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1. Термін «банкрутство» застосовується в таких значеннях: 
а) як підгалузь права; 

б) як галузь господарського законодавства; 

в) як галузь підприємницької діяльності; 

г) як правовий інститут. 

2. 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». 

3. Справи про банкрутство підвідомчі: 
а) місцевим судам; 

б) господарським судам; 

в) адміністративним судам; 

г) Національному банку України. 

4. 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. 

5. 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. 

6. Під час провадження у справі про банкрутство господарський суд може застосувати до боржника такі 

процедури: 
а) реорганізацію; 

б) ліквідацію; 

в) мирову угоду; 

г) внесення до реєстру неплатоспроможних підприємств; 

д) оголошення підприємства неплатоспроможним. 

7. Кредитори мають право об’єднати свої вимоги до боржника: 
а) із заявою, підписаною не менше однієї третьої кількості кредиторів; 

б) за наявності заяви боржника про визнання 50 % боргу; 

в) із заявою, підписаною всіма кредиторами, які об’єднали свої вимоги. 

8. Боржник може звернутися до господарського суду з власної ініціативи з заявою щодо порушення 

справи про своє банкрутство в таких випадках: 
а) якщо задоволення вимог одного або кількох кредиторів призведе до неможливості виконання грошових 

зобов’язань перед іншими кредиторами; 

б) якщо податкові органи припинили операції за всіма банківськими рахунками боржника; 

в) якщо за ліквідації підприємства-боржника не у зв’язку з процедурою банкрутства боржник не матиме 

можливості задовольнити грошові вимоги кредиторів у повному обсязі; 

г) якщо розрахунковий документ щодо стягнення заборгованості з боржника потрапляє до картотеки; 

д) за наявності ефективної концепції санації та браком часу для її реалізації. 

9. 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… . 

10. Строк, на який вводиться процедура розпорядження майном, становить: 
а) 90 календарних днів; 

б) 115 календарних днів; 

в) 120 календарних днів; 

г) 180 календарних днів. 

11. Процедура розпорядження майном може бути продовжена судом на: 
а) один місяць; 

б) два місяці; 

в) три місяці; 

г) шість місяців. 

12. 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. 

13. Конкурсні кредитори за вимогами, які виникли до дня порушення провадження у справі про 

банкрутство: 
а) мають право подати до господарського суду письмові заяви з 

б) вимогами до боржника; 

в) зобов’язані подати вищевказані письмові заяви; 

г) подати заяви протягом 20 днів від дня офіційного оприлюднення оголошення про порушення 

провадження у справі про банкрутство; 

д) подати заяви протягом 30 днів… ; 

е) подати заяви протягом 60 днів… . 

14. Офіційне оприлюднення оголошення про порушення справи про банкрутство здійснюється: 
а) у газеті «Голос України»; 

б) у газеті «Урядовий кур’єр»; 

в) на офіційному веб-сайті господарського суду першої інстанції; 

г) на офіційному веб-сайті Вищого господарського суду України; 

д) у Відомостях Верховної Ради України. 

15. Після підготовчого засідання попереднє засідання господарського суду проводиться не пізніше: 
а) одного місяця та двадцяти днів; 

б) двох місяців і десяти днів; 

в) трьох місяців і п’ятнадцяти днів. 

16. Процедура санації боржника вводиться судом: 
а) за клопотанням боржника; 

б) за клопотанням комітету кредиторів; 

в) за клопотанням інвестора; 

г) за клопотанням арбітражного керуючого. 

17. Санація вводиться строком на: 
а) 12 місяців; 

б) 9 місяців; 

в) 6 місяців. 

18. 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. 

19. 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 … . 

20. Основний зміст реорганізації як санаційного заходу підприємства – боржника полягає в: 
а) повній або частковій зміні власника статутного фонду – юридичної особи; 

б) перереєстрації підприємства; 

в) зміні організаційно-правової форми підприємства; 



г) зміні розміру статутного фонду; 

д) зміні складу засновників. 

21. До заходів реструктуризації підприємства-боржника можна віднести: 
а) реструктуризацію заборгованості перед кредиторами; 

б) злиття з іншим підприємством; 

в) ліквідацію підприємства; 

г) збільшення статутного капіталу; 

д) заморожування інвестиційних вкладень; 

е) поділ підприємства; 

ж) збільшення статутного капіталу. 

22. Керуючий санацією звітує перед: 

а) загальними зборами кредиторів; 

б) комітетом кредиторів; 

в) державним органом з питань банкрутства; 

г) суддею господарського суду. 

23. Чи може бути введена процедура санації боржника після ви- знання його банкрутом? 
а) так; 

б) ні. 

24. Мирова угода у справі про банкрутство – це: 
а) угода між боржником та інвестором про переведення боргів на останнього; 

б) угода між боржником і кредиторами щодо відстрочки та/або розстрочки, прощення (списання) боргів; 

в) угода між керуючим санацією або ліквідатором і комітетом кредиторів про фінансове оздоровлення 

боржника. 

25. Мирова угода може бути укладена: 
а) у процедурі розпорядження майном; 

б) у процедурі санації; 

в) у процедурі ліквідації; 

г) на будь-якій стадії провадження у справі про банкрутство. 

26. Мирова угода, укладена у справі про банкрутство, може бути розірвана через невиконання її умов 

боржником щодо не менш як: половини вимог кредиторів у межах провадження у справі про 

а) банкрутство; 

б) третини вимог… ; 

в) четвертої частини вимог… . 

27. Господарський суд здійснює заміну сторони у справі про банкрутство за вимогою правонаступника: 
а) боржника; 

б) кредитора; 

в) боржника, кредитора. 

28. Ліквідаційна процедура відкривається строком на: 
а) 6 місяців; 

б) 12 місяців; 

в) 18 місяців. 

29. Кошти, що надходять під час проведення ліквідаційної процедури, зараховуються: 
а) на спеціальний рахунок ліквідатора; 

б) на основний рахунок боржника; 

в) на рахунок судової адміністрації. 

30. До складу ліквідаційної маси підприємства-боржника включаються: 
а) майно; 

б) гуртожитки; 

в) майнові права; 

г) дошкільні заклади. 

31. Оцінка майна банкрута здійснюється: 
а) ліквідатором; 

б) суб’єктом оціночної діяльності; 

в) комітетом кредиторів; 

г) банкрутом. 

32. Погашення вимог забезпечених кредиторів здійснюється: 
а) у першу чергу; 

б) у другу чергу; 

в) у позачерговому порядку. 

33. У третю чергу задовольняються вимоги: 
а) кредиторів, не забезпечені заставою; 

б) щодо сплати податків і зборів (обов’язкових платежів); 



в) щодо сплати штрафів, пені; 

г) щодо додаткової грошової винагороди керуючому санацією або ліквідатору. 

34. 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. 

35. Розпорядник майна, керуючий санацією, ліквідатор призначаються: 
а) комітетом кредиторів; 

б) загальними зборами кредиторів; 

в) господарським судом; 

г) державним органом з питань банкрутства. 

