. Калюжна // Науковий вісник Ужгородського 

університету. Серія: Економіка : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки України, 

Ужгород. нац. ун-т ; [редкол.: В. П. Мікловда та ін.]. – Ужгород, 2013. – Вип. 2(39), 

ч. 2. – С. 217-222.   

8. Повар П. О. Поняття ліквідації підприємства / П. О. Повар // Бюлетень 

Міністерства юстиції України. – 2009. – № 1. – С. 135-144. 

 

 

 



Тема 6. Мирова угода у процесі неплатоспроможності 
Питання винесені на самостійне опрацювання: 

1. Яке законодавство містить додаткові випадки визнання недійсними 

правочинів (угод), укладених боржником? 

2. Наведіть приклади судової практики щодо укладення та визнання 

недійсними мирових угод. 

3. Чи є визнання мирової угоди недійсною підставою для поновлення 

провадження справи про банкрутство? 

4. Чи наділений господарський суд повноваженнями щодо надання оцінки 

відповідності угод, укладених боржником, вимогам цивільного законодавства при 

розгляді справ про банкрутство. 

5. Продаж майна в провадженні у справі про банкрутство.  

6. Порядок сплати ціни. Відповідальність учасників аукціону. 
 

Контрольні питання: 

1. Поняття та умови  мирової угоди. 

2. Порядок укладення мирової угоди. 

3. Затвердження мирової угоди господарським судом. 

4. Правові наслідки розірвання мирової угоди. Визнання мирової угоди 

недійсною. 

5. Особливості проведення аукціону з можливістю зниження початкової ціни.  

6. Повернення гарантійних внесків, сплаченої ціни та стягнення штрафу. 

 

Рекомендована література: 
1. Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його 

банкрутом: Закон України вiд 14.05.1992 року  № 2343-ХII // Відомості Верховної 

Ради України. – 1992. – № 31. – Ст. 440. 

2. Бобровник С. Компроміс, консенсус, згода: співвідношення понять / С. 

Бобровник // Історико-правовий часопис. – 2013. – № 2. – С. 13-19.  

3. Дворкін Р. Нюанси укладання та виконання мирової угоди в госппроцесі / Р. 

Дворкін // Все про бухгалтерський облік. – 2015. – 12 серп. – № 74. – С. 13-16.  



4. Дідовець О. Мирова угода як спосіб відновлення платоспроможності 

боржника (порівняльно-правовий аспект) / О. Дідовець // Актуальні проблеми 

міжнародних відносин : [зб. наук. пр.] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т міжнар. 

відносин ; [редкол.: Л. В. Губерський (голов. ред.) та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 95, ч. 

1. – С. 173-175.  

5. Кондрат’єва Л. А. Правова природа інституту мирової угоди / Л. А. 

Кондрат’єва, С. А. Пацурківська // Науковий вісник Чернівецького університету : зб. 

наук. пр. / Чернів. нац. ун-т ; [редкол.: П. С. Пацурківський та ін.]. – Чернівці, 2009. 

– Вип. 518 : Правознавство. – С. 85-89. 

6. Ткач Г. Інститут примирення сторін в адміністративному судочинстві / Г. 

Ткач // Вісник Львівського університету. Серія юридична / [М-во освіти і науки 

України, Львів. нац. ун-т ім. І. Франка ; редкол.: В. Т. Нор (голов. ред.) та ін.]. – 

Львів, 2011. – Вип. 53. – С. 163-170.  

7. Ясинок М. М. Мирова угода у цивільному судочинстві: історико- правовий 

аспект та перспективи розвитку / М. М. Ясинок // Бюлетень Міністерства юстиції 

України. – 2013. – № 5. – С. 46-52. 

 

Тема 7. Законодавство про банкрутство зарубіжних країн 

Питання винесені на самостійне опрацювання: 

1. Специфіка державних органів по банкрутству деяких країн. 

2. Головні функції фахівця з питань неспроможності в зарубіжних країнах. 

3. Державні органи по банкрутству країн Європейського Союзу. 

4. Принципи діяльності арбітражних керуючих у закордонних країнах. 

5. Назвіть основні проблеми трансграничної неплатоспроможності. 

 

Контрольні питання: 

1. Неспроможність (банкрутство) в торговому праві Німеччини. 

2. Неспроможність (банкрутство) у торговому праві Франції. 

3. Неспроможність (банкрутство) в торговому праві Англії. 

4. Неспроможність (банкрутство) у торговому праві США. 

5. Неспроможність (банкрутство) у торговому праві Росії. 



Рекомендована література: 
1. Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його 

банкрутом: Закон України вiд 14.05.1992 року  № 2343-ХII // Відомості Верховної 

Ради України. – 1992. – № 31. – Ст. 440. 

2. Нестеренко Н. В. Методи розрахунку ймовірності банкрутства / Н. В. 

Нестеренко, А. Є. Аввакумцева // Вісник / [редкол.: В. В. Пастухова та ін.]. – Київ, 

2011. – Вип. 3 (16). – С. 64-67.  

