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Модуль 1. Загальна характеристика процедури банкрутства. 
Правове становище учасників провадження у справі про банкрутство 

 
Тема 3. Загальна характеристика процедури банкрутства відповідно до 

законодавства України 
Семінарське заняття 1.: 
 1) Правова природа неспроможності (банкрутства);  
2) Ознаки та принципи банкрутства;  
3) Загальний порядок провадження у справі про банкрутство;  
4) Мораторій на задоволення грошових вимог кредиторів;  
5) Загальна характеристика судових процедур, що застосовуються до боржника 
під час провадження у справі про банкрутство;  
6) Види банкрутства. Поняття та ознаки прихованого, умисного, фіктивного 
банкрутства. 
 
Тема 4. Правове становище учасників провадження у справі про 
банкрутство 
Семінарське заняття 2.:  
1) Загальна характеристика учасників провадження у справі про банкрутство; 
2) Правове становище боржника у справі про банкрутство;  
3) Правове становище кредиторів у справі про банкрутство; 
4) Роль, склад та функції зборів і комітету кредиторів;  
5) Правове становище арбітражного керуючого у справі про банкрутство; 
6) Правове становище інших учасників провадження у справі про банкрутство. 
 
Тема 5. Заходи, спрямовані на запобігання банкрутству боржника. 
Позасудові процедури відновлення платоспроможності боржника 

 
Модуль 2. Правове регулювання судових 

процедур провадження у справі про банкрутство 
 

Тема 6. Провадження у справах про банкрутство 
Семінарське заняття 3.:  
1) Заява про порушення справи про банкрутство, суб’єкти та підстави 
звернення;  
2) Підвідомчість, підсудність розгляду справ про банкрутство. Порушення 
провадження у справі про банкрутство; 
3) Правові наслідки відкриття провадження у справі про банкрутство. 
Підготовче засідання;  
4) Забезпечення вимог кредиторів. Розгляд позовних вимог конкурсних 
кредиторів до боржника;  
5) Визнання недійсними правочинів (договорів) та спростування майнових дій 
боржника. 

 
Тема 7. Загальна характеристика судових процедур, що застосовуються до 

боржника 
під час провадження у справі про банкрутство. Розпорядження майном 

боржника 
Семінарське заняття 4.:  
1) Застосування процедури розпорядження майном боржника. Права, обов’язки 
та відповідальність розпорядника майна;  



2) Виявлення кредиторів і осіб, які мають бажання взяти участь у санації 
боржника. Заяви конкурсних і забезпечених кредиторів з вимогами до 
боржника;  
3) Попереднє засідання господарського суду. Реєстр вимог кредиторів. Вимоги 
поточних кредиторів до боржника;  
4) Закінчення процедури розпорядження майном. 

 
Тема 8. Судові процедури, спрямовані на відновлення платоспроможності 

боржника 
Семінарське заняття 5:  
1) Поняття процедури санації. Запровадження процедури санації боржника; 
2) Права, обов’язки та відповідальність керуючого санацією;  
3) План санації боржника, його схвалення комітетом кредиторів, погодження 
забезпеченими кредиторами;  
4) Характеристика основних способів відновлення платоспроможності 
боржника;  
5) Звіт керуючого санацією, наслідки його розгляду комітетом кредиторів, 
судом;  
6) Мирова угода, строк, умови, порядок її укладення та набрання нею чинності. 
 
Тема 9. Банкрутство як юридичний факт. Ліквідаційна процедура 
Семінарське заняття 6:   
1) Банкрутство як юридичний факт. Наслідки визнання боржника банкрутом; 
2) Функції господарського суду в ліквідаційній процедурі. Повноваження 
ліквідатора та членів ліквідаційної комісії;  
3) Виконання зобов’язань боржника власником майна боржника в ліквідаційній 
процедурі;  
4) Ліквідаційна маса. Оцінка та продаж майна боржника у справі про банкрутство; 
5) Порядок задоволення вимог кредиторів при ліквідації банкрута. Звіт 
ліквідатора. 
 
Тема 10. Особливості банкрутства окремих категорій суб’єктів 
підприємницької діяльності 
Семінарське заняття 7:  
1) Загальна характеристика особливостей процедури банкрутства; 
2) Особливості банкрутства сільськогосподарських підприємств, фермерського 
господарства;  
3) Особливості банкрутства фізичної особи-підприємця;  
4) Особливості банкрутства суб’єктів фінансової діяльності;  
5) Особливості провадження санації боржника його керівником. Особливості 
застосування процедури банкрутства до боржника, що ліквідується власником; 
6) Особливості процедури банкрутства банків;  
7) Особливості банкрутства державних підприємств і підприємств, у 
статутному капіталі яких частка державної власності перевищує 50 %; 
8) Процедури банкрутства, пов’язані з іноземною процедурою банкрутства. 
 