36. З моменту визнання боржника банкрутом: 
а) припиняється підприємницька діяльність банкрута; 

б) ухвалюється постанова про реорганізацію (ліквідацію) юридичної особи – банкрута; 

в) приймається ухвала про санацію банкрута; 

г) вважаються такими, що минули, строки всіх боргових зобов’язань банкрута; 

д) припиняється нарахування пені та відсотків на всі види боргових зобов’язань банкрута. 

37. 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. 

38. Збори кредиторів скликаються: 
а) після винесення ухвали про порушення провадження у справі про банкрутство; 

б) не пізніше ніж на тридцятий день після прийняття заяви про порушення справи про банкрутство; 

в) протягом десяти днів після винесення ухвали за результатами попереднього засідання господарського 

суду; 

г) розпорядником майна згідно з реєстром вимог кредиторів. 

39. Кредитори мають на зборах кількість голосів: 
а) згідно з реєстром вимог кредиторів, у тому числі органи державної фіскальної служби, інші державні 

органи, які здійснюють контроль за справами про банкрутство; 

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

в) У ліквідаційній процедурі господарський суд: 
г) керує діяльністю ліквідатора, ліквідаційної комісії; 

д) розглядає скарги на дії, бездіяльність ліквідатора, членів ліквідаційної комісії; 

е) організовує охорону майна банкрута. 

40. Ліквідатор здійснює свої повноваження: 
а) з дня прийняття постанови про визнання боржника банкрутом; 

б) з дня оприлюднення відомостей про визнання боржника банкрутом; 

в) з дня свого призначення. 

41. Черговість задоволення вимог кредиторів встановлюється: 
а) господарським судом; 

б) ліквідатором; 

в) Законом України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом»; 

г) Господарським і Цивільним кодексами України. 

42. Припинення провадження у справі про банкрутство може бути здійснене: 
а) після затвердження звіту керуючого санацією; 

б) після продажу майна боржника; 

в) на всіх стадіях провадження справи про банкрутство; 

г) після укладення мирової угоди. 

43. Санація сільськогосподарського підприємства вводиться строком: 
а) не більше ніж на один рік; 

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. 

44. Покупцем цілісного майнового комплексу страховика може бути: 
а) один чи більше кредиторів; 

б) банк; 

в) будь-яка юридична особа; 

г) інший страховик. 



45. Строк погашення боргів громадянина-підприємця встановлюється: 
а) комітетом кредиторів за згодою господарського суду; 

б) планом погашення боргів, затвердженим господарським судом; 

в) згідно з законодавством України про банкрутство. 

46. Після визнання громадянина-підприємця банкрутом не може бути порушене провадження у справі про 

банкрутство за його заявою протягом: 
а) трьох років; 

б) п’яти років; 

в) одного року. 

47. Підставою для визнання фермерського господарства банкрутом є: 
а) обставини форс-мажорного характеру (засуха, загибель тварин, пожежа); 

б) неспроможність задовольнити протягом шести місяців після закінчення відповідного періоду 

сільськогосподарських робіт вимог кредиторів; 

в) значна збитковість фермерського господарства внаслідок зниження цін на ринку на сільськогосподарську 

продукцію та підвищення цін на паливо, добрива та насіння. 

48. 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. 

49. Вставте пропущене слово у наступне законодавче положення: «Протягом __ років після визнання 

фізичної особи – підприємця банкрутом ця особа не може бути зареєстрована як фізична особа-

підприємець, придбавати майно або грошові кошти у кредит, укладати договір поруки, передавати 

майно у заставу»: 

а) шести; 

б) семи; 

в) п’яти. 

г) трьох; 

50. Боржник визнається банкрутом: 

а) Загальними зборами засновників організації-боржника. 

б) Господарським судом. 

в) Ліквідаційною комісією. 

г) Арбітражним керуючим. 

51. Банкрутом не може бути визнано: 

а) Благодійну організацію. 

б) Закрите акціонерне товариство. 

в) Виробничий кооператив. 

г) Казенне підприємство. 

52. Організація і проведення зборів кредиторів здійснюється: 

а) Уповноваженими організаціями. 

б) Арбітражним керуючим. 

в) Комітетом кредиторів. 

г) Господарським судом. 

53. 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. 

54. 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. 

55. Справу про банкрутство порушує господарський суд, якщо безспірні вимоги кредитора до боржника 

сукупно складають: 

а) не менше 200 мінімальних розмірів заробітної плати; 

б) не менше 300 мінімальних розмірів заробітної плати; 

в) не менше 400 мінімальних розмірів заробітної плати; 

г) не менше 500 мінімальних розмірів заробітної плати. 

56. У разі ліквідації банкрута в першу чергу задовольняються вимоги: 

а) щодо податків і зборів; 



б) вимоги кредиторів, забезпечені заставою; 

в) вимоги, що виникли із зобов’язань банкрута перед працівниками підприємства-банкрута; 

г) вимоги привілейованих акціонерів. 

57. 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. 

58. 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. 

59. Право на звернення до господарського суду із заявою про порушення справи про банкрутство має: 

а) виключно боржник; 

б) виключно кредитор; 

в) боржник і кредитор; 

г) прокурор. 

60. Щодо боржника може застосовуватися така судова процедура банкрутства: 

а) санація; 

б) дерегуляція; 

в) поділ; 

г) злиття. 

61. Сторонами у процедурі банкрутства є: 

а) договірні сторони;  

б) конкурсні кредитори (представник комітету кредиторів) та боржник (банкрут); 

в) представники кредиторів; 

г) банкрут і арбітражний керуючий. 

62. Протягом дії мораторію на задоволення вимог кредиторів в процедурі банкрутства: 

а) не нараховується неустойка (штраф, пеня); 

б) не нараховується заробітня плата; 

в) нараховується неустойка; 

г) переривається перебіг позовної давності. 

63. Вимоги кредиторів у процедурі банкрутства вважаються погашеними: 

а) щодо яких досягнуто згоди про припинення; 

б) не задоволені за недостатністю майна; 

в) не задоволені через заперечення ліквідаційної комісії; 

г) у задоволенні яких відмовлено боржником. 

64. Визнання суб’єкта господарювання банкрутом має такі наслідки: 

а) підприємницька діяльність банкрута завершується; 

б) припиняється нарахування неустойки по всіх видах заборгованості банкрута; 

в) скасовується арешт, накладений на майно банкрута; 

г) погашаються усі вимоги, що не були пред’явлені до банкрута; 

65. У разі визнання суб’єкта господарювання банкрутом у першу чергу задовольняються такі вимоги: 

а) витрати на публікацію інформації про порядок продажу майна банкрута; 

б) вимоги щодо сплати податків і зборів; 

в) витрати на оплату судового збору; 

г) вимоги щодо повернення внесків членів трудового колективу до статутного фонду підприємства; 

66. Закон України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» діє у 

редакції: 

а) у 2010 р.; 

б) у 2000 р.; 

в) у 2011 р.; 

г) у 1999 р. 