3. Степанов В.В. Несостоятельность (банкротство) в России, Франции, Англии, 

Германии. – М.: Статут,1999. – С. 9. 

4. Ратегова Н. Закон о банкротстве в России и других странах // Вестник 

НАУФОР. – 2002. – №1. – С.61–63.  

5. Безбородова Т.И. Сравнительный анализ моделей идентификации 

несостоятельности предприятий // Экономический анализ. Теория и практика. –

2003. – №3. – С.17.  

6. Подъяблонская Л.М., Поздняков К.К. Финансовая устойчивость и оценка 

несостоятельности предприятий // Финансы. – 2002. – №12. – С.26  

7. Шапурова О. О. Моделі оцінки банкрутства та кризового стану підприємства 

/ О. О. Шапурова // Економіка та держава. – 2009. – № 4. – С. 59-64. 

8. Меморандум про взаєморозуміння між урядом України та урядом 

Сполучених Штатів Америки від 05.09.2000 //www.customs.com.ua 

9. Гук О. В. Національний та світовий досвід у сфері запобігання банкрутству 

підприємств / О. В. Гук // Вісник Національного університету "Львівська 

політехніка" / М-во освіти і науки України. – Львів, 2007. – С. 86-93. 

 

 

 

 

 

 

 

 



ІНДИВІДУАЛЬНО - КОНСУЛЬТАТИВНА РОБОТА 

 

Передбачає проведення індивідуальних і групових консультацій зі студентами, 

які недостатньо засвоїли навчальний матеріал з курсу, а також відпрацювання 

студентами пропущених занять та незадовільних оцінок. 

Однією із форм індивідуальної творчої роботи є написання та захист реферату. 

Робота над рефератом складається із наступних етапів: 

- вибір теми на основі тематики, затвердженої кафедрою; 

- накопичення інформаційного матеріалу; підготовка та написання реферату;  

- захист реферату. 

Реферат повинен маги наступну структуру: 
-  план; 

-  короткий вступ; 

-  виклад основного змісту теми; 

-  висновки; 

-  список використаної літератури. 

План - це логічна основа реферату, від нього залежить структура, зміст, 

логічний зв'язок частин реферату. Розробка плану розпочинається з ознайомлення з 

відповідною літературою, на основі якої складається попередній план з                  

2-3 пунктів. План не слід занадто деталізувати - в ньому даються основні, 

центральні питання теми у логічній послідовності. Доцільно попередньо складений 

план реферату узгодити на консультації  із викладачем. 

Маючи попередній план, необхідно звернутися до бібліографії. Суттєву 

допомогу в ознайомленні із бібліографією можуть надати бібліотечні каталоги 

(алфавітний, систематичний, предметний), довідкова література (енциклопедії, 

словники, статистичні збірники), наукова та періодична література (монографії, 

журнали, газети). 

Основному тексту в рефераті передує вступ. У ньому необхідно показати 

значення, актуальність проблеми, яка розглядається, обґрунтувати вибір теми, 

сформулювати основну мету, яка буде розкрита в рефераті. 



В основній частині роботи велику увагу слід приділити глибокому 

теоретичному аналізові як теми в цілому, так і окремих її питань, правильно ув'язати 

теоретичні положення із практикою, розкрити матеріалу у відповідності зі 

складеним планом. 

Виклад основних питань завершується короткими висновками, де 

узагальнюються найважливіші положення, розглянуті в рефераті. 

Реферат повинен бути написаний грамотно, без помилок, повторів, скорочені. 

Важливе значення має правильне оформлення реферату. На титульному 

аркуші необхідно вказати назву вищого навчального закладу, факультету, реферату, 

групу, своє прізвище та ініціали, прізвище наукового керівника. На наступному 

аркуші наводиться план реферату Із наведенням сторінок відповідних розділів. 

Зазначені у тексті цитати повинні відповідати посиланням на джерела, з 

яких вони наведені та оформлені таким чином: [1 , с . 25], де перша цифра - номер 

джерела за списком використаної літератури, а друга вказує па номер сторінки. 

Текст реферату повинен бути набраний на комп'ютері з одного боку аркушу 

формату А4, шрифт Times New Roman, розмір 14, поля: верхнє та нижнє -         

20 мм, ліве - 30мм, праве - 10мм, 1,5 інтервал. Кожний розділ плану 

розпочинається з нової сторінки. Сторінки повинні бути пронумеровані у правому 

верхньому куті. Обсяг реферату 12-15 сторінок . 

У кінці реферату наводиться список використаної літератури         
(8-10 джерел), розташованої в алфавітному порядку за прізвищем автора, з 

наведенням назви праці (статті), видавництва, року видання та загальної кількості 

сторінок по кожному літературному джерелу. 

 

 

 

 

 

 

 

 



РЕКОМЕНДОВАНА ТЕМАТИКА РЕФЕРАТІВ (КУРСОВИХ РОБІТ) 
 

1. Місце права неспроможності в системі права України. 

2. Характеристика інституту неспроможності. 

