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Анотація навчальної дисципліни 
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. 

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 різних аспектів антикризового управління, захисту прав різних 
учасників правовідносин, у тому числі держави. Це визначає потребу 
здобувачів вищої освіти спеціальності 281 Публічне управління та 
адміністрування оволодіти компетентностями, необхідними для якісного 
виконання ними своїх професійних функцій та посадових обов’язків. 

Інститут банкрутства є комплексним правовим інститутом (на думку 
частини дослідників – підгалуззю) галузі господарського права, а, відтак, 
складовою частиною системи права України і тісно пов’язаний та взаємодіє з 
іншими його галузями (господарським процесуальним, цивільним, трудовим 
тощо). 

Предметом навчальної дисципліни «Правове регулювання 
банкрутства» є система суспільних відносин, що виникають у зв’язку з 
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. 

Мета вивчення навчальної дисципліни полягає у засвоєнні здобувачами 
системних знань щодо поняття та призначення процедури банкрутства, порядку 
провадження окремих судових процедур, спрямованих як на відновлення 
платоспроможності боржника, так і на його ліквідацію. 

Зміст навчальної дисципліни розкривається у таких темах: Поняття 
інституту банкрутства. Виникнення та розвиток процедур банкрутства та вчень 
про банкрутство. Джерела правового регулювання відносин щодо провадження 
у справах про банкрутство. Загальна характеристика процедури банкрутства 
відповідно до законодавства України. Правове становище учасників 
провадження у справі про банкрутство. Заходи, спрямовані на запобігання 
банкрутству боржника. Позасудові процедури відновлення платоспроможності 
боржника. Провадження у справах про банкрутство. Загальна характеристика 
судових процедур, що застосовуються до боржника під час провадження у 
справі про банкрутство. Розпорядження майном боржника. Судові процедури, 
спрямовані на відновлення платоспроможності боржника. Банкрутство як 
юридичний факт. Ліквідаційна процедура. Особливості банкрутства окремих 
категорій суб’єктів підприємницької діяльності. Відновлення 
платоспроможності фізичної особи. 
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Аннотация учебной дисциплины 
Институт банкротства является относительно обособленной частью 

отрасли хозяйственного права и неотъемлемым признаком правовой системы 
государства с рыночной экономикой. Значение этого правового института 
сложно переоценить, однако больше всего оно актуализируется во время 
обострения кризисных явлений в национальной экономике. 

Основным назначением этого института в украинском законодательстве 
определяют: освобождение рынка от субъектов, неспособных эффективно 
осуществлять хозяйственную деятельность; защиту интересов 
неплатежеспособного должника путем осуществления досудебных и судебных 
процедур, предусмотренных законодательством о банкротстве; защита интересов 
кредиторов путем осуществления производства по делам о банкротстве; защиту 
интересов работников должника в ходе производства по делам о банкротстве. 

Поэтому многие аспекты этого правового института имеют 
непосредственное отношение к различным аспектам антикризисного 
управления, защиты прав различных участников правоотношений, в том числе 
государства. Это определяет необходимость соискателей высшего образования 
специальности 281 Публичное управление и администрирование овладеть 
компетенциями, необходимыми для качественного выполнения ими своих 
профессиональных функций и должностных обязанностей. 

Институт банкротства является комплексным правовым институтом (по 
мнению части исследователей - подотраслью) отрасли хозяйственного права, а 
следовательно, составной частью системы права Украины и тесно связан и 
взаимодействует с другими его отраслями (хозяйственным процессуальным, 
гражданским, трудовым и т.д.). 

Предметом учебной дисциплины «Правовое регулирование банкротства» 
является система общественных отношений, возникающих в связи с открытием 
производства по делу о банкротстве в отношении должника, применением мер, 
направленных на восстановление его платежеспособности или ликвидацию, а 
также отношения, возникающие в связи с фактической неплатежеспособностью 
должника, что дает основания для применения мер досудебной санации. 