67. Щодо боржника може застосовуватися така судова процедура банкрутства: 

а) перетворення;  

б) дерегуляція; 

в) мирова угода; 

г) оферта. 



68. 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. 

69. Розпорядник майна, керуючий санацією, ліквідатор призначаються: 

а) комітетом кредиторів; 

б) загальними зборами кредиторів; 

в) господарським судом; 

г) державним органом з питань банкрутства. 

70. Який із нижче названих спорів не підвідомчий господарському суду: 

а) Про банкрутство. 

б) Переддоговірні спори. 

в) Про захист прав споживачів. 

г) Які виникають при виконанні господарських договорів. 

71. Виберіть вірно визначену форму провадження у господарському процесі: 

д) окреме провадження; 

е) наказне провадження; 

ж) провадження в справах про банкрутство; 

з) попереднє провадження. 

72. Предметом правового регулювання неплатоспроможності та банкрутства є: 

а) Вивчення правових відносин, що виникають у зв’язку з процедурою неплатоспроможності (банкрутства) 

суб’єктів господарювання та шляхи їх урегулювання, норми чинного законодавства, наукові праці 

вітчизняних та зарубіжних учених, постанови та роз’яснення Верховного Суду України, Вищого 

господарського суду, судова практика, проблематика чинного законодавства про банкрутство. 

б) Вивчення правових та економічних відносин, що виникають у зв’язку з відновленням платоспроможності 

або банкрутством суб’єктів господарювання. 

в) Вивчення судових процедур, що застосовуються до боржника, та особливостей банкрутства окремих 

категорій суб’єктів підприємницької діяльності. 

73. До принципів правового регулювання неспроможності належать: 
а) Пріоритет Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» 

перед іншими нормативними актами. 

б) Арбітрування. 

в) Своєчасності та неупередженості. 

74. Принципи правового регулювання неплатоспроможності та банкрутства поділяються на: 

а) Загальні та спеціальні. 

б) Імперативні та диспозитивні. 

в) Організаційні та функціональні. 

75. Курс «Правове регулювання неплатоспроможності та банкрутства» виконує такі функції: 

а) Законодавчу. 

б) Регулятивну. 

в) Виконавчу. 

76. Методами правового регулювання неплатоспроможності та банкрутства є: 

а) Метод автономних рішень. 

б) Метод контролю. 

в) Метод державного регулювання. 

77. Джерелами курсу «Правове регулювання неплатоспроможності та банкрутства» є: 

а) Фінансове право.  

б) Звичаєве право.  

в) Цивільне право. 

78. Законодавство, що регулює провадження у справах про банкрутство: 

а) Закон України «Про Національний банк України». 

б) Закон України «Про підприємства в Україні». 

в) Закон України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом». 

79. Справи про банкрутство підвідомчі: 
а) Судам загальної юрисдикції. 

б) Третейським судам. 

в) Господарським судам. 

80. Справи про банкрутство підсудні: 



а) Районному місцевому судові. 

б) Окружному місцевому судові. 

в) Господарському суду. 

81. Справи про банкрутство розглядаються господарськими судами: 

а) За місцем проживання керівника боржника. 

б) За місцем проживання арбітражного керуючого. 

в) За місцезнаходженням боржника. 

82. 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. 

83. Банкрутство – це: 

а) Визнана господарським судом невиплата дивідендів у грошовій формі або у формі корпоративних прав. 

б) Визнана господарським судом неспроможність боржника відновити свою платоспроможність та 

задовольнити визнані судом вимоги кредиторів не інакше як через застосування ліквідаційної процедури. 

в) Визнана господарським судом невиплата заробітної плати, пенсій, стипендій, субсидій, дотацій, інших 

грошових або майнових виплат фізичним особам у порядку, встановленому Законом. 

84. Критерієм банкрутства є: 

а) Неоплатність. 

б) Недієздатність. 

в) Правоздатність. 

85. Ознаками банкрутства є: 

а) Безспірність вимог кредиторів. 

б) Безспірність вимог господарського суду. 

в) Безспірність вимог третіх осіб. 

86. До складу грошових зобов’язань боржника не зараховується: 
а) Заборгованість за договором дарування. 

б) Заборгованість за спадковим договором. 

в) Неустойка (пеня та штраф). 

87. Сучасне законодавство про банкрутство містить такі ознаки неплатоспроможності боржника: 

а) Базовий розмір статутного фонду. 

б) Базовий розмір грошових вимог. 

в) Базовий розмір трансфертів. 

88. Судові процедури, що застосовуються до боржника: 

а) Розпорядження активами боржника. 

б) Розпорядження корпоративними правами боржника. 

в) Розпорядження майном боржника. 

89. Судові процедури, що передбачаються у законодавстві про банкрутство, можна поділити на такі 

групи: 

а) Ліквідаційна. 

б) Узгоджувальна. 

в) Інвестиційна. 

90. Суми боргових вимог усіх кредиторів здійснюються у грошовій одиниці: 

а) Гривні. 

б) Кроні. 

в) Доларі. 

91. Безспірні вимоги кредиторів – це: 

а) Система заходів, що здійснюються під час провадження у справі про банкрутство задля запобігання 

визнанню боржника банкрутом та його ліквідації, спрямована на оздоровлення фінансово-господарського 

становища боржника. 

б) Вимоги кредиторів, визнані боржником, інші вимоги кредиторів, підтверджені виконавчими документами 

чи розрахунковими документами, за якими відповідно до законодавства здійснюється списання коштів з 

рахунків боржника. 

в) Система заходів щодо відновлення платоспроможності боржника, які може здійснювати власник майна 

(орган, уповноважений управляти майном) боржника, інвестор задля запобігання банкрутству боржника 

через реорганізаційні процедури. 



92. На яких підставах боржник може ініціювати справу про банкрутство? 

а) В разі втрати правосуб’єктності. 

б) Неплатоспроможності. 

в) Загрози неплатоспроможності. 

93. Заява боржника має містити такі відомості: 

а) Суму вимог кредиторів за грошовими зобов’язаннями у розмірі, який не оспорюється боржником. 

б) Найменування кредитора (кредиторів), їх поштову адресу. 

в) Перелік усіх документів, які має боржник. 

94. У якій формі подається заява про порушення справи про банкрутство і ким підписується? 

а) У письмовій формі, яка підписується як боржником, так і кредитором. 

б) У письмовій формі, підписаній боржником і затвердженій нотаріально. 

в) У письмовій формі, яка підписана керівником адміністрації. 

95. Суддя повертає заяву щодо порушення справи про банкрутство і додані до неї документи без розгляду 

з дня їх надходження не пізніше: 

а) 10 днів. 

б) 5 днів. 

в) 14 днів. 

96. Розгляд справи про банкрутство в господарському суді відбувається через такі засідання: 

а) Підготовче. 

б) Остаточне. 

в) Первісне. 

97. Право на звернення до господарського суду із заявою про порушення справи про банкрутство має: 

а) Контролюючий орган. 