3. Система законодавства України про неспроможність. 

4. Співвідношення понять «неплатоспроможність», «неспроможність», 

«банкрутство». 

5. Поняття банкрутства, суб’єкта банкрутства. 

6. Правова категорія «кредитор» у відносинах неспроможності.  

7. Класифікація кредиторів у відносинах неспроможності. 

8. Конкурсні кредитори у справі про банкрутство. 

9. Привілейовані кредитори у відносинах неспроможності. 

10. Визначення поняття та сутності поточних кредиторів.  

11. Зобов’язання боржника у відносинах неспроможності. 

12. Грошове зобов’язання у відносинах неспроможності. 

13. Погашені вимоги кредиторів. 

14. Склад ознак – підстав для порушення справи про банкрутство. 

15. Підстави, за якими суд відмовляє у прийнятті заяви про порушення справи 

про банкрутство. 

16. Повернення заяви про порушення справи про банкрутство. 

17. Заява кредитора про порушення справи про банкрутство. 

18. Відкликання заяви про порушення справи про банкрутство. 

19. Сторони справи про банкрутство. 

20. Збори кредиторів – представницький орган кредиторів. Порядок скликання, 

повноваження. 

21. Комітет кредиторів – представницький орган кредиторів: утворення, 

повноваження, порядок скликання. 

22. Учасники провадження у справі про банкрутство. 

23. Арбітражний керуючий. Поняття, характеристика. 

24. Розпорядник майна боржника. 

25. Керуючий санацією боржника. 



26. Ліквідатор банкрута. 

27. Тимчасова адміністрація неплатоспроможного банку.  

28. Санація боржника до порушення провадження у справі про банкрутство. 

29. Оскарження судових рішень у процедурі банкрутства. 

30. Судові процедури у справі про банкрутство. 

31. Розпорядження майном. Мета, завдання, порядок та строк процедури 

розпорядження майном боржника. 

32. Порушення провадження у справі про банкрутство. 

33. Санація. Мета, завдання, порядок та строк процедури санації. 

34. Учасники провадження у процедурі санації, їх правовий статус. 

35. Інвестор як учасник процедури санації.  

36. Ліквідація. Поняття, мета, завдання, порядок та строк процедури ліквідації 

банкрута. 

37. Ліквідаційна комісія. Функції ліквідатора при ліквідації банкрута. 

38. Правові наслідки визнання боржника банкрутом та відкриття ліквідаційної 

процедури. 

39. Ліквідаційна маса. Склад, оцінка, порядок продажу. 

40. Черговість задоволення вимог кредиторів. 

41. Припинення провадження у справі про банкрутство. Припинення юридичної 

особи, визнаної банкрутом. 

42. Поняття та характеристика інституту мирової угоди у відносинах 

неспроможності. 

43. Визнання мирової угоди недійсною. Розірвання мирової угоди. 

44. Суб’єкти підприємництва, процедура банкрутства щодо яких має 

особливості. 

45. Порядок формування вимог кредиторів до неплатоспроможного банку. 

46. Черговість задоволення вимог кредиторів неплатоспроможного банку. 

47. Національний банк України як суб’єкт визнання банку неплатоспроможним. 

48. Фонд гарантування вкладів фізичних осіб. 

49. Конкурсне провадження у Стародавньому Римі.  

50. Конкурсний процес у царській Росії. Радянський конкурсний процес.  



МЕТОДИКИ АКТИВІЗАЦІЇ ПРОЦЕСУ НАВЧАННЯ 

 

Під час першого заняття викладач ознайомлює студентів з основними 

вимогами, що ставляться з боку кафедри щодо підготовки до семінарських 

занять. Семінари можуть проходити у різних формах: 
- усного опитування; 

- коментованого читання нормативно - правового акта; 

- творчої дискусії, вирішення проблемних питань; 

- заслуховування підготовлених рефератів; 

- перевірки завдань для самостійної роботи; 

- перевірки конспектів; 

-  поточних та модульних контрольних робіт. 

Вивчення найважливіших і складних питань передбачає підготовку 

студентами рефератів із цих питань. Кращі реферати заслуховуються на 

семінарах, а також використовуються для підготовки студентами доповідей на 

наукові конференції. 

До кожного семінару пропонуються питання для самостійної роботи 

студентів, підготовка відповідей на які є обов'язковою. Відповіді на питання 

для самостійної роботи викладаються у письмовій формі. 

В кінці семінарського заняття викладач робить висновок з питань теми, 

звертає увагу на позитивні та негативні сторони у виступах студентів, 

виставляє оцінки та дає завдання на наступне семінарське заняття. 

Активізація вивчення студентами дисципліни передбачає: 
1) вироблення у студентів навичок самостійно опрацьовувати навчальну та 

наукову літературу в процесі підготовки до питань, що виносяться на 

самостійне опрацювання, а також у процесі самостійного написання рефератів; 

2) формування у студентів здібностей перетворення одержаних знань в 

повсякденну правомірну поведінку, застосовування їх при вирішенні життєвих 

проблем; 

3) прищеплення їм навичок творчо мислити, самостійно формулювати, 

висловлювати та аргументувати свої думки. 