Цель изучения учебной дисциплины состоит в усвоении соискателями 
системных знаний относительно понятия и назначения процедуры банкротства, 
порядка осуществления отдельных судебных процедур, направленных как на 
восстановление платежеспособности должника, так и на его ликвидацию. 

Содержание учебной дисциплины раскрывается в таких темах: Понятие 
института банкротства. Возникновение и развитие процедур банкротства и учений 
о банкротстве. Источники правового регулирования отношений по производства 
по делам о банкротстве. Общая характеристика процедуры банкротства в 
соответствии с законодательством Украины. Правовое положение участников 
производства по делу о банкротстве. Мероприятия, направленные на 
предотвращение банкротства должника. Внесудебные процедуры восстановления 
платежеспособности должника. Производство по делам о банкротстве. Общая 
характеристика судебных процедур, применяемых к должнику в ходе 
производства по делу о банкротстве. Распоряжение имуществом должника. 
Судебные процедуры, направленные на восстановление платежеспособности 
должника. Банкротство как юридический факт. Ликвидационная процедура. 
Особенности банкротства отдельных категорий субъектов предпринимательской 
деятельности. Восстановление платежеспособности физического лица. 
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Annotation of educational discipline 
The institution of bankruptcy is a relatively separate part of the branch of 

economic law and is an inherent feature of the legal system of a market economy 
state. It is difficult to overestimate the importance of this legal institution, but it is 
most relevant during the aggravation of crisis phenomena in the national economy. 

The main purpose of this institution in the Ukrainian legislation is defined as: 
freeing the market from entities unable to effectively carry out economic activities; 
protecting the interests of an insolvent debtor through pre-trial and trial procedures 
under bankruptcy law; protecting the interests of creditors through bankruptcy 
proceedings; protecting the interests of employees of the debtor in the course of 
bankruptcy proceedings. 

Therefore, many aspects of this legal institution are directly related to various 
aspects of crisis management, protection of the rights of various participants of legal 
relations, including the state. This determines the need for applicants for higher 
education specialization 281 Public administration and administration to master the 
competencies necessary for the qualitative performance of their professional 
functions and job duties. 

Bankruptcy Institute is a complex legal institute (in the opinion of some 
researchers - a sub-branch) branch of commercial law, and therefore a component of 
the system of law of Ukraine and is closely related and interacts with its other 
branches (economic procedural, civil, labor, etc.). 

The subject of the discipline "Legal regulation of bankruptcy" is a system of 
social relations arising in connection with the initiation of bankruptcy proceedings 
against the debtor, the application of measures aimed at restoring its solvency or 
liquidation, as well as relations arising from the actual insolvency of the debtor, 
which gives grounds for the application of pre-trial rehabilitation. 

The purpose of the discipline is to provide the students with systemic 
knowledge of the concept and purpose of bankruptcy proceedings, the procedure of 
implementation of individual judicial procedures aimed at both the restoration of the 
debtor's solvency and its liquidation. 

The content of the discipline is disclosed in the following topics: The concept 
of the institution of bankruptcy. The emergence and development of bankruptcy 
procedures and bankruptcy doctrines. Sources of legal regulation of relations in 
bankruptcy proceedings. General characteristics of bankruptcy proceedings in 
accordance with the legislation of Ukraine. The legal position of participants in 
bankruptcy proceedings. Measures aimed at preventing the bankruptcy of the debtor. 
Extrajudicial procedures to restore the solvency of the debtor. Proceedings in 
bankruptcy cases. General characteristics of court procedures applied to a debtor in 
the course of bankruptcy proceedings. Disposal of the debtor's property. Court 
procedures aimed at restoring the debtor's solvency. Bankruptcy as a legal fact. 
Liquidation proceedings. The specifics of bankruptcy for certain categories of 
business entities. The restoration of an individual's solvency. 
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ВСТУП  
 

Програма навчальної дисципліни «Корпоративне право» укладена 

відповідно до освітньо-професійної програми підготовки здобувачів другого 

(магістерського) рівня вищої освіти спеціальності 281 «Публічне управління та 

адміністрування» освітня програма «Публічне адміністрування», затвердженої 

наказом по університету від 20 лютого 2019 року № 36-Н і стандарту вищої 

освіти України другого (магістерського) рівня вищої освіти ступеня «магістр» 

галузь знань 28 Публічне управління та адміністрування за спеціальністю 281 

Публічне управління та адміністрування затверджений наказом Міністерства 

освіти і науки України від 04.08.2020 р. № 1001. 