б) Боржник і кредитор. 

в) Інвестор. 

98. Справа про банкрутство порушується, якщо не задоволені безспірні вимоги кредиторів сукупно 

становлять: 

а) Не менше трьохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. 

б) Не менше трьохсот мінімальних розмірів заробітної плати. 

в) Не менше трьохсот розмірів прожиткових мінімумів. 

99. Справа про банкрутство порушується, якщо: 

а) Боржник не задовольнив вимоги кредитора протягом трьох місяців після встановленого для їх погашення 

терміну. 

б) Боржник не задовольнив вимоги кредитора протягом двох місяців після встановленого для їх погашення 

терміну. 

в) Боржник не задовольнив вимоги кредитора протягом чотирьох місяців після встановленого для їх 

погашення терміну. 

100. Обов’язковими умовами порушення справи про банкрутство є: 

а) Обставини, що підтверджують неплатоспроможність боржника. 

б) Спірні вимоги кредиторів. 

в) Висновок аудиторської перевірки. 

101. При подачі заяви про порушення справи про банкрутство кредитор додає: 

а) Копію неоплаченого розрахункового документа. 

б) Копію неоплаченого векселя. 

в) Копії акцій. 

102. Господарський суд відмовляє у прийнятті заяви щодо порушення справи про банкрутство, якщо 

вимоги кредиторів: 

а) Становлять менше трьохсот розмірів мінімальної заробітної плати. 

б) Не забезпечені заставою. 

в) Не забезпечені поручительством. 

103. Господарський суд, отримавши заяву, виносить ухвалу про порушення провадження у справі про 

банкрутство не пізніше: 

а) 5 днів. 

б) 10 днів. 

в) 15 днів. 

104. Мораторій на задоволення вимог кредиторів не поширюється на виплату: 

а) Дивідендів. 

б) Відсотків від проданого майна боржника. 

в) Відшкодування шкоди, заподіяної життю громадян. 

105. До заходів щодо забезпечення вимог кредиторів належать: 
а) Накладення арешту на майно і грошові засоби боржника. 

б) Заборона боржнику передавати кредитору майно. 



в) Заборона виплачувати заробітну плату боржникові. 

106. Заява кредиторів у справі про банкрутство може бути відкликана заявниками до опублікування в 

офіційному друкованому органі оголошення щодо порушення справи про банкрутство або після 

такого опублікування за таких обставин: 

а) Якщо протягом тримісячного строку не надійшло інших заяв кредиторів щодо задоволення їх вимог. 

б) Якщо протягом двомісячного строку не надійшло інших заяв кредиторів щодо задоволення їх вимог. 

в) Якщо протягом місячного строку не надійшло інших заяв кредиторів щодо задоволення їх вимог. 

107. Які ви знаєте загальні заходи щодо забезпечення вимог кредиторів? 

а) Накладання арешту на майно і грошові засоби, що належать боржнику. 

б) Заборона боржнику вживати заходи щодо відновлення платоспроможності. 

в) Заборона без згоди розпорядника майна продавати частину майна боржника. 

108. Заяву щодо порушення справи про банкрутство може відкликати кредитор: 

а) Після опублікування в офіційному друкованому органі оголошення щодо порушення справи про 

банкрутство, якщо протягом місячного строку не надійшло інших заяв кредиторів щодо заявлених їх 

вимог. 

б) До опублікування в офіційному друкованому органі оголошення про порушення справи про банкрутство, 

якщо не надійшло інших заяв кредиторів щодо заявлених їх вимог. 

в) В момент публікації в офіційному друкованому органі оголошення щодо порушення справи про 

банкрутство. 

109. До дати проведення підготовчого засідання суду боржник: 

а) Має право подати відзив на заяву про порушення провадження у справі про банкрутство. 

б) Не зобов’язаний подати відзив на заяву щодо порушення провадження у справі про банкрутство 

господарському суду і заявникові. 

в) Зобов’язаний подати відзив на заяву щодо порушення провадження у справі про банкрутство 

господарському суду і заявникові. 

110. У підготовчому засіданні суддя: 

а) Оцінює подані документи. 

б) Підтверджує спірні вимоги. 

в) Ухвалює рішення про досудову санацію. 

111. Мораторій на задоволення грошових вимог кредиторів вводиться: 
а) Одночасно із призначенням проведення аудиту. 

б) Одночасно із порушенням провадження у справі про банкрутство. 

в) Одночасно зі звільненням із посади керівника боржника. 

112. Керуючий санацією – це: 

а) Особа, яка зобов’язана здійснювати утримання та внесення до бюджету податку, що сплачується 

покупцем, або особа, яка ввозить (пересилає) товари на митну територію України. 

б) Фізична особа (громадянин, іноземний громадянин та особа без громадянства), яка здійснює діяльність, 

що належить до підприємницької згідно із законодавством або ввозить (пересилає) товари на митну 

територію України. 

в) Фізична особа, яка відповідно до рішення господарського суду організовує здійснення санації боржника. 

113. Арбітражний керуючий – це: 

а) Особа, яка зобов’язана здійснювати внесення до бюджету податку, що сплачується покупцем, або особа, 

яка ввозить (пересилає) товари на митну територію України. 

б) Фізична особа, яка має ліцензію, видану в установленому законодавством порядку, та діє на підставі 

ухвали господарського суду. 

в) Фізична особа, яка відповідно до рішення господарського суду організовує здійснення ліквідаційної 

процедури боржника, визнаного банкрутом, та забезпечує задоволення визнаних судом вимог кредиторів. 

114. Ліквідатор – це: 

а) Особа, яка зобов’язана ліквідувати юридичну особу. 

б) Фізична особа – громадянин України, що здійснює провадження ліквідаційної процедури у 

встановленому Законом порядку. 

в) Фізична особа, яка відповідно до рішення господарського суду організовує здійснення ліквідаційної 

процедури боржника, визнаного банкрутом, та забезпечує задоволення визнаних судом вимог кредиторів 

у встановленому Законом порядку. 

115. 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. 

116. 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. 

117. Арбітражний керуючий має право: 

а) Забороняти боржникові брати участь у проведенні заходів щодо власної охорони майна. 

б) Скликати збори і комітет кредиторів та брати в них участь з правом дорадчого голосу. 

в) Подати оголошення до засобів масової інформації про фінансову, господарську та інвестиційну діяльність 

боржника, його становище на ринках. 

118. Керуючий санацією має право: 

а) Визнавати угоди, укладені боржником, недійсними. 

б) Вилучати з господарського відання майно боржника. 

в) Укладати від імені боржника мирову угоду. 

119. Засновники (учасники) боржника – це: 

а) Юридичні особи, власник майна, центральні органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування, 

які в межах своїх повноважень зобов’язані вживати своєчасних заходів для запобігання банкрутству 

підприємства-боржника. 

б) Фізичні особи, які мають ліцензію, видану в установленому законодавством порядку, та діють на підставі 

ухвали господарського суду. 

