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Полтава – 2016

Модуль 1.
Загальна характеристика процедури банкрутства. Правове становище учасників провадження
у справі про банкрутство
1. Поняття та соціально-економічне значення інституту банкрутства. Поняття конкурсного
провадження та його виникнення.
2. Історія виникнення та розвитку конкурсного провадження на території сучасної України.
3. Конкурсне провадження у Стародавньому Римі.
4. Конкурсний процес у царській Росії. Радянський конкурсний процес.
5. Розвиток сучасного законодавства про банкрутство в Україні.
6. Загальна характеристика джерел регулювання відносин неспроможності.
7. Основні джерела правового регулювання відносин, пов’язаних з порушенням справ про
банкрутство та здійснення провадження у справі.
8. Загальна характеристика норм, що регулюють відносини у справах про банкрутство, їх місце та
взаємодія з нормами інших галузей законодавства.
9. Роль державних органів у регулюванні відносин неспроможності. Інституційне регулювання
відносин неспроможності.
10. Судова практика та її роль у регулюванні відносин банкрутства.
11. Міжнародні документи у сфері неспроможності. Принципи Світового банку і Рекомендації
Міжнародного валютного фонду.
12. Правова природа неспроможності (банкрутства).
13. Ознаки та принципи банкрутства.
14. Загальний порядок провадження у справі про банкрутство.
15. Мораторій на задоволення грошових вимог кредиторів.
16. Загальна характеристика судових процедур, що застосовуються до боржника під час провадження
у справі про банкрутство.
17. Поняття та ознаки прихованого, умисного, фіктивного банкрутства.
18. Загальна характеристика учасників провадження у справі про банкрутство.
19. Правове становище боржника у справі про банкрутство.
20. Правове становище кредиторів у справі про банкрутство.
21. Роль, склад та функції зборів і комітету кредиторів.
22. Правове становище арбітражного керуючого у справі про банкрутство.
23. Правове становище інших учасників провадження у справі про банкрутство.
24. Розпорядник майна (арбітражний керуючий) та його правове становище в іноземних правових
системах.
25. Суб’єкти відносин неспроможності у різних країнах світу.
26. Ознаки банкрутства суб’єкта господарювання, за наявності яких слід вживати заходів із
запобігання банкрутству боржника.
27. Заходи щодо запобігання банкрутству боржника та позасудові процедури.
28. Санація боржника до порушення справи про банкрутство.
29. План санації боржника, строк дії процедури санації боржника.
30. Зміст і ефективність заходів із запобігання банкрутству боржника.
Модуль 2. Правове регулювання
судових процедур провадження у справі про банкрутство
31. Заява про порушення справи про банкрутство, суб’єкти та підстави звернення.
32. Підвідомчість, підсудність розгляду справ про банкрутство. Порушення провадження у справі
про банкрутство.
33. Правові наслідки відкриття провадження у справі про банкрутство. Підготовче засідання.
34. Забезпечення вимог кредиторів. Розгляд позовних вимог конкурсних кредиторів до боржника.
35. Визнання недійсними правочинів (договорів) та спростування майнових дій боржника.
36. Застосування процедури розпорядження майном боржника. Права, обов’язки та відповідальність
розпорядника майна.
37. Виявлення кредиторів і осіб, які мають бажання взяти участь у санації боржника. Заяви
конкурсних і забезпечених кредиторів з вимогами до боржника.
38. Попереднє засідання господарського суду. Реєстр вимог кредиторів. Вимоги поточних кредиторів
до боржника.
39. Закінчення процедури розпорядження майном.
40. Поняття процедури санації. Запровадження процедури санації боржника.
41. Права, обов’язки та відповідальність керуючого санацією.
42. План санації боржника, його схвалення комітетом кредиторів, погодження забезпеченими
кредиторами.
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Характеристика основних способів відновлення платоспроможності боржника.
Звіт керуючого санацією, наслідки його розгляду комітетом кредиторів, судом.
Мирова угода, строк, умови, порядок її укладення та набрання нею чинності.
Банкрутство як юридичний факт. Наслідки визнання боржника банкрутом.
Функції господарського суду в ліквідаційній процедурі. Повноваження ліквідатора та членів
ліквідаційної комісії.
Виконання зобов’язань боржника власником майна боржника в ліквідаційній процедурі.
Ліквідаційна маса. Оцінка та продаж майна боржника у справі про банкрутство.
Порядок задоволення вимог кредиторів при ліквідації банкрута. Звіт ліквідатора.
Загальна характеристика особливостей процедури банкрутства окремих категорій боржників.
Особливості банкрутства суб’єктів підприємницької діяльності, що мають суспільну, іншу
цінність або особливий статус.
Особливості банкрутства сільськогосподарських підприємств, фермерського господарства.
Особливості банкрутства фізичної особи-підприємця.
Особливості банкрутства страховиків.
Особливості банкрутства професійних учасників ринку цінних паперів та інститутів спільного
інвестування, емітента чи управителя іпотечних сертифікатів, управителя фонду фінансування
будівництва чи управителя фонду операцій з нерухомістю.
Особливості провадження санації боржника його керівником. Особливості застосування
процедури банкрутства до боржника, що ліквідується власником.
Особливості банкрутства державних підприємств і підприємств, у статутному капіталі яких
частка державної власності перевищує 50 %.
Процедури банкрутства, пов’язані з іноземною процедурою банкрутства.
Особливості процедури банкрутства банків.