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. 

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. 

Програмні компетентності відповідно до освітньо-професійної програми: 

загальні: 

− здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу (ЗК 01); 

− здатність розробляти та управляти проектами (ЗК 03); 

− здатність приймати обґрунтовані рішення та використовувати сучасні 

комунікаційні технології (ЗК 05); 

спеціальні (фахові, предметні): 

− здатність організовувати діяльність органів публічного управління та 

інших організацій публічної сфери (СК 02); 

− здатність визначати показники сталого розвитку на вищому, 

центральному, регіональному, місцевому та організаційному рівнях (СК 04); 

− здатність самостійно готувати проекти нормативно- правових актів, 

аналітичні довідки, пропозиції, доповіді, надавати експертну оцінку 

нормативно-правовим актам на різних рівнях публічного управління та 

адміністрування (СК 07); 

− здатність розробляти стратегічні документи розвитку соціально-

економічних систем на вищому, центральному, регіональному, місцевому та 

організаційному рівнях (СК 08); 

− здатність приймати обґрунтовані управлінські рішення з урахуванням 

питань європейської та євроатлантичної інтеграції (СК 10). 

Програмні результати навчання відповідно до освітньо-професійної 

програми: 

 розв’язувати складні задачі публічного управління та адміністрування, 

враховуючи вимоги законодавства, виявляти правові колізії та проблеми, 

розробляти проекти нормативно-правових актів для їх усунення (РН 02); 
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 використовувати сучасні статистичні методи, моделі, цифрові 

технології, спеціалізоване програмне забезпечення для розв’язання складних 

задач публічного управління та адміністрування (РН 04); 

 здійснювати ефективне управління інноваціями, ресурсами, ризиками, 

проєктами, змінами, якістю, застосовувати сучасні моделі, підходи та 

технології, міжнародний досвід при проєктуванні та реорганізації 

управлінських та загально-організаційних структур (РН 06); 

 уміти розробляти національні/регіональні програмні документи щодо 

розвитку публічного управління, використовуючи системний аналіз і 

комплексний підхід, а також методи командної роботи (РН 07); 

 уміти розробляти національні/регіональні програмні документи щодо 

розвитку публічного управління, використовуючи системний аналіз і 

комплексний підхід, а також методи командної роботи (РН 7) 

 розробляти обґрунтовані управлінські рішення з урахуванням питань 

європейської та євроатлантичної інтеграції, враховувати цілі, наявні 

законодавчі, часові та ресурсні обмеження, оцінювати політичні, соціальні, 

економічні та екологічні наслідки варіантів рішень (РН 11); 

 планувати і здійснювати наукові та прикладні дослідження у сфері 

публічного управління та адміністрування, включаючи аналіз проблематики, 

постановку цілей і завдань, вибір та використання теоретичних та емпіричних 

методів дослідження, аналіз його результатів, формулювання обґрунтованих 

висновків (ПРН 12). 

Навчальна дисципліна є вибірковою. 

Форма підсумкового контролю знань: ПМК (залік). 
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ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

МОДУЛЬ 1. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОЦЕДУРИ 

БАНКРУТСТВА. ПРАВОВЕ СТАНОВИЩЕ УЧАСНИКІВ 

ПРОВАДЖЕННЯ У СПРАВІ ПРО БАНКРУТСТВО 

 

Тема 1. Поняття інституту банкрутства. Виникнення та розвиток 

процедур банкрутства та вчень про банкрутство. 

