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Розділ 1. Опис навчальної дисципліни 
Таблиця 1 − Опис навчальної дисципліни «Правове регулювання бан-
крутства»  
 
Місце у 
структурно-
логічній 
схемі  
підготовки 

Пререквізити: «Стратегічне планування в публічно-
му адмініструванні», «Корпоративне право» 
Постреквізити: «Юридична техніка» 

Мова  
викладання 

Українська 

Статус дисципліни: вибіркова 
Курс/семестр вивчення 1/2 
Кількість кредитів 
ЄКТС/кількість модулів  

4 

Денна форма навчання: 
Кількість годин: – загальна кількість: 1 семестр –; 2 семестр – 120 
– лекції: 1 семестр – ; 2 семестр – 18 
– семінарські заняття: 1 семестр – ; 2 семестр – 14 
– самостійна робота: 1 семестр – ; 2 семестр – 88 
– вид підсумкового контролю: 1 семестр – ; 2 семестр – ПМК (залік) 
Заочна форма навчання: 
Кількість годин: 1 семестр – ; 2 семестр – 120 
– лекції: 1 семестр – ; 2 семестр – 8 
– практичні заняття: 1 семестр – ; 2 семестр – 6 
– самостійна робота: 1 семестр – ; 2 семестр – 106 
– вид підсумкового контролю: 1 семестр – ; 2 семестр − ПМК (залік) 
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Розділ 2. Перелік компетентностей та програмні результати на-
вчання 

 

Метою вивчення навчальної дисципліни «Правове регулювання 

банкрутства» є засвоєння здобувачами системних знань щодо поняття 

та призначення процедури банкрутства, порядку провадження окре-

мих судових процедур, спрямованих як на відновлення платоспромо-

жності боржника, так і на його ліквідацію. 

Основними завданнями навчальної дисципліни «Правове регулю-

вання відновлення платоспроможності боржника або визнання його 

банкрутом» є: поглиблене вивчення нормативно-правової бази регу-

лювання суспільних відносин щодо провадження у справах про банк-

рутство та відповідної судової практики; опанування усіх основних 

аспектів судових процедур, спрямованих на відновлення платоспро-

можності боржника або визнання його банкрутом; розуміння стано-

вища усіх учасників провадження у справі про банкрутство на різних 

його стадіях та готовність ефективно захищати їх законні права та 

інтереси, ефективно здійснювати заходи антикризового управління; 

аналіз проблемних питань, колізій, прогалин правового регулювання 

процедур банкрутства, пошук шляхів їх подолання з метою захисту 

прав та інтересів фізичних та юридичних осіб, держави. 

Згідно з вимогами навчальної програми за результатами опану-

вання навчальної дисципліни здобувачі повинні: 

знати: 

‒ історичні передумови виникнення, завдання та принципи проце-

дур банкрутства; 

‒ чинну нормативно-правову базу регулювання правовідносин, що 

виникають з приводу відновлення платоспроможності боржника 

або визнання його банкрутом; 

‒ підстави для відкриття провадження у справі про банкрутство, 

процедури, що застосовуються до боржника під час провадження 

у справі про банкрутство, їх призначення та зміст; 

‒ правове становище (права та обов’язки) сторін та інших учасників 

процедур банкрутства, їх особливості, повноваження арбітражного 

керуючого на всіх стадіях провадження у справі про банкрутство; 

вміти: 

‒ правильно підбирати, тлумачити та застосовувати норми законо-

давства та судову практику для застосування щодо конкретних 

правових ситуацій, що складаються під час провадження у справах 

про банкрутство; 
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‒ визначати наявність чи відсутність підстав для відкриття чи при-

пинення провадження у справі про банкрутство, аналізувати до-

кументи, які можуть підтверджувати відповідні підстави; 

‒ здійснювати детальний правовий аналіз будь-яких правовідносин, 

що можуть виникати щодо відновлення платоспроможності борж-

ника або визнання його банкрутом (незалежно від стадії прова-

дження у справі); 

‒ складати процесуальні документи й іншу документацію, необхідну 

для забезпечення провадження у справах про банкрутство; 

‒ аргументувати власну точку зору та прийняте рішення. 
 