ПОРЯДОК I КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ 

 

Система оцінювання знань студентів з кожної дисципліни включає 

поточний, модульний та підсумковий семестровий контроль знань. 

Поточний контроль здійснюється під час проведення лекційних, 

практичних і семінарських занять і має на меті перевірку знань студентів з 

окремих тем та рівня їх підготовленості до виконання конкретної роботи. 

Семестровий (підсумковий) контроль проводиться у формі екзамену чи 

заліку визначеного навчальним планом в терміни, передбачені графіком 

навчального процесу. 

Студент вважається допущеним до екзамену, якщо він виконав усі види 

робіт, передбачені навчальним планом, і захистив реферат. Допуск до 

складання екзаменів здійснюється деканом факультету шляхом оформлення 

екзаменаційної відомості. 

Студенти, які не з’явилися на екзамен без поважних причин, вважаються 

такими, що отримали незадовільну оцінку. 

Екзамен - це форма підсумкового контролю, яка передбачає перевірку 

розуміння студентом теоретичного та практичного програмного матеріалу із 

всієї дисципліни, здатності творчо використовувати накопичені знання та 

вміння, формувати власне ставлення до певної проблеми тощо. Оцінювання 

здійснюється у балах. Зміст екзаменаційних завдань та система (шкала) 

оцінювання встановлюється кафедрами, а саме, кількість балів, яка може бути 

отримана на іспиті і яка додається до суми балів за змістові модулі 

(максимальна сума балів - 100). 

Залік - це форма підсумкового контролю, що полягає в оцінці засвоєння 

студентом навчального матеріалу з певної дисципліни, яка складається із 

зданих залікових змістових модулів, виконаних тестових завдань; ситуаційних 

робіт, опрацювання завдань робочих зошитів, тематичних рефератів, 

лабораторних тощо, передбачених робочою навчальною програмою. 

 

 



Шкала оцінювання успішності студентів  

за результатами підсумкового контролю 

 

За шкалою 
ECTS 

За національною шкалою 
Залікові оцінки За шкалою 

в балах іспит залік 

A відмінно відмінно 

зараховано 

90 - 100 

B дуже добре 

добре 

82 - 89 

C добре 75 - 81 

D задовільно (посередньо) 
задовільно 

68 - 74 

E задовільно (достатньо) 60 - 67 

FX 
незадовільно (з можливістю 

повторного складання) незадовільно 
не 

зараховано 
35 - 59 

 

 

ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ 

 

1. Боржник визнається банкрутом:  
а) Загальними зборами засновників організації-боржника.  
б) Господарським судом.  

в) Ліквідаційною комісією.  
г) Арбітражним керуючим.  
 

2. Банкрутом не може бути визнано:  
а) Благодійну організацію.  
б) Закрите акціонерне товариство.  
в) Виробничий кооператив.  
г) Казенне підприємство.  
 

3. Організація і проведення зборів кредиторів здійснюється:  
а) Уповноваженими організаціями.  
б) Арбітражним керуючим.  
в) Комітетом кредиторів.  
г) Господарським судом.  
 

4. Банкрутом вважається боржник, стосовно якого:  
а) господарський суд виніс рішення про визнання його банкрутом;  
б) господарський суд розпочав провадження у справі про банкрутство;  
в) суд виніс рішення про конфіскацію його майна;  



г) прийнято рішення про накладання арешту на його майно.  
 

5. У справах про банкрутство боржником визнається суб’єкт, 
неспроможний виконати грошові зобов’язання протягом:  

а) одного місяця;  
б) двох місяців;  
в) трьох місяців;  
г) шести місяців.  
 

6. Обов’язковою умовою конкурсу продажу майна містоутворюючих 
підприємств є:  

а) Збереження робочих місць не менш як 50 % працівників, зайнятих на 
виробництві.  

б) Збереження робочих місць не менш як 60 % працівників, зайнятих на 
виробництві.  

в) Збереження робочих місць не менш як 70 % працівників, зайнятих на 
виробництві.  

 

7. Санація сільськогосподарського підприємства вводиться на строк:  
а) Не більше одного року.  
б) До закінчення збору врожаю.  
в) До закінчення відповідного періоду сількогосподарських робіт з 

урахуванням часу, необхідного для реалізації (вирощеної, виробленої та 
переробленої) сількогосподарської продукції.  

 

8. Особливо небезпечні підприємства визначаються:  
а) Міністерством України з питань надзвичайних ситуацій та у справах 

захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи.  
б) Кабінетом Міністрів України.  
в) Міністерством екології та природних ресурсів України.  
 

9. Кошти, що надходять під час проведення ліквідаційної процедури, 
зараховуються:  

а) на спеціальний рахунок ліквідатора;  
б) на основний рахунок боржника;  
в) на рахунок судової адміністрації.  
 

