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ПОЯСНЮВАЛЬНА  ЗАПИСКА

Банкрутство є однією з юридичних підстав ліквідації підприємс-
тва. Порядок і умови визнання суб’єктів підприємницької діяльності 
банкрутами з метою задоволення претензії кредиторів регулюються 
принципово новою концепцією підходу до банкрутства суб’єкта під-
приємництва — відновленням його платоспроможності. Необхідність 
вивчення спецкурсу “Законодавство про банкрутство” зумовлена на-
явністю інституту банкрутства. Представлений тематичний план, бе-
зумовно, надасть можливість майбутнім фахівцям-правникам повно і 
всебічно вивчити законодавство України про банкрутство.

Навчальна дисципліна “Законодавство про банкрутство” розра-
хована на студентів, які навчаються за спеціальністю “Правознав-
ство”. Вона містить норми матеріального та процесуального права 
і вивчається після засвоєння курсу “Господарське право” та “Госпо-
дарський процес”.

Основними організаційними формами вивчення дисципліни “За-
конодавство про банкрутство” є лекції та практичні заняття, вико-
нання індивідуальних завдань, самостійна робота та контрольні захо-
ди — тестові завдання та залік.

Мета дисципліни:
• дати студентам знання щодо законодавчого та нормативного ре-

гулювання інституту банкрутства;
• ознайомити студентів з прогалинами чинного законодавства 

щодо регулювання цього питання;
• навчити застосовувати здобуті теоретичні знання при розв’я-

занні практичних завдань.
Студенти повинні знати:
• поняття банкрутства, його правове регулювання;
• суб’єкти банкрутства;
• підстави для визнання суб’єкта банкрутом;
• процедури банкрутства;
• повноваження арбітражного керуючого та ліквідатора.
У результаті вивчення дисципліни студент повинен вміти:
• дискутувати, організовано відстоювати власну думку та переко-

нання, правильно оцінювати, вибирати й аналізувати інформа-
цію, робити правильні і обгрунтовані висновки;

• оформляти відповідні документи з приводу процедури банк-
рутства (заява та ін.)
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ТЕМАТИЧНИЙ  ПЛАН  
дисципліни

“ЗАКОНОДАВСТВО  ПРО  БАНКРУТСТВО”

№
пор.

Назва змістового модуля і теми

1
2

Змістовий модуль І. Загальні питання банкрутства 
Банкрутство в історичному та правовому аспектах
Правові підстави провадження у справах про  
неплатоспроможність і банкрутство

3

4
5

6

Змістовий модуль ІІ. Процедури банкрутства 
Підготовче та попереднє засідання як процес визначення 
повноважень кредиторів і боржника
Санація як засіб відновлення платоспроможності боржника
Ліквідаційна процедура як засіб задоволення вимог 
кредиторів
Мирова угода в процесі неплатоспроможності

Разом годин: 54

ЗМіСТ  
дисципліни

“ЗАКОНОДАВСТВО  ПРО  БАНКРУТСТВО”

Змістовий модуль І. Загальні питання банкрутства 

Тема 1. Банкрутство в історичному та правовому аспектах
Зародження інституту банкрутства у процесі розвитку суспільних 

відносин і становлення товарного виробництва та грошово-кредит-
них відносин.

Питання банкрутства за часи розвитку суспільних відносин на те-
риторії України.

Законодавство про банкрутство у радянський період.
Економічні та правові підстави створення законодавчої бази про 

банкрутство в Україні.

Література [16; 17; 20; 30; 31; 54]
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Тема 2. Правові підстави провадження у справах  
про неплатоспроможність і банкрутство

Поняття та ознаки неплатоспроможності в українському законо-
давстві.

Суб’єкти банкрутства.
Учасники та сторони в процедурі неплатоспроможності (креди-

тор, боржник, арбітражний керуючий, заінтересовані особи стосовно 
боржника, представник працівників боржника).

Судові процедури банкрутства (розпорядження майном, мирова 
угода, санація, ліквідація).