Таблиця 2. Перелік компетентностей, які забезпечує навчальна дисци-
пліна «Правове регулювання банкрутства», програмні результати на-
вчання 

№ 
з/п 

Компетентності, якими 
повинен оволодіти студент 

Програмні результати 
навчання 

Загальні компетентності 
1.  Здатність до абстрактного 

мислення, аналізу та синте-
зу (ЗК 1) 

Розв’язувати складні задачі публі-
чного управління та адміністру-
вання, враховуючи вимоги зако-
нодавства, виявляти правові 
колізії та проблеми, розробляти 
проекти нормативно-правових 
актів для їх усунення (РН 2) 

2.  Здатність розробляти та 
управляти проектами (ЗК 3) 

Використовувати сучасні статис-
тичні методи, моделі, цифрові 
технології, спеціалізоване про-
грамне забезпечення для 
розв’язання складних задач публі-
чного управління та адміністру-
вання (РН 4) 

3.  Здатність приймати обґрун-
товані рішення та викорис-
товувати сучасні комуніка-
ційні технології (ЗК 5) 

Уміти здійснювати ефективну 
комунікацію, аргументувати свою 
позицію, використовувати сучасні 
інформаційні та комунікаційні 
технології у сфері публічного 
управління та адміністрування на 
засадах соціальної відповідально-
сті, правових та етичних 
норм (РН 08) 

Спеціальні (фахові, предметні) компетентності 
4.  Здатність організовувати 

діяльність органів публіч-
Здійснювати ефективне управлін-
ня інноваціями, ресурсами, ризи-
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№ 
з/п 

Компетентності, якими 
повинен оволодіти студент 

Програмні результати 
навчання 

ного управління та інших 
організацій публічної сфери 
(СК 2) 

ками, проектами, змінами, якістю, 
застосовувати сучасні моделі, 
підходи та технології, міжнарод-
ний досвід при проектуванні та 
реорганізації управлінських та 
загально- організаційних струк-
тур (РН 6) 

5.  Здатність визначати показ-
ники сталого розвитку на 
вищому, центральному, 
регіональному, місцевому 
та організаційному рів-
нях (СК 04) 

Уміти розробляти національ-
ні/регіональні програмні докумен-
ти щодо розвитку публічного 
управління, використовуючи сис-
темний аналіз і комплексний під-
хід, а також методи командної 
роботи (РН 7) 6.  Здатність розробляти стра-

тегічні документи розвитку 
соціально-економічних сис-
тем на вищому, централь-
ному, регіональному, місце-
вому та організаційному 
рівнях (СК 08) 

7.  Здатність самостійно готу-
вати проекти нормативно- 
правових актів, аналітичні 
довідки, пропозиції, допові-
ді, надавати експертну оці-
нку нормативно-правовим 
актам на різних рівнях пуб-
лічного управління та адмі-
ністрування (СК 7) 

Планувати і здійснювати наукові 
та прикладні дослідження у сфері 
публічного управління та адмініс-
трування, включаючи аналіз про-
блематики, постановку цілей і 
завдань, вибір та використання 
теоретичних та емпіричних мето-
дів дослідження, аналіз його ре-
зультатів, формулювання обґрун-
тованих висновків (РН 12) 

8.  Здатність приймати обґрун-
товані управлінські рішення 
з урахуванням питань євро-
пейської та євроатлантичної 
інтеграції (СК 10) 

Розробляти обґрунтовані управ-
лінські рішення з урахуванням 
питань європейської та євроатлан-
тичної інтеграції, враховувати 
цілі, наявні законодавчі, часові та 
ресурсні обмеження, оцінювати 
політичні, соціальні, економічні 
та екологічні наслідки варіантів 
рішень (РН 11) 
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Розділ 3. Програма навчальної дисципліни 

Програму навчальної дисципліни  

«Корпоративне право» обговорено і  

схвалено на засіданні кафедри правознавства 

Протокол засідання кафедри від «31» серпня 2020 року № 1. 
 

Програмний зміст навчальної дисципліни 

 

МОДУЛЬ 1. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОЦЕДУРИ 

БАНКРУТСТВА. ПРАВОВЕ СТАНОВИЩЕ УЧАСНИКІВ 

ПРОВАДЖЕННЯ У СПРАВІ ПРО БАНКРУТСТВО 

 

Тема 1. Поняття інституту банкрутства. Виникнення та розви-

ток 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 сучас-

ної України. Конкурсний процес у царській Росії. Радянський конкур-

сний процес. 

Розвиток сучасного законодавства про відновлення платоспромож-

ності боржника або визнання його банкрутом в Україні після здобуття 

незалежності. 

 

Тема 2. Джерела правового регулювання відносин щодо прова-

дження у справах про банкрутство. 

Загальна характеристика джерел регулювання відносин щодо від-

новлення платоспроможності особи або визнання її банкрутом. Харак-

теристика законодавства про банкрутство як частини господарського 

(цивільного) права економічно розвинених країн. 