10. До складу ліквідаційної маси підприємства-боржника 
включаються:  

а) майно;  
б) гуртожитки;  
в) майнові права;  
г) дошкільні заклади.  
 

11. Оцінка майна банкрута здійснюється:  
а) ліквідатором;  
б) суб’єктом оціночної діяльності;  



в) комітетом кредиторів;  
г) банкрутом.  
 

12. Процедура санації боржника вводиться судом:  
а) за клопотанням боржника;  
б) за клопотанням комітету кредиторів;  
в) за клопотанням інвестора;  
г) за клопотанням арбітражного керуючого.  
 

13. Яке з наведених положень відповідає вимогам закону?  
а) санація вводиться на строк не більше дванадцяти місяців, який може 

бути продовжений ще до шести місяців;  
б) санація вводиться на строк не більше десяти місяців, який може бути 

продовжений ще до шести місяців;  
в) санація вводиться на строк не більше шести місяців, який може бути 

продовжений ще до дванадцяти місяців;  
г) санація вводиться на строк не більше вісімнадцяти місяців, який може 

бути продовжений ще до шести місяців.  
 

 

 

14. Санація сільськогосподарського підприємства вводиться строком:  
а) до закінчення відповідного періоду сільськогосподарських робіт з 

урахуванням часу, необхідного для реалізації вирощеної (виробленої, 
виробленої та переробленої) сільськогосподарської продукції. Зазначений строк 
не може перевищувати п’ятнадцяти місяців;  

б) до закінчення збору врожаю;  
в) до закінчення відповідного періоду сільськогосподарських робіт з 

урахуванням часу, необхідного для реалізації (вирощеної, виробленої та 
переробленої) сільськогосподарської продукції;  

г) на шість місяців.  
 

15. Строк, на який вводиться процедура розпорядження майном, 
становить:  

а) 90 календарних днів;  
б) 115 календарних днів;  
в) 120 календарних днів;  
г) 180 календарних днів.  
 

16. Процедура розпорядження майном може бути продовжена судом 
на:  

а) один місяць;  
б) два місяці;  
в) три місяці;  
г) шість місяців.  
 



17. Чи має право розпорядник майна від свого імені подати позов до 
господарського суду про визнання недійсним договору, укладеного 
боржником:  

а) так – до порушення провадження у справі про банкрутство;  
б) так – після порушення провадження у справі про банкрутство;  
в) не має права в обох випадках;  
г) має право в обох випадках.  
 

18. Справи про банкрутство підвідомчі:  
а) місцевим судам;  
б) господарським судам;  
в) адміністративним судам;  
г) Національному банку України.  
 

19. Справа про банкрутство підприємства може бути порушена, якщо:  
а) надійшла спільна заява кредиторів боржника;  
б) надійшла письмова заява потенційного санатора;  
в) надійшла письмова заява боржника щодо його фінансової не- 

спроможності або загрози такої неспроможності;  
г) боржник не визнає претензії про відшкодування заборгованості;  
д) боржник не повернув банківського кредиту в обумовлений термін.  
 

20. Справи про банкрутство порушуються, якщо безперечні вимоги 
кредитора (кредиторів до боржника загалом становлять не менше:  

а) п’ятисот тисяч гривень;  
б) трьохсот мінімальних розмірів мінімальної заробітної плати;  
в) не менше трьохсот розмірів сукупної заробітної плати робітників 

підприємства-боржника.  
 

21. Процедура санації боржника вводиться судом:  
а) за клопотанням боржника;  
б) за клопотанням комітету кредиторів;  
в) за клопотанням інвестора;  
г) за клопотанням арбітражного керуючого.  
 

22. Строк санації може бути продовжений:  
а) не більше ніж на 6 місяців;  
б) не більше ніж на 9 місяців;  
в) не більше ніж на 12 місяців.  
 

23. План санації боржника подається суду:  
а) інвестором;  
б) боржником;  
в) керуючим санацією;  
г) комітетом кредиторів;  
д) протягом одного місяця з дня винесення ухвали про санацію боржника;  
е) протягом двох місяців … ;  



ж) протягом трьох місяців … .  
 

24. Арбітражний керуючий – це:  
а) співробітник Національного банку України;  
б) уповноважена особа керівника комітету кредиторів;  
в) фізична особа-підприємець, яка отримала відповідне свідоцтво;  
г) фізична особа, яка отримала відповідне свідоцтво.  
 

25. Представник працівників боржника – це:  
а) Особа, яка зобов’язана від імені працівників боржника представляти їх 

інтереси.  
б) Фізична особа, яка має ліцензію, видану в установленому 

законодавством порядку, та діє на підставі ухвали господарського суду.  
в) Особа, уповноважена загальними зборами трудового колективу, на яких 

присутні не менш як три чверті від штатної чисельності працівників боржника, 
представляти їх інтереси при проведенні процедур банкрутства з правом 
дорадчого голосу.  

 

26. Суб’єкт банкрутства – це:  
а) Особа, обсяг оподатковуваних операцій з продажу товарів (робіт, 

послуг) протягом будь-якого періоду з останніх дванадцяти календарних 
місяців якої перевищував 3600 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.  