Судові засідання (підготовче, попереднє) та їх етапи.
Правові вимоги до заяви боржника, кредитора про порушення 

справи про банкрутство.
Підстави для порушення провадження у справі про банкрутство.

Література [8; 9; 37; 40; 44; 46; 56; 57]

Змістовий модуль ІІ. Процедури банкрутства

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

Загальні умови порушення провадження у справі про банкрут-
ство.

Особливості та підстави для порушення справи про банкрутство 
деяких суб’єктів господарювання (банкрутство страховиків, банк-
рутство громадян — суб’єктів підприємницької діяльності та селянсь-
ких (фермерських) господарств, застосування процедури банкрутс-
тва до боржника, що ліквідується власником, провадження санаційної 
процедури боржника його керівником).

Відкликання заяви про порушення справи про банкрутство.
Розпорядження майном боржника як захід запобігання банкрут-

ству боржника.
Підготовче засідання.
Попереднє засідання господарського суду з розгляду справи про 

банкрутство.
Припинення провадження у справах про банкрутство.

Література [5; 6; 8; 23; 49; 50]
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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 банк-

рутство.
Призначення керуючого санацією, його права й обов’язки.
Визначення угод недійсними у процедурі санації.
План санації.
Продаж майна в процедурі санації.
Звіт керуючого санацією.
Особливості процесу санації деяких суб’єктів господарювання.

Література [6; 8; 9; 22; 27; 37; 38; 53]

Тема 5. Ліквідаційна процедура як засіб задоволення вимог 
кредиторів

Відкриття ліквідаційної процедури при розгляді справ про банк-
рутство.

Питання відкриття ліквідаційної процедури.
Наслідки визнання боржника банкрутом.
Функції господарського суду в ліквідаційній процедурі.
Поняття ліквідаційної маси.
Ліквідатор як процесуальна особа у процесі банкрутства: поря-

док призначення, повноваження, права, система оплати та страху-
вання.

Порядок оцінки та інвентаризації майна банкрута.
Продаж майна банкрута.
Черговість задоволення вимог кредиторів. Порядок задоволення 

кожної черги.
Звіт ліквідатора.
Особливості здійснення ліквідаційної процедури деяких суб’єктів 

господарювання.

Література [23; 44; 49; 55; 56]
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Тема 6. Мирова угода в процесі неплатоспроможності

Поняття мирової угоди в процесі неплатоспроможності.
Правові підстави укладання угоди:

• у процесі розпорядження майном;
• у санаційній процедурі;
• у ліквідаційній процедурі.

Прощення боргів.
Укладання мирової угоди та набрання нею чинності.
Порядок розгляду мирової угоди в господарському суді.
Недійсність мирової угоди.
Підстави для розірвання мирової угоди.

Література [9; 37; 50; 52; 56; 57]

ВКАЗіВКИ  ДО  ВИКОНАННЯ  КОНТРОЛЬНОї  РОБОТИ

Контрольна робота обов’язково повинна містити план за такою 
структурою: вступ, основна частина, висновки. У вступі слід розкри-
ти роль і значення теми (обсяг — до двох сторінок). Основна частина 
повинна складатися з двох чи трьох питань. Розкриваючи зміст пи-
тань, потрібно показати знання з теми, проаналізувати чинні норми 
права з використанням практичного досвіду, висловити конкретні 
власні зауваження і рекомендації щодо досліджуваної теми. У вис-
новках у концентрованій формі обсягом до двох сторінок слід подати 
й обгрунтувати пропозиції і рекомендації щодо вдосконалення чин-
ного законодавства чи теоретичних положень за темою контрольної 
роботи. Наприкінці роботи навести список використаних джерел, 
належним чином оформити титульну сторінку, підписати роботу, 
зазначивши дату виконання, і у визначений термін подати на пере-
вірку. 