Загальна характеристика правових відносин із неспроможності особи 

виконати свої майнові зобов’язання. Неспроможність у системі права та 

законодавства. Поняття та соціально-економічне значення інституту 

банкрутства. Поняття конкурсного провадження та його виникнення. 

Конкурсне провадження у Стародавньому Римі. Історія виникнення та розвитку 

конкурсного провадження на території сучасної України. Конкурсний процес у 

царській Росії. Радянський конкурсний процес. 

Розвиток сучасного законодавства про відновлення платоспроможності 

боржника або визнання його банкрутом в Україні після здобуття незалежності. 

 

Тема 2. Джерела правового регулювання відносин щодо провадження 

у справах про банкрутство. 

Загальна характеристика джерел регулювання відносин щодо відновлення 

платоспроможності особи або визнання її банкрутом. Характеристика 

законодавства про банкрутство як частини господарського (цивільного) права 

економічно розвинених країн. 

Основні джерела правового регулювання відносин, пов’язаних з 

відкриттям провадження у справах про банкрутство та здійсненням 

провадження у справі. 

Місце законодавства про неспроможність (банкрутство) у системі права у 

країнах з ринковою та перехідною економікою. 

Загальна характеристика норм, що регулюють відносини у справах про 

банкрутство, їх місце та взаємодія з нормами інших галузей законодавства та 

інститутами цивільного права. 

Інституційне регулювання відносин неспроможності. Роль органів 

держави у регулюванні відносин щодо відновлення платоспроможності та 

банкрутства. 

Стан розвитку законодавства про банкрутство в Україні та його 

реформування. Досвід іноземних країн для розвитку законодавства у сфері про 

банкрутство. 

Міжнародні документи у сфері неспроможності. Принципи Світового 

банку і Рекомендації Міжнародного валютного фонду щодо регулювання 

процедур банкрутства. 

 

Тема 3. Загальна характеристика процедури банкрутства відповідно 

до законодавства України. 
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Поняття неплатоспроможності та банкрутства. Правова природа 

неспроможності (банкрутства). Принципи відносин неспроможності 

(банкрутства). Ознаки та принципи банкрутства. 

Правове регулювання відновлення платоспроможності або визнання його 

банкрутом як підгалузь господарського права. Загальна характеристика порядку 

провадження у справі про банкрутство. 

Грошові зобов’язання. Мораторій на задоволення грошових вимог 

кредиторів. Судові процедури, що застосовуються під час провадження у справі 

про банкрутство. 

Види банкрутства. Поняття та ознаки прихованого, умисного, фіктивного 

банкрутства. 

 

Тема 4. Правове становище учасників провадження у справі про 

банкрутство. 

Загальна характеристика учасників провадження у справі про 

банкрутство: боржник, кредитори, арбітражний керуючий та інші учасники 

провадження та заінтересовані особи. Види кредиторів (забезпечені, конкурсні, 

поточні). 

Характер відносин між учасниками у справі про банкрутство, правове 

положення та статус боржника, кредиторів, арбітражного керуючого та інших 

учасників таких відносин. 

Роль, склад та функції зборів і комітету кредиторів. 

Арбітражний керуючий як окремий і важливий учасник справи про 

неспроможність згідно із законодавством України. Загальна характеристика 

функцій арбітражного керуючого у різних процедурах провадження у справі 

про банкрутство. Особи, які можуть арбітражними керуючими та їх 

повноваження. Винагорода та відшкодування витрат арбітражного керуючого. 

Порядок набуття статусу арбітражного керуючого відповідно до 

законодавства України. Єдиний реєстр арбітражних керуючих України. 

Контроль за діяльністю арбітражних керуючих. Відповідальність 

арбітражних керуючих. Страхування відповідальності арбітражного керуючого. 

Саморегулівна організація арбітражних керуючих. 

Суб’єкти відносин неспроможності у різних країнах світу (порівняльний 

аналіз). 

 

Тема 5. Заходи, спрямовані на запобігання банкрутству боржника. 

Позасудові процедури відновлення платоспроможності боржника. 