б) Боржник, неспроможність якого виконати свої грошові зобов’язання 
встановлена господарським судом.  

в) Юридична або фізична особа, яка має у встановленому порядку 
підтверджені документами вимоги щодо грошових зобов’язань до боржника 
щодо виплати заборгованості із заробітної плати працівникам боржника.  

 

27. Яка з перерахованих процедур не є судовою процедурою, що 
застосовується до боржника:  

а) мирова угода;  
б) санація підприємства боржника;  
в) ліквідація підприємства боржника;  
г) реорганізація підприємства боржника.  
 

28. Щодо боржника може застосовуватися така судова процедура 
банкрутства:  

а) санація;  
б) дерегуляція;  
в) поділ;  
г) злиття.  
 

29. Щодо боржника може застосовуватися така судова процедура 
банкрутства:  

а) перетворення;  
б) дерегуляція;  
в) мирова угода;  



г) оферта.  
 

30. Які з наведених законодавчих актів належать до законодавства, що 
регулює провадження у справах про банкрутство:  

а) Закон України «Про оплату праці»;  
б) Закон України «Про господарські товариства»;  
в) Закон України «Про банки і банківську діяльність»;  
г) Господарський процесуальний кодекс України;  
д) Закон України «Про Національний банк України»;  
е) Закон України «Про банкрутство»;  
ж) Цивільний кодекс України;  
з) Закон України «Про міжнародний комерційний арбітраж»;  
и) Закон України «Про відновлення платоспроможності боржника або 

визнання його банкрутом»;  
к) Закон України «Про заставу»;  
л) Податковий кодекс України;  
м) Міжнародні договори України;  
н) Закон України «Про виконавче провадження».  
 

31. Закон України «Про відновлення платоспроможності боржника або 
визнання його банкрутом» діє у редакції:  

а) 2010 р.;  
б) 2000 р.;  
в) 2011 р.;  
г) 1999 р.  
 

32. До джерел «Правового регулювання відновлення 
платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» слід віднести:  

а) Фінансове право.  
б) Звичаєве право.  
в) Господарське право.  
г) Цивільне право.  
 

33. Підготовче засідання суду проводиться: 
а) не пізніше десятого дня з дня винесення ухвали про прийняття заяви про 

порушення справи про банкрутство; 
б) не пізніше чотирнадцятого дня … ; 
в) не пізніше двадцятого дня … ; 
г) не пізніше тридцятого дня… . 
 

34. Строк санації може бути продовжений: 
а) не більше ніж на 6 місяців; 
б) не більше ніж на 9 місяців; 
в) не більше ніж на 12 місяців. 
 

35. Мораторій на задоволення вимог кредиторів вводиться: 



а) після прийняття судом ухвали про порушення провадження у справі про 
банкрутство; 

б) після призначення розпорядника майном боржника; 
в) не пізніше ніж на тридцятий день після прийняття заяви про порушення 

справи про банкрутство; 
г) одночасно з порушенням провадження у справі про банкрутство. 
 

36. Кредитори мають на зборах кількість голосів: 
а) згідно з реєстром вимог кредиторів, у тому числі органи державної 

податкової служби, інші державні органи, які здійснюють контроль за справами 
про банкрутство; 

б) пропорційну сумі вимог кредиторів, кратній одній тисячі гривень. 
 

37. Кредитори мають право заявити свої претензії до боржника, який 
ліквідується власником, у строк: 

а) з дня подачі заяви до господарського суду; 
б) у тримісячний строк після порушення провадження у справі про 

банкрутство; 
в) у місячний строк від дня офіційного оприлюднення повідомлення про 

визнання боржника, який ліквідується, банкрутом. 
 

38. Термін «банкрутство» застосовується в таких значеннях:  
а) як підгалузь права;  
б) як галузь господарського законодавства;  
в) як галузь підприємницької діяльності;  
г) як правовий інститут.  
 

39. Принципи правового регулювання неплатоспроможності та 
банкрутства поділяються на:  

а) Загальні та спеціальні.  
б) Імперативні та диспозитивні.  
в) Організаційні та функціональні.  
г) Регулятивні та охоронні.  
 

40. Неплатоспроможність – це:  
а) Неспроможність суб’єкта підприємницької діяльності виконати після 

настання встановленого строку їх сплати грошові зобов’язання перед 
кредиторами, в тому числі із заробітної плати, а також виконати зобов’язання 
щодо сплати податків і зборів (обов’язкових платежів) не інакше як через 
відновлення платоспроможності.  

б) Банківська послуга з отримання за дорученням клієнта коштів від 
боржника такого клієнта у рахунок погашення його боргу або акцепту за 
векселями, чеками, іншими розрахунковими і товарними документами.  

в) Операція з переуступки першим кредитором прав вимоги боргу третьої 
особи іншому кредитору з попередньою або наступною компенсацією вартості 
такого боргу першому кредиторові.  