в) Особи, уповноважені загальними зборами, на яких присутні не менш як три чверті від штатної 

чисельності працівників боржника, представляти їх інтереси при проведенні процедур банкрутства з 

правом дорадчого голосу. 

120. Кредитор – це: 

а) 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, а також органи державної податкової служби та інші державні органи, які здійснюють 

контроль за правильністю та своєчасністю справляння податків і зборів (обов’язкових платежів). 

б) Суб’єкт підприємницької діяльності, неспроможний виконати свої грошові зобов’язання перед 

кредиторами, у тому числі зобов’язання щодо сплати податків і зборів (обов’язкових платежів), протягом 

трьох місяців після настання встановленого строку їх сплати. 

в) Фізична особа, на яку покладаються повноваження щодо контролю за діяльністю боржника на період 

провадження у справі про банкрутство в порядку, визначеному Законом. 

121. Арбітражними керуючими не можуть бути призначені: 

а) Особи, які згідно з Законом діють на підставі ліцензії арбітражного керуючого. 

б) Особи, які мають судимість за вчинення корисливих злочинів. 

в) Особи, які не є зацікавленими щодо боржника і кредитора. 

122. Розпорядник майна – це: 

а) 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, а також органи державної податкової служби та інші державні органи. 

б) Суб’єкт підприємницької діяльності, неспроможний виконати свої грошові зобов’язання перед 

кредиторами, у тому числі зобов’язання щодо сплати податків і зборів (обов’язкових платежів), протягом 

трьох місяців після настання встановленого строку їх сплати. 

в) Фізична особа, на яку у встановленому Законом порядку покладаються повноваження щодо нагляду та 

контролю за управлінням та розпорядженням майном боржника на період провадження у справі про 

банкрутство в порядку, встановленому Законом. 

123. Боржник – це: 

а) Особа, яка зобов’язана здійснювати утримання та внесення до бюджету податку, що сплачується 

покупцем, або особа, яка ввозить (пересилає) товари на митну територію України. 

б) Фізична особа (громадянин, іноземний громадянин та особа без громадянства), яка здійснює діяльність, 

віднесену до підприємницької згідно з законодавством, або ввозить (пересилає) товари на митну 

територію України. 

в) Суб’єкт підприємницької діяльності, неспроможний виконати свої грошові зобов’язання перед 

кредиторами, у тому числі зобов’язання щодо сплати податків і зборів (обов’язкових платежів), протягом 

трьох місяців після настання встановленого строку їх сплати. 

124. Одночасно з винесенням ухвали про санацію господарський суд своєю ухвалою призначає керуючого 

санацією за наявності у нього: 

а) Ліцензії. 

б) Патенту. 



в) Довідки. 

125. Вказати інших осіб, які беруть участь у процедурі банкрутства: 
а) Інвестор. 

б) Нотаріус. 

в) Стягувач. 

126. Хто має право виплачувати арбітражному керуючому додаткову винагороду? 

а) Банк, в якому обслуговується боржник. 

б) Господарський суд. 

в) Кредитори. 

127. Є такі види кредиторів: 
а) Конкурсні. 

б) Нереєстрові. 

в) Акредитовані. 

128. Арбітражний керуючий зобов’язаний: 

а) Здійснювати заходи щодо збереження майна боржника. 

б) Особисто охороняти майно боржника. 

в) Проводити балістичну експертизу. 

129. Арбітражний керуючий має право: 

а) Скликати збори і комітет кредиторів та брати в них участь з правом дорадчого голосу. 

б) Призначити іншого арбітражного керуючого. 

в) Звертатися до господарського суду з клопотанням про участь в досудовій санації. 

130. Вимоги щодо призначення розпорядника майна: 
а) Наявність господарської правоздатності. 

б) Наявність ліцензії арбітражного керуючого. 

в) Зацікавленість особи щодо боржника або кредитора. 

131. Які представницькі органи створюються після винесення судом ухвали щодо порушення 

провадження справи про банкрутство? 

а) Збори кредиторів. 

б) Комітет боржників. 

в) Ліквідаційна комісія. 

132. Державний орган з питань банкрутства: 

а) Сприяє відновленню платоспроможності боржника або визнання його банкрутом. 

б) Здійснює систему підготовки арбітражних керуючих. 

в) Виступає в ролі інвестора задля відновлення платоспроможності боржника. 

133. Збори кредиторів проводяться за місцезнаходженням: 

а) Боржника. 

б) Ініціюючого кредитора. 

в) Державного органу з питань банкрутства. 

134. Комітет кредиторів обирається у складі не більше: 
а) Дванадцяти осіб. 

б) Чотирьох осіб. 

в) Семи осіб. 

135. Розпорядником майна боржника не може призначатися особа: 
а) Яка має судимість за вчинення корисливого злочину. 

б) Яка має вищу економічну освіту. 

в) Яка була співробітником підприємства боржника. 

136. В який термін після публікації в офіційному друкованому органі оголошення конкурсні кредитори 

зобов’язані подати в господарський суд письмові заяви з вимогами до боржника: 

а) Протягом трьох місяців. 

б) Протягом шести місяців. 

в) Протягом одного місяця. 

137. Вимоги конкурсних кредиторів, що заявлені після закінчення строку для їх подання: 

а) Розглядаються і погашаються за згодою господарського суду. 

б) Розглядаються і погашаються у розмірі 40 % від загальної суми вимог. 

в) Не розглядаються і вважаються погашеними. 

138. Дія мораторію на задоволення вимог кредитора не поширюється на: 
а) Виплату заробітної плати. 

б) Виплату премій. 

в) Виплату неустойки. 

139. Задля забезпечення майнових інтересів кредиторів господарський суд призначає: 

а) Розпорядника майна. 

б) Прокурора. 



в) Адвоката. 

140. Розпорядник майна призначається на такий строк: 
а) Три місяці. 

б) Шість місяців. 

в) Чотири місяці. 

141. Чи мають право органи правління боржника приймати рішення про реорганізацію чи ліквідацію 

боржника в період, починаючи з моменту призначення розпорядника майна до припинення процедури 

розпорядження майном? 

а) Мають право за згодою самого боржника. 

б) Мають право за згодою всіх учасників справи про банкрутство, крім розпорядника майна. 

в) Мають право за згодою розпорядника майна. 

142. Через який період часу після проведення підготовчого засідання проводиться попереднє засідання? 

а) Через два місяці. 

б) Через три місяці. 

в) Через сім місяців. 

143. Яка є першою із судових процедур у справі про банкрутство, установлених Законом? 

а) Санація. 

б) Мирова угода. 

в) Процедура розпорядження майном боржника. 

144. Які особи можуть призначатися розпорядником майна? 
а) Віком від 30 до 50 років. 

б) Мають юридичну або економічну освіту. 

в) Здійснювали раніше управління боржником – юридичною особою, за винятком випадків, коли з моменту 

усунення даної особи від управління боржником пройшло не менше двох років. 

145. Строк процедури розпорядження майном боржника становить: 

а) Шість місяців. 

б) Три місяці. 

в) Один місяць. 