Тему контрольної роботи студент вибирає за останньою цифрою 
номера своєї залікової книжки. Якщо остання цифра номера заліко-
вої книжки “5”, то відповідно треба вибрати тему 5.
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ТЕМИ  КОНТРОЛЬНИХ  РОБіТ

1. Повноваження державного органу з питань банкрутства.
2. Статус арбітражного керуючого.
3. Розпорядження майном боржника.
4. Особливості процесу санації містоутворюючих підприємств.
5. Особливості процесу санації особливо небезпечних підприємств.
6. Особливості процесу санації страховиків.
7. Особливості процесу санації сільськогосподарських підприємств.
8. Особливості процесу санації селянських (фермерських) госпо-

дарств.
9. Особливості процесу санації підприємців-громадян.

10. Наслідки визнання боржника банкрутом. 
11. Правовий статус ліквідатора.
12. Порядок задоволення вимог кредитора.
13. Особливості здійснення ліквідаційної процедури містоутворю-

ючих підприємств.
14. Мораторій на задоволення вимог кредиторів.
15. Особливості здійснення ліквідаційної процедури містоутворю-

ючих підприємств.
16. Особливості здійснення ліквідаційної процедури сільськогоспо-

дарських підприємств.
17. Особливості здійснення ліквідаційної процедури страховиків.
18. Особливості здійснення ліквідаційної процедури підприємців-

громадян.
19. Особливості здійснення ліквідаційної процедури селянських 

(фермерських) господарств.
20. Процедура банкрутства боржника, що ліквідується власником.
21. Особливості здійснення ліквідаційної процедури відсутнього 

боржника.
22. Правові підстави укладення мирової угоди в процесі розпоряд-

ження майном.
23. Правові підстави укладення мирової угоди в санаційній процедурі.
24. Правові підстави укладення мирової угоди в ліквідаційній проце-

дурі.
25. Недійсність мирової угоди.
26. Підстави для розірвання мирової угоди.
27. Припинення провадження у справі про банкрутство.
28. Державна політика запобігання банкрутству.
29. Суб’єкти банкрутства.
30. Повноваження комітету кредиторів.
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ПИТАННЯ  ДЛЯ  САМОКОНТРОЛЮ

1. Становлення інституту неплатоспроможності у процесі розвитку 
суспільних відносин і становлення товарного виробництва та гро-
шово-кредитних відносин.

2. Питання неплатоспроможності за часи розвитку суспільних від-
носин на території України.

3. Законодавство про неплатоспроможність у радянський період.
4. Економічні та правові підстави для створення законодавчої бази 

про банкрутство в Україні.
5. Основні принципи неплатоспроможності, зазначені у Законі Ук-

раїни “Про банкрутство” (у редакції від 1992 р.).
6. Деякі аспекти правових та економічних умов для реформування 

інституту неплатоспроможності у 1998 р.
7. Основні положення Закону України “Про відновлення плато-

спроможності боржника або визнання його банкрутом”.
8. Законодавство, яке регулює питання неплатоспроможності та 

банкрутства.
9. Повноваження державного органу з питань банкрутства.

10. Особливості введення в дію Закону України “Про відновлення 
платоспроможності боржника або визнання його банкрутом”.

11. Поняття та ознаки неплатоспроможності в українському законо-
давстві.

12. Суб’єкти банкрутства.
13. Учасники та сторони в процедурі неплатоспроможності.
14. Судові процедури банкрутства.
15. Судові засідання та їх етапи.
16. Підвідомчість та підсудність справ про банкрутство госпо-

дарським судам.
17. Правові вимоги до заяви боржника, кредитора про порушення 

справи про банкрутство.
18. Підстави для порушення проваджень у справі про банкрутство.
19. Правові підстави для прийняття або відмови у прийнятті заяви.
20. Повернення або відкликання заяви.
21. Арбітражний керуючий.
22. Загальні умови порушення провадження у справі про банкрут-

ство.
23. Особливості та підстави для порушення справи про банкрутство 

деяких суб’єктів господарювання.
24. Відкликання заяви про порушення справи про банкрутство.
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25. Розпорядження майном боржника як захід запобігання банкрут-
ству боржника.