г) Визначене господарським судом становище за якої боржник – фізична 
або юридична особа неспроможний виконати визнані судом вимоги до такого 
боржника.  

 

СИТУАЦІЙНІ ЗАВДАННЯ 

 

Варіант 1.  
Комітет кредиторів представив господарському суду в особі кандидатури 

заступника, погодженої із зовнішнім керівником, колишнього керівника 

боржника - юридичної особи, відносно якої введено зовнішнє управління. Чи 

має право господарський суд затвердити дану особу заступником арбітражного 

керуючого, якщо цей громадянин був усунений з посади директора з моменту 

введення зовнішнього управління? 

 

Варіант 2. 
Виписати з Закону України «Про відновлення платоспроможності 

боржника або визнання його банкрутом» 5 імперативних та 5 диспозитивних 

норм. 

 

Варіант 3. 
Скласти заяви конкурсних і забезпечених кредиторів з вимогами до 

боржника. 

 

Варіант 4.  
Кредитор звернувся із заявою про визнання боржника банкрутом. 

Господарський суд заяву прийняв і призначив засідання. Після цього кредитор 

звернувся із заявою про відмову від своїх вимог. Господарський суд, проте, 

почав розгляд справи по суті, мотивуючи це тим, що необхідно перевірити 

наявність у боржника заборгованості перед іншими кредиторами. Чи були у 

господарського суду підстави для розгляду по суті? Варіант: Кредитор 

звернувся із заявою про повернення заяви про визнання боржника банкрутом до 

винесення господарським судом ухвали про прийняття заяви та підготовку 



справи до судового розгляду.    

 

 

Варіант 5. 
Підготувати проект документу:  

Заява про порушення справи про банкрутство.  

 

Варіант 6.  
Після ухвалення господарським судом заяви податкового органу про 

визнання банкрутом індивідуального підприємця його дружина, що отримала 

ухвалу суду, представила рішення суду загальної юрисдикції про оголошення 

чоловіка померлим і видане на підставі рішення відповідає свідоцтву органу 

АЦС України. Який судовий акт повинен прийняти господарський суд по 

результатам судового розгляду?Варіант: Дружина представила рішення суду 

загальної юрисдикції про визнання чоловіка безвісно відсутнім. 

 

Варіант 7. 
Підготувати проект документу:  

План санації.  

 

Варіант 8. 
Збір кредиторів як кандидатуру арбітражного керуючого висунули 

Петрова, що займав посаду заступника директора з економічних питань 

виробничого акціонерного товариства боржника. Петров був звільнений за 

ініціативою адміністрації виробничого акціонерного товариства за три роки два 

місяці до висунення його кандидатури на посаду арбітражного керуючого, але 

через три місяці після звільнення був відновлений на посаді за рішенням суду 

загальної юрисдикції, пропрацював після відновлення на посаді чотири дні і 

звільнився за власним бажанням. Чи можливе призначення цієї особи на посаду 

арбітражного керуючого? 

 



Варіант 9. 
Підготувати проект документу:  

Ухвала господарського суду щодо відкриття провадження у справі про 

банкрутство.  

 

Варіант 10. 
Рішенням господарського суду з боржника на користь кредитора стягнута 

сума 46 тис. грн., у тому числі 40 тис. грн. - борг за доставлену продукцію, 6 

тис. грн. - відсотки за порушення грошового зобов'язання. Рішення не 

виконувалося боржником протягом чотирьох місяців. Чи має право кредитор 

звернутися із заявою про визнання боржника банкрутом?Варіант: Кредитором є 

комерційний банк, стягнута сума 46 тис. грн. складається з 40 тис. грн. боргу по 

кредитному договору, 6 тис. грн. - відсотків за користування кредитом. 

 

Варіант 11. 
Підготувати проект документу:  

Ухвала господарського суду за результатами підготовчого засідання 

господарського суду.  

 

Варіант 12. 
Складіть структурно-логічну схему «Історія розвитку інституту 

банкрутства (неспроможності) на території України». Відобразіть у ній основні 

етапи розвитку цього правового інституту та основні знакові документи, які 

врегульовували відповідні відносини. 

 

Варіант 13. 
Розв’яжіть задачу. ПАТ «Експорт» звернулося до господарського суду із 

заявою про визнання ТОВ «Сервіс» банкрутом, оскільки згідно з актом звірки 

проведених розрахунків заборгованість останнього в розмірі 240 тис. грн. не 

була сплачена протягом трьох місяців. Яку ухвалу має винести господарський 

суд? Які умови встановлені для порушення провадження у справі про 



банкрутство? Обґрунтуйте свою відповідь. 2. Підготуйтеся до дискусії про 

ознаки та критерії неплатоспроможності суб’єкта підприємництва, про природу 

відносин, що регулюються законодавством про банкрутство. 

 

Варіант 14. 
Ухвалою господарського суду розпорядником майна ПрАТ «Пивзавод» 

було призначено В. С. Сергієнка, який, окрім втручання в оперативно-

господарську діяльність, припинив повноваження керівника ПрАТ. 1. Чи має 

право розпорядник майна вчиняти такі дії? 2. Якими правами наділений 

розпорядник майна? 3. Чи можливо, і, якщо так, у яких випадках можливо 

припинити повноваження керівника боржника? 