Ознаки банкрутства суб’єкта господарювання, за наявності яких слід 

вживати заходів із запобігання банкрутству боржника. 

Заходи щодо запобігання банкрутству боржника та позасудові процедури. 

Санація боржника до відкриття провадження у справі про банкрутство. 

Зміст і ефективність заходів із запобігання банкрутству боржника. 

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

надання, повернення. Санація боржника до відкриття провадження у справі про 

банкрутство як система заходів із відновлення платоспроможності боржника. 
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Зміст організаційно-господарських, управлінських, інвестиційних, 

технічних, фінансово-економічних і правових заходів як санаційних заходів 

стосовно боржника. План санації боржника, строки дії процедур, спрямованих 

на недопущення неплатоспроможності боржника. 

 

МОДУЛЬ 2. ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ СУДОВИХ ПРОЦЕДУР 

ПРОВАДЖЕННЯ У СПРАВІ ПРО БАНКРУТСТВО 

 

Тема 6. Провадження у справах про банкрутство. 

Підвідомчість, підсудність, підстави для відкриття провадження у справі 

про банкрутство. Заява про відкриття провадження у справі про банкрутство та 

прийняття її судом. Суб’єкти звернення із заявою про відкриття провадження у 

справі про банкрутство, вимоги до заяв кредитора, боржника. 

Випадки та умови звернення боржника до суду із заявою про відкриття 

провадження у справі про банкрутство, відповідальність за ухилення. Підстави 

для відмови у прийнятті, повернення та відкликання заяви про відкриття 

провадження у справі про банкрутство, правові наслідки. 

Відзив боржника. Відкриття провадження у справі про банкрутство. 

Підготовче засідання господарського суду. Ухвала суду про відкриття 

провадження у справі про банкрутство та її зміст. 

Правові наслідки відкриття провадження у справі про банкрутство. 

Відмова у відкритті провадження у справі про банкрутство та її наслідки. 

Розгляд позовних вимог конкурсних кредиторів до боржника. 

Забезпечення вимог кредиторів. Мораторій на задоволення вимог 

кредиторів. Визнання недійсними правочинів боржника. 

Правонаступництво у справі про банкрутство. 

 

Тема 7. Загальна характеристика судових процедур, що 

застосовуються до боржника під час провадження у справі про 

банкрутство. Розпорядження майном боржника. 

Розпорядження майном боржника. Санація (відновлення 

платоспроможності) боржника. Ліквідація банкрута. Припинення провадження 

у справі про банкрутство. 

Введення процедури розпорядження майном боржника. Права, обов’язки 

та відповідальність розпорядника майна. 

Виявлення кредиторів і осіб, які мають бажання взяти участь у санації 

боржника. Заяви конкурсних і забезпечених кредиторів з вимогами до 

боржника. 

Попереднє засідання господарського суду. Реєстр вимог кредиторів: 

форма та порядок його ведення. Порядок включення вимог кредиторів до 

реєстру. Вимоги поточних кредиторів до боржника. 

Загальні збори кредиторів. Комітет кредиторів. Компетенція зборів 

кредиторів. Компетенція комітету кредиторів. 

Закінчення процедури розпорядження майном. 
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Тема 8. Судові процедури, спрямовані на відновлення 

платоспроможності боржника. 

Поняття процедури санації. Введення процедури санації боржника. 

Наслідки винесення ухвали про введення процедури санації боржника. 

Права, обов’язки та відповідальність керуючого санацією. Заходи з 

відновлення платоспроможності боржника. 

План санації боржника, порядок його розгляду та схвалення кредиторами. 

Збільшення статутного капіталу боржника. 

Продаж у процедурі санації майна боржника як цілісного майнового 

комплексу. Відчуження у процедурі санації майна боржника шляхом заміщення 

активів. Продаж у процедурі санації частини майна боржника. 

Звіт керуючого санацією, наслідки його розгляду комітетом кредиторів, 

судом. 