146. Завдання процедури розпорядження майном полягають у: 
а) Виявленні іноземних інвесторів. 

б) Збереженні майнових активів боржника. 

в) Проведенні зборів боржника і керівника чи власника майна. 

147. До компетенції комітету кредиторів належить ухвалення рішення про: 

а) Вибори судді, який буде вести справу. 

б) Вибори голови комітету кредиторів. 

в) Обрання адвоката у справі. 

148. Ким скликаються збори кредиторів? 

а) Арбітражним керуючим. 

б) Боржником. 

в) Інвестором. 

149. Розпорядник майна має право: 

а) Залучати органи прокуратури для збереження майна боржника. 

б) Скликати збори кредиторів, але не брати в них участь з правом дорадчого голосу. 

в) Подавати в господарський суд заяву про дострокове припинення своїх повноважень. 

150. На час дії процедур банкрутства збори кредиторів обирають комітет кредиторів у складі не більше: 

а) 15 осіб. 

б) Семи осіб. 

в) П’яти осіб. 

151. Де проводяться збори кредиторів? 

а) За місцезнаходженням арбітражного керуючого. 

б) За місцезнаходженням боржника. 

в) За місцезнаходженням кредитора або кредиторів. 

152. Протягом скількох днів після винесення ухвали за результатами попереднього засідання 

господарського суду розпорядник майна повідомляє кредиторів згідно з реєстром вимог кредиторів 

про місце і час проведення зборів кредиторів та організовує їх проведення? 

а) Протягом 14 днів. 

б) Протягом 10 днів. 

в) Протягом семи днів. 

153. Якими документами підтверджуються грошові вимоги кредиторів? 
а) Ухвалою суду. 

б) Актами. 

в) Мировою угодою. 



154. В який період може бути укладена мирова угода? 
а) У процесі виконання договору чи контракту. 

б) У процесі розгляду справи про банкрутство, на стадії розпорядження майном боржника. 

в) Перед порушенням справи про банкрутство. 

155. Хто від імені кредиторів підписує мирову угоду? 
а) Заступник голови комітету кредиторів. 

б) Керівник організації боржника. 

в) Голова комітету кредиторів. 

156. Чи допускається одностороння відмова від мирової угоди? 
а) Так, допускається органом виконавчої служби. 

б) Ні, не допускається. 

в) Так, допускається прокурором, який бере участь у справі. 

157. В якій формі укладається мирова угода? 
а) В усній. 

б) В письмовій. 

в) В письмовій і усній. 

158. Що додається до заяви про затвердження мирової угоди? 
а) Акт звірки розрахунків боржника і кредитора. 

б) Протокол засідання комітету кредиторів, на якому було ухвалено рішення про укладання мирової угоди. 

в) Список юридичних осіб, які уклали договори з боржником, із зазначенням поштової адреси, номера 

(коду), що ідентифікує платника податків, та сум заборгованості. 

159. Мирова угода може містити умови про: 

а) Виконання зобов’язань боржника третіми особами. 

б) Виконання зобов’язань боржника державним департаментом з питань банкрутства. 

в) Виконання зобов’язань боржника особами, які уклали договори у процедурі розпорядження майном 

боржника. 

160. Хто може прийняти рішення про укладання мирової угоди від імені боржника? 

а) Розпорядник майна. 

б) Господарський суд. 

в) Юрист арбітражного бюро. 

161. В яких випадках господарський суд має право відмовити в затвердженні мирової угоди? 

а) Порушений порядок укладання мирової угоди. 

б) Умови мирової угоди суперечать статуту боржника. 

в) Порушений порядок виконання мирової угоди. 

162. Затвердження мирової угоди господарським судом спричиняє: 
а) Припинення провадження у справі. 

б) Не припиняє провадження у справі. 

в) Припиняє повноваження керівника боржника. 

163. В яких випадках господарським судом може бути розірвана мирова угода? 

а) Невиконання боржником умов мирової угоди щодо не менш як третини вимог кредиторів. 

б) Невиконання боржником умов мирової угоди щодо не менш як половини вимог кредиторів. 

в) Невиконання боржником умов мирової угоди щодо не менш як чверті вимог кредиторів. 

164. Мирова угода набирає чинності: 

а) З дня її затвердження господарським судом. 

б) З дати її виконання. 

в) З моменту її підписання сторонами. 

165. Мирова угода може бути укладена щодо: 
а) Вимог заставного кредитора. 

б) Вимог поточного кредитора зі сплати пені. 

в) Вимог державної виконавчої служби. 

166. Господарський суд має право відмовити в затвердженні мирової угоди у разі: 

а) Якщо умови мирової угоди встановлюють відстрочку, розстрочку боргу. 

б) Якщо умови мирової угоди суперечать законодавству. 

в) Якщо умови мирової угоди встановлюють прощення (списання) боргів. 

167. Визнання мирової угоди недійсною може бути підставою для: 

а) Оголошення боржника банкрутом та відкриття ліквідаційної процедури. 

б) Поновлення провадження у справі про банкрутство на попередній стадії. 

в) Закриття всіх розрахункових рахунків у банках боржника. 

168. Мирова угода може бути визнана недійсною господарським судом, якщо існують підстави, що 

передбачені: 

а) Цивільним законодавством України. 

б) Законом України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом». 



в) Господарським законодавством України. 

169. Рішення про укладення мирової угоди ухвалюють кредитори: 
а) Більшістю голосів кредиторів. 

б) 2/3 голосів кредиторів. 

в) Меншістю голосів кредиторів. 

170. Мирову угоду від імені органу ДПС підписують: 

а) Керівник відповідного податкового органу за місцезнаходженням боржника. 

б) Керівник відповідного податкового органу за місцезнаходженням кредитора. 

в) Допускається будь-якою посадовою особою за дозволом господарського суду. 

171. Мирова угода може бути розірвана господарським судом у разі: 
а) Невиконання боржником більш як третини вимог кредиторів. 

б) Невиконання боржником менше третини вимог кредиторів. 

в) Невиконання боржником більш як половини вимог кредиторів. 

172. Протягом якого терміну арбітражним керуючим подається заява до господарського суду про 

затвердження мирової угоди? 

а) П’яти днів. 

б) Двох днів. 

в) Одинадцяти днів. 

173. Підставою затвердження господарським судом мирової угоди є: 

а) Прощення кредиторами боргів боржника. 

б) Припинення провадження у справі про банкрутство. 

в) Відмова від заявлених вимог заставного кредитора. 

174. Звіт керуючого санацією має бути розглянутий комітетом кредиторів не пізніше: 

а) П’яти днів від дати його надходження. 

б) Семи днів від дати його надходження. 

в) Десяти днів від дати його надходження. 

175. План санації боржника затверджує: 
а) Господарський суд. 

б) Комітет кредиторів. 

в) Арбітражний керуючий. 

176. Звіт керуючого санацією, розглянутий комітетом кредиторів, і протокол засідання комітету 

кредиторів направляються в господарський суд не пізніше: 

а) Десяти днів після дати проведення засідання комітету кредиторів. 