 

Варіант 15. 
Складіть таблицю «Джерела регулювання правовідносин неспроможності 

та банкрутства» за примірною формою 

Назва 
документа 

Дата 
прийняття 

Короткий опис (Що регулює (які 
відносини)? Які основні принципи 

закладає?) 
   

 

Варіант 16. 
Керуючий санацією через два місяці після винесення ухвали про санацію 

боржника подав комітету кредиторів план санації боржника. Після 

ознайомлення з планом санації, комітет кредиторів подав його керуючому 

санацією, щоб останній цей план затвердив. Посилаючись на відповідні 

положення чинного законодавства України, дайте відповідь на наступні 

запитання: Хто вправі схвалювати план санації боржника? Хто затверджує план 

санації боржника? Які правові наслідки затвердження плану санації боржника? 

 

Варіант 17. 
На підставі відповіді на претензію з визнанням заявлених претензійних 

вимог ТОВ «Світ» надіслало розпорядження до банку про безспірне списання із 



ПрАТ «Енерго» грошової суми в розмірі 35350 грн. Оскільки через чотири 

місяці після прийняття банком розпорядження про безспірне списання 

грошових коштів боржник був не в змозі виконати свої грошові зобов’язання, 

ТОВ «Світ» звернулось із заявою до господарського суду про визнання 

боржника (ПрАТ «Енерго») банкрутом. Ухвалою господарського суду заявнику 

було відмовлено в порушенні провадження у справі про банкрутство. Чи 

відповідає зазначена ухвала вимогам законодавства України ? Які умови 

порушення провадження у справі про банкрутство? Дайте аргументовану 

відповідь. 

 

Варіант 18. 
Задовольняючи вимоги кредиторів відповідно до реєстру вимог 

кредиторів, боржник розраховувався з останніми вибірково, за своїм власним 

розсудом. Чи має право боржник при проведенні процедури розпорядження 

майном задовольняти вимоги кредиторів? Чи встановлена календарна 

черговість на задоволення вимог кредиторів? Чи є умови задоволення 

боржником вимог кредиторів? Обґрунтуйте свою відповідь, посилаючись на 

відповідні положення чинного законодавства України. 

 

Варіант 19. 
Мирову угоду зі сторони боржника підписано арбітражним керуючим, зі 

сторони кредиторів – кредитором, який має найбільшу кількість голосів у 

комітеті кредиторів. Чи належними особами підписано мирову угоду? У яких 

випадках і на яких стадіях провадження у справі про банкрутство можливе 

укладення мирової угоди ? Назвіть сторін мирової угоди та перелік осіб, які 

вправі її підписувати. 

 

Варіант 20. 
Суддя Господарського суду Полтавської області, розглянувши заяву про 

порушення справи про банкрутство колективного підприємства «Ліра», виніс 

ухвалу про порушення провадження у справі про банкрутство, в якій 



вказувалося про введення процедури розпорядження майном боржника і 

самостійно призначив розпорядника майна з числа осіб, що були зареєстровані 

як арбітражні керуючі. Кредитори КП «Ліра» не погодилися з рішенням 

господарського суду і запропонували свою кандидатуру розпорядника майном 

боржника. Суд не погодився з запропонованою кандидатурою з таких причин: 

1) запропонована особа раніше працювала на посаді голови правління 

підприємства-боржника і була звільнена менше ніж рік тому;  

2) запропонована особа не має ліцензії арбітражного керуючого. 

Кредитори оскаржили рішення до апеляційного господарського суду.  

Який статус розпорядника майна і якими правовими нормами він 

визначається?  

Які особи не можуть призначатися розпорядниками майном боржника?  

 

Варіант 21. 
9 березня 2008 року комерційний банк «ЗКВ» подав до господарського 

суду заяву про порушення справи про банкрутство фірми «Аптор», що більш 

ніж рік тому взяла кредит в банку строком на 6 міс. і не повернула його. Сума 

боргу, що підлягає поверненню разом з відсотками становить 132 тис. грн., 

неустойка, що нараховувалася за кожен день затримки повернення кредиту 

становить 6 тис. грн. 11 березня суддя виніс ухвалу про повернення заяви без 

розгляду, оскільки заява підписана особою, посадове становище якої не 

вказано.  

Яку мінімальну суму повинні становити безспірні вимоги кредиторів для 

порушення справи про банкрутство і чи є в даному випадку підстави 

порушувати справу?  

Протягом якого терміну повинні залишатися без задоволення безспірні 

вимоги кредиторів, щоб виникли підстави порушити справу про банкрутство і 

чи дотримані ці вимоги в даному випадку?  

Чи законно вчинив суддя, повернувши заяву без розгляду?  

Які реквізити повинна містити заява про порушення справи про 

банкрутство?  



 

 

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. 
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