 

Тема 9. Банкрутство як юридичний факт. Ліквідаційна процедура. 

Банкрутство як юридичний факт. Функції господарського суду в 

ліквідаційній процедурі. Повноваження ліквідатора. 

Визнання боржника банкрутом і відкриття ліквідаційної процедури. 

Наслідки визнання боржника банкрутом. Звільнення працівників боржника. 

Зберігання документів. 

Ліквідаційна маса. Прядок оцінки та продажу майна в провадженні у 

справі про банкрутство. 

Продаж майна на аукціоні. Електронна торгова система. Порядок 

функціонування електронної торгової системи. Авторизовані електронні 

майданчики. Порядок оголошення а проведення торгів. Визначення умов 

продажу. 

Скасування аукціону. Визнання недійсним правочину, вчиненого з 

порушенням порядку підготовки та проведення аукціону. Проблемні питання, 

що можуть виникати при проведення аукціону. 

Проведення повторного та другого повторного аукціону, зниження 

початкової ціни. Продаж майна забезпеченому кредитору. 

Черговість задоволення вимог кредиторів. Звіт ліквідатора. 

 

Тема 10. Особливості провадження у справах про банкрутство 

окремих категорій боржників. Провадження у справах про банкрутство, 

пов’язаних з іноземною процедурою банкрутства 

Особливості банкрутства страховиків. 

Особливості банкрутства професійних учасників ринків капіталу та 

організованих товарних ринків. 

Особливості банкрутства боржника, який має зобов’язання за облігаціями 

за участю адміністратора за випуском облігацій. 

Особливості банкрутства небанківських надавачів платіжних послуг. 

Особливості банкрутства суб’єкта підприємницької діяльності, який є 

стороною одного або кількох правочинів, вчинених з посиланням на 

обов’язковість угоди щодо ліквідаційного неттінгу. 

Особливості банкрутства фермерського господарства. 
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Особливості банкрутства державних підприємств та підприємств, у 

статутному капіталі яких частка державної власності перевищує 50 відсотків. 

Поняття, критерії неплатоспроможності та неспроможності банку, 

правове регулювання. Особливості відкриття справи щодо 

неплатоспроможності банку. Національний банк України як державний орган з 

питань неплатоспроможності банку. Тимчасова адміністрація банку. Підстави 

та особливості процедури ліквідації банку. Ліквідатор банку. Кредитори банку. 

Формування пасивів та активів банку, реалізація активів неплатоспроможного 

банку. Черговість і порядок задоволення вимог до банку. Завершення 

процедури ліквідації неплатоспроможного банку. 

Застосування процедур банкрутства, пов’язаних з іноземною процедурою 

банкрутства. Надання судової допомоги та здійснення співпраці. 

Керуючий іноземною процедурою банкрутства. 

Заява про визнання іноземної процедури банкрутства та керуючого 

іноземною процедурою банкрутства та її розгляд. Надання судової допомоги. 

Співпраця з іноземними судами та керуючими іноземною процедурою 

банкрутства. Координація надання судової допомоги у випадках ускладнення 

іноземних процедур банкрутства. Особливості виплат. 

 

Тема 11. Відновлення платоспроможності фізичної особи. 

Загальна характеристика особливостей провадження у справі про 

неплатоспроможність фізичних осіб (підстави та порядок відкриття 

провадження). 

Арбітражний керуючий у справах про неплатоспроможність фізичної 

особи (права, обов’язки, гарантії). 

Відкриття провадження у справі про неплатоспроможність фізичної 

особи та його наслідки. 

Реструктуризація боргів боржника – фізичної особи. 

Визнання боржника – фізичної особи банкрутом і введення процедури 

погашення боргів боржника. 

Наслідки закриття провадження у справі про банкрутство (звільнення від 

боргів; обмеження стосовно осіб, визнаних банкрутами). 

Провадження у справах про неплатоспроможність окремих категорій 

фізичних осіб (боржників, зайнятих у сільському господарстві; фізичних осіб – 

підприємців) 
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