26. Правові підстави виявлення кредиторів.
27. Розгляд заяви кредиторів у процесі порушення справи.
28. Розгляд заяв кредиторів після публікації оголошення про пору-

шення справи про банкрутство.
29. Підготовче засідання.
30. Попереднє засідання господарського суду з розгляду справи про 

банкрутство.
31. Проведення зборів кредиторів.
32. Утворення комітету кредиторів.
33. Компетенція комітету кредиторів.
34. Забезпечення грошових вимог кредиторів.
35. Мораторій на задоволення вимог кредиторів.
36. Правові підстави діяльності кредиторів у процесі банкрутства ок-

ремих суб’єктів господарювання.
37. Припинення провадження у справі про банкрутство.
38. Визначення поняття санації.
39. Досудова санація.
40. Виявлення санаторів та інвесторів.
41. Процесуальні документи, які приймаються в санаційній про-

цедурі.
42. Керуючий санацією як процесуальна особа у справах про банк-

рутство.
43. Призначення керуючого санацією, його права й обов’язки.
44. Визнання угод недійсними в процедурі санації.
45. План санації.
46. Продаж майна в процедурі санації.
47. Звіт керуючого санацією.
48. Особливості санації деяких суб’єктів господарювання.
49. Відкриття ліквідаційної процедури при розгляді справ про банк-

рутство.
50. Наслідки визнання боржника банкрутом.
51. Функції господарювання суду в ліквідаційній процедурі.
52. Поняття ліквідаційної маси.
53. Ліквідатор як процесуальна особа в процесі банкрутства.
54. Порядок оцінки та інвентаризації майна банкрута в ліквідаційній 

процедурі.
55. Продаж майна банкрута в ліквідаційній процедурі.
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56. Черговість задоволення вимог кредиторів у ліквідаційній про-
цедурі.

57. Звіт ліквідатора.
58. Особливості здійснення ліквідаційної процедури деяких суб’єктів 

господарювання.
59. Поняття мирової угоди в процесі неплатоспроможності.
60. Правові підстави укладення мирової угоди.
61. Прощення боргів.
62. Укладення мирової угоди та набрання нею чинності.
63. Порядок розгляду мирової угоди в господарському суді. Недійс-

ність мирової угоди. 
64. Підстави для розірвання мирової угоди.
65. Визначення поняття банкрутства. Концепція виникнення.
66. Поняття неплатоспроможності.
67. Державна політика запобігання банкрутству.
68. Держава як кредитор у справах про банкрутство.
69. Підстави для застосування процедури банкрутства до суб’єктів 

підприємництва.
70. Види позасудових процедур як мета запобігання банкрутству.
71. Звернення із заявою про порушення справи про банкрутство.
72. Стадії провадження у справах про банкрутство.
73. Строки у справах про банкрутство.
74. Мета підготовчого засідання у господарському суді.
75. Організація здійснення санації.
76. Випадки припинення господарським судом провадження у спра-

вах про банкрутство.
77. Випадки прийняття господарським судом постанови про визнан-

ня боржника банкрутом.
78. Відкриття ліквідаційної процедури.
79. Наслідки визнання боржника банкрутом.
80. Повноваження ліквідатора у справі про банкрутство.
81. Черговість задоволення претензій кредиторів.
82. Мирова угода. Поняття та порядок укладення.
83. Випадки розірвання мирової угоди за рішенням господарського 

суду.
84. Основні принципи державного регулювання неплатоспромож-

ності.
85. Поняття банкрутства як засіб відновлення платоспроможності 

боржника.



12

86. Особливості санаційної процедури.
87. Принципи ліквідаційної процедури.
88. Мирова угода як засіб відновлення платоспроможності.
89. Особливості банкрутства деяких суб’єктів господарювання.
90. Інвестиція як засіб запобігання банкрутству. 
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