б) Тридцяти днів після дати проведення засідання комітету кредиторів. 

в) П’яти днів після дати проведення засідання комітету кредиторів. 

177. Санація вводиться на строк не більше: А.  

а) Тридцяти шести місяців. 

б) Двадцяти чотирьох місяців. 

в) Дванадцяти місяців. 

178. Керуючий санацією щоквартально звітує перед: 

а) Комітетом кредиторів. 

б) Арбітражним керуючим. 

в) Господарським судом. 

179. План санації ухвалюється: 
а) Боржником. 

б) Комітетом кредиторів. 

в) Керівником адміністрації. 

180. Санація – це: 

а) Система заходів, що здійснюються під час провадження у справі про банкрутство задля запобігання 

визнанню боржника банкрутом та його ліквідації, спрямована на оздоровлення фінансовогосподарського 

становища боржника, а також задоволення в повному обсязі або частково вимог кредиторів через 

кредитування, реструктуризацію підприємства, боргів і капіталу та (або) зміну організаційно-правової та 

виробничої структури боржника. 

б) Система заходів щодо відновлення платоспроможності боржника, які може здійснювати власник майна 

(орган, уповноважений управляти майном) боржника, інвестор, задля запобігання банкрутству боржника 

через реорганізаційні процедури). 

в) Система заходів щодо відновлення платоспроможності боржника, які може здійснювати арбітражний 

керуючий на підставі документів чи розрахункових документів, за якими відповідно до законодавства 

здійснюється фінансове оздоровлення боржника. 

181. В який строк, з дня прийняття рішення про санацію, керуючий санацією має право відмовитися від 

виконання договорів боржника, укладених до порушення провадження у справі про банкрутство, не 

виконаних повністю або частково? 



а) У дванадцятимісячний. 

б) У шестимісячний. 

в) У тримісячний. 

182. Досудова санація – це: 

а) Система заходів, що здійснюються під час провадження у справі про банкрутство задля запобігання 

визнанню боржника банкрутом та його ліквідації, спрямована на оздоровлення фінансовогосподарського 

становища боржника. 

б) Вимоги кредиторів, визнані боржником, інші вимоги кредиторів, підтверджені виконавчими документами 

чи розрахунковими документами, за якими відповідно до законодавства здійснюється списання коштів з 

рахунків боржника. 

в) Система заходів щодо відновлення платоспроможності боржника, які може здійснювати власник майна 

(орган, уповноважений управляти майном) боржника, інвестор, задля запобігання банкрутству боржника 

через реорганізаційні, організаційно-господарські, управлінські, інвестиційні, технічні, фінансово-

економічні, правові заходи відповідно до законодавства до початку порушення провадження у справі про 

банкрутство. 

183. Протягом якого терміну керуючий санацією зобов’язаний подати комітету кредиторів для схвалення 

план санації боржника? 

а) Одного місяця. 

б) Шести місяців. 

в) Трьох місяців. 

184. Протягом якого терміну з дня винесення ухвали про санацію, якщо в господарський суд не буде 

подано плану санації боржника, господарський суд має право ухвалити рішення про визнання 

боржника банкрутом і відкриття ліквідаційної процедури? 

а) Дванадцяти місяців. 

б) Десяти місяців. 

в) Шести місяців. 

185. Переможець торгів зобов’язаний заплатити продажну ціну майна боржника в строк, передбачений 

протоколом або договором купівлі-продажу, але не пізніше: 

а) Шести місяців після дня проведення торгів. 

б) Трьох місяців до дня проведення торгів. 

в) Одного місяця після проведення конкурсу. 

186. Початкова ціна майна боржника, що виставляється на торги, визначається: 

а) Боржником. 

б) Керуючим санацією. 

в) Господарським судом. 

187. Майно боржника, щодо обігу якого встановлено обмеження, продається на: 

а) Біржі. 

б) Відкритих торгах. 

в) Закритих торгах. 

188. Керуючий санацією зобов’язаний: 

а) Відкрити спеціальний рахунок для проведення санації та розрахунків з кредиторами. 

б) Провести розрахунки з усіма кредиторами одночасно. 

в) Провести розрахунки з банками кредиторів. 

189. Ухвала про проведення санації та призначення керуючого санацією набирає чинності: 

а) З дня ухвалення. 

б) Через три дні з моменту ухвалення. 

в) Через один день з дати ухвалення. 

190. За який термін до закінчення санації, а також за наявності підстав для дострокового припинення 

санації керуючий санацією зобов’язаний надати комітету кредиторів письмовий звіт і повідомити 

членів комітету кредиторів про час і місце проведення засідання комітету кредиторів? 

а) П’ятнадцять днів. 

б) Один місяць. 

в) Десять днів. 

191. Чи звітує керуючий санацією перед комітетом кредиторів про свою діяльність? 

а) Звітує щоквартально. 

б) Звітує щомісячно. 

в) Не звітує. 

192. Звіт керуючого санацією має містити: 

а) Відомості про дебіторську заборгованість. 

б) Відомості про відсутність у боржника грошових коштів, які могли бути спрямовані на задоволення вимог 

кредиторів боржника, а також корпоративних прав. 

в) Відомості про стан кредиторської заборгованості дочірнього підприємства. 



193. Які повноваження керуючий санацією має право здійснювати? 
а) Приймати рішення про вибір інвестора. 

б) Укладати від імені боржника і всіх кредиторів мирову угоду, цивільно-правові, трудові угоди. 

в) Розпоряджатися майном боржника з певними обмеженнями, але на свій розсуд. 

194. Строк ліквідаційної процедури не може перевищувати: 

а) Дванадцяти місяців. 

б) Шести місяців. 

в) Двох місяців. 

195. Чи припиняється з моменту ухвалення господарським судом постанови про визнання боржника 

банкрутом і відкриття ліквідаційної процедури нарахування неустойки (штрафу, пені), процентів та 

інших економічних санкцій за всіма видами заборгованості банкрута? 

а) Так. 

б) Ні. 

в) Частково. 

196. В який термін здійснюється опублікування відомостей про визнання боржника банкрутом і відкриття 

ліквідаційної процедури? 

а) Десять днів. 

б) П’ятнадцять днів. 

в) П’ять днів. 

197. Чи дозволяється опубліковувати або розголошувати іншим чином відомості про визнання боржника 

банкрутом до дня ухвалення господарським судом постанови про визнання боржника банкрутом? 

а) Дозволяється. 

б) Дозволяється після проведення санації. 

в) Не дозволяється. 

198. Кого має право призначати господарський суд ліквідатором? 
а) Особу, яка виконувала повноваження розпорядника майна. 

б) Інвестора. 

в) Одного з кредиторів. 

199. За чиїм клопотанням господарський суд призначає членів ліквідаційної комісії? 

а) Комітету кредиторів. 

б) Ліквідатора. 

в) Боржника. 

200. Чи має право ліквідатор отримувати кредит для виплати вихідної допомоги працівникам, що 

звільняються внаслідок ліквідації банкрута? 