Основні джерела правового регулювання відносин, пов’язаних з ві-

дкриттям 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 зако-

нодавства та інститутами цивільного права. 
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Інституційне регулювання відносин неспроможності. Роль органів 

держави у регулюванні відносин щодо відновлення платоспроможно-

сті 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 Світо-

вого банку і Рекомендації Міжнародного валютного фонду щодо ре-

гулювання процедур банкрутства. 

 

Тема 3. Загальна характеристика процедури банкрутства від-

повідно до законодавства України. 

Поняття неплатоспроможності та банкрутства. Правова природа 

неспроможності (банкрутства). Принципи відносин неспроможності 

(банкрутства). Ознаки та принципи банкрутства. 

Правове регулювання відновлення платоспроможності або визнан-

ня його банкрутом як підгалузь господарського права. Загальна харак-

теристика порядку провадження у справі про банкрутство. 

Грошові зобов’язання. Мораторій на задоволення грошових вимог 

кредиторів. Судові процедури, що застосовуються під час проваджен-

ня у справі про банкрутство. 

Види банкрутства. Поняття та ознаки прихованого, умисного, фік-

тивного банкрутства. 

 

Тема 4. Правове становище учасників провадження у справі 

про банкрутство. 

Загальна характеристика учасників провадження у справі про бан-

крутство: боржник, кредитори, арбітражний керуючий та інші учасни-

ки провадження та заінтересовані особи. Види кредиторів (забезпече-

ні, конкурсні, поточні). 

Характер відносин між учасниками у справі про банкрутство, пра-

вове положення та статус боржника, кредиторів, арбітражного керую-

чого 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 характе-

ристика функцій арбітражного керуючого у різних процедурах прова-

дження у справі про банкрутство. Особи, які можуть арбітражними 

керуючими та їх повноваження. Винагорода та відшкодування витрат 

арбітражного керуючого. 
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Порядок набуття статусу арбітражного керуючого відповідно до 

законодавства України. Єдиний реєстр арбітражних керуючих Украї-

ни. 

Контроль за діяльністю арбітражних керуючих. Відповідальність 

арбітражних керуючих. Страхування відповідальності арбітражного 

керуючого. 

Саморегулівна організація арбітражних керуючих. 

Суб’єкти відносин неспроможності у різних країнах світу (порівня-

льний аналіз). 

 

Тема 5. Заходи, спрямовані на запобігання банкрутству борж-

ника. Позасудові процедури відновлення платоспроможності бор-

жника. 

Ознаки банкрутства суб’єкта господарювання, за наявності яких 

слід вживати заходів із запобігання банкрутству боржника. 

Заходи щодо запобігання банкрутству боржника та позасудові про-

цедури. 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 платоспро-

можності боржника. 

Зміст організаційно-господарських, управлінських, інвестиційних, 

технічних, фінансово-економічних і правових заходів як санаційних 

заходів стосовно боржника. План санації боржника, строки дії проце-

дур, 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 кре-

дитора, боржника. 

Випадки та умови звернення боржника до суду із заявою про відк-

риття провадження у справі про банкрутство, відповідальність за ухи-

лення. Підстави для відмови у прийнятті, повернення та відкликання 
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заяви про відкриття провадження у справі про банкрутство, правові 

наслідки. 

Відзив боржника. Відкриття провадження у справі про банкрутст-

во. 

Підготовче засідання господарського суду. Ухвала суду про відк-

риття 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 нас-

лідки. 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 засто-

совуються до боржника під час провадження у справі про банк-

рутство. Розпорядження майном боржника. 

Розпорядження майном боржника. Санація (відновлення плато-

спроможності) боржника. Ліквідація банкрута. Припинення прова-

дження 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 са-

нації боржника. Заяви конкурсних і забезпечених кредиторів з вимо-

гами до боржника. 

Попереднє засідання господарського суду. Реєстр вимог кредито-

рів: форма та порядок його ведення. Порядок включення вимог креди-

торів до реєстру. Вимоги поточних кредиторів до боржника. 

Загальні збори кредиторів. Комітет кредиторів. Компетенція зборів 

кредиторів. Компетенція комітету кредиторів. 

Закінчення процедури розпорядження майном. 

 

Тема 8. Судові процедури, спрямовані на відновлення плато-

спроможності 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 креди-

торами. 

Збільшення статутного капіталу боржника. 
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Продаж у процедурі санації майна боржника як цілісного майново-

го комплексу. Відчуження у процедурі санації майна боржника шля-

хом заміщення активів. Продаж у процедурі санації частини майна 

боржника. 

Звіт керуючого санацією, наслідки його розгляду комітетом креди-

торів, судом. 