а) Має. 

б) Тільки для виплати вихідної допомоги працівникам. 

в) Не має. 

201. До складу ліквідаційної комісії можуть бути включені: 
а) Представники кредиторів. 

б) Прокурор. 

в) Представники державного органу у справах нагляду за екологічною діяльністю. 

202. До складу ліквідаційної маси не включаються: 

а) Речі, визначені родовими ознаками, що належать банкруту на праві володіння або користування. 

б) Майно банкрута, що є предметом застави. 

в) Індивідуально визначені речі, що належать банкруту на підставі речових прав. 

203. Ким оцінюється майно, на яке звертається стягнення у ліквідаційній процедурі? 

а) Інвестором. 

б) Комітетом кредиторів. 

в) Ліквідатором. 

204. Після проведення інвентаризації та оцінки майна банкрута ліквідатор розпочинає продаж майна 

банкрута: 

а) На відкритих торгах. 

б) Ринках. 

в) Через засоби електронного зв’язку. 

205. Майно банкрута, щодо обігу якого встановлено обмеження, продається на: 

а) Відкритих торгах. 

б) Закритих торгах. 

в) Аукціоні. 

206. За чиєю згодою здійснюється уступка вимог банкрута? 
а) Ліквідатора. 

б) Комітету кредиторів. 

в) Господарського суду. 



207. Яким договором оформляється продаж майна банкрута? 
а) Договором купівлі-продажу. 

б) Договором лізингу. 

в) Договором міни. 

208. Між ким укладається договір про продаж майна банкрута? 
а) Ліквідатором і покупцем. 

б) Комітетом кредиторів і покупцем. 

в) Державним органом з питань банкрутства і покупцем. 

209. У разі надходження двох і більше пропозицій щодо придбання майна банкрута ліквідатор проводить: 

а) Конкурс. 

б) Продаж. 

в) Утримується від продажу. 

210. Які вимоги задовольняються в першу чергу? 
а) Вимоги, забезпечені заставою. 

б) Вимоги щодо виплати заборгованості із заробітної плати за три місяці роботи, що передують порушенню 

справи про банкрутство чи припинення трудових відносин у разі звільнення працівника до порушення 

справи. 

в) Вимоги, що виникли із зобов’язань банкрута перед працівниками підприємства-банкрута. 

211. Чи розглядаються вимоги, заявлені після закінчення строку, встановленого для їх подання? 

а) Так; 

б) Ні. 

в) Тільки за рішенням суду. 

212. Хто повідомляє державний орган з питань банкрутства про завершення ліквідаційної процедури? 

а) Комітет кредиторів. 

б) Господарський суд. 

в) Ліквідатор. 

213. Ким виплачується вихідна допомога звільненим працівникам боржника? 

а) Арбітражним керуючим. 

б) Ліквідатором. 

в) Комітетом кредиторів. 

214. З дня ухвалення господарським судом постанови про визнання боржника банкрутом і відкриття 

ліквідаційної процедури: 

а) Припиняється нарахування неустойки. 

б) Не приймаються заяви конкурсних кредиторів. 

в) Відомості про фінансовий стан боржника не перестають бути конфіденційними. 

215. Опублікування відомостей про визнання боржника банкрутом і відкриття ліквідаційної процедури 

здійснюється: 

а) Боржником. 

б) Ліквідатором. 

в) Господарським судом. 

216. Ліквідатор подає до господарського суду після завершення усіх розрахунків з кредитором: 

а) Звіт та річний баланс. 

б) Звіт та ліквідаційний баланс. 

в) План розрахунків. 

217. Ліквідаційна комісія складається з представників: 
а) Кредиторів. 

б) Фінансових органів. 

в) Боржника. 

218. Хто очолює ліквідаційну комісію та формує ліквідаційну масу? 
а) Керівник банкрута. 

б) Ліквідатор. 

в) Представник комітету кредиторів. 

219. В яку чергу задовольняються вимоги щодо сплати податків і зборів (загальнообов’язкових платежів): 

а) В першу чергу. 

б) В п’яту чергу. 

в) В третю чергу. 

220. Кого повідомляє ліквідатор про завершення ліквідаційної процедури? 

а) Державний орган з питань банкрутства. 

б) Вищий господарський суд. 

в) Власника майна боржника. 

221. Ліквідатор приступає до продажу майна тільки після: 
а) Інвентаризації й оцінювання. 



б) Інвентаризації й аудиту. 

в) Інвентаризації та перевірки контролюючими органами ДПІ. 

 

Особливості банкрутства деяких категорій суб’єктів підприємницької діяльності 

 

222. Особливо небезпечними підприємствами визнаються: 
а) Гірничодобувні. 

б) Сільськогосподарські. 

в) Фармацевтичні. 

223. Для сільськогосподарських підприємств виручка від реалізації продукції має становити від загальної 

суми виручки не менше: 

а) 40 %. 

б) 50 %. 

в) 60 %. 

224. Господарський суд з дня винесення ухвали щодо порушення справи про банкрутство відсутнього 

боржника: 

а) Відкриває ліквідаційну процедуру. 

б) Затверджує план санації. 

в) Відкриває процедуру розпорядження майном боржника. 

225. Учасниками провадження у справі про банкрутство особливо небезпечних підприємств є: 

а) Органи місцевого самоврядування та органи центральної виконавчої влади. 

б) Органи прокуратури. 

в) Міністерство з надзвичайних ситуацій. 

226. Підставою для продовження процедури санації особливо небезпечних підприємств є: 

а) План фінансового оздоровлення. 

б) Заява третіх осіб. 

в) Вимоги кредиторів. 

227. Санація сільськогосподарського підприємства вводиться на строк: 
а) До дев’яти місяців. 

б) До дванадцяти місяців. 

в) До п’ятнадцяти місяців. 

228. У разі банкрутства банків тимчасовий адміністратор призначається: 

а) Господарським судом. 

б) Державним органом з питань банкрутства. 

в) Національним банком України. 

229. Свої дії тимчасовий адміністратор має погоджувати з: 
а) Комітетом кредиторів. 

б) Національним банком України. 

в) Господарським судом. 

230. Ліквідаційна процедура банку вводиться: 
а) За клопотанням комітету кредиторів. 

б) Одночасно з порушенням справи про банкрутство. 

в) На вимогу прокурора. 

231. Черговість задоволення вимог кредиторів здійснюється: 

а) У три черги. 

б) У чотири черги. 

в) У шість черг. 

232. 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. 

233. 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. 

234. Нерухоме майно сільськогосподарського підприємства банкрута мають переважне право придбати: 

а) Фізичні особи. 

б) Юридичні особи. 

в) Сільськогосподарські підприємства та селянські (фермерські) господарства, розташовані в даній 

місцевості. 



235. Докази приналежності боржника до особливо небезпечних підприємств господарському суду надають: 

а) Державний орган з питань банкрутства. 

б) Боржник. 

в) Розпорядник майна. 

236. 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. 