 

Тема 9. Банкрутство як юридичний факт. Ліквідаційна проце-

дура. 

Банкрутство як юридичний факт. Функції господарського суду в 

ліквідаційній процедурі. Повноваження ліквідатора. 

Визнання боржника банкрутом і відкриття ліквідаційної процеду-

ри. 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 елект-

ронні майданчики. Порядок оголошення а проведення торгів. Визна-

чення 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 банк-

рутство, 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 облі-

гаціями за участю адміністратора за випуском облігацій. 

Особливості банкрутства небанківських надавачів платіжних пос-

луг. 

Особливості банкрутства суб’єкта підприємницької діяльності, 

який є стороною одного або кількох правочинів, вчинених з посилан-

ням на обов’язковість угоди щодо ліквідаційного неттінгу. 
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Особливості банкрутства фермерського господарства. 

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 неплато-

спроможності 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 

акти- вів неплатоспроможного банку. Черговість і порядок задоволен-

ня вимог до банку. Завершення процедури ліквідації неплатоспромо-

жного банку. 

Застосування процедур банкрутства, пов’язаних з іноземною про-

цедурою банкрутства. Надання судової допомоги та здійснення спів-

праці. 

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 процеду-

рою 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 фізич-

ної особи (права, обов’язки, гарантії). 

Відкриття провадження у справі про неплатоспроможність фізич-

ної особи та його наслідки. 

Реструктуризація боргів боржника – фізичної особи. 

Визнання боржника – фізичної особи банкрутом і введення проце-

дури погашення боргів боржника. 

Наслідки закриття провадження у справі про банкрутство (звіль-

нення від боргів; обмеження стосовно осіб, визнаних банкрутами). 

Провадження у справах про неплатоспроможність окремих катего-

рій фізичних осіб (боржників, зайнятих у сільському господарстві; 

фізичних осіб – підприємців). 
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Розділ 3. Тематичний план навчальної дисципліни 

з розподілом навчального часу за видами занять 
 

Таблиця 3.1. Тематичний план навчальної дисципліни «Правове регулювання 
банкрутства» для студентів денної форми навчання спеціальності 281 «Пуб-
лічне управління та адміністрування» освітня програма «Публічне адмініст-
рування» 
 

№ 
з/п 

Назва розділу, модуля, теми 

Кількість годин за видами за-
нять 

р
а

зо
м

 

аудиторні 
позаау-
диторні 

л
ек

ц
ії

 

се
м

ін
а

р
сь

к
і 

са
м

о
ст

ій
н

а
 

р
о

б
о

т
а
 

1 2 3 4 5 6 

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

1. 
Поняття інституту банкрутства. Ви-
никнення та розвиток процедур банк-
рутства та вчень про банкрутство 

8 2 – 6 

2. 
Джерела правового регулювання 
відносин щодо провадження у спра-
вах про банкрутство 

8 – – 8 

3. 
Загальна характеристика процедури 
банкрутства відповідно до законодав-
ства України 

10 2 2 6 

4. 
Правове становище учасників прова-
дження у справі про банкрутство 

9 2 2 7 

5. 

Заходи, спрямовані на запобігання 
банкрутству боржника. Позасудові 
процедури відновлення платоспро-
можності боржника 

10 2 – 6 

 Всього за модулем 1 45 8 4 33 

Модуль 2. Правове регулювання судових процедур провадження у справі 
про банкрутство 

6. 
Провадження у справах про банкрут-
ство 

12 2 2 8 

7. 

Загальна характеристика судових 
процедур, що застосовуються до бо-
ржника під час провадження у справі 
про банкрутство. Розпорядження 
майном боржника 

12 2 2 8 
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1 2 3 4 5 6 

8. 
Судові процедури, спрямовані на 
відновлення платоспроможності бор-
жника 

12 2 2 8 

9. 
Банкрутство як юридичний факт. 
Ліквідаційна процедура 

13 2 2 9 

10. 

Особливості провадження у справах 
про банкрутство окремих категорій 
боржників. Провадження у справах 
про банкрутство, пов’язаних з інозе-
мною процедурою банкрутства 

12 – 2 10 

11. 
Відновлення платоспроможності 
фізичної особи 

14 2 – 12 

 Всього за модулем 2 75 10 10 55 
 

 Всього годин 120 18 14 88 



16 

 

Таблиця 3.2. Тематичний план навчальної дисципліни «Правове регулювання 
банкрутства» для студентів заочної форми навчання спеціальності 281 «Публі-
чне управління та адміністрування» освітня програма «Публічне адміністру-
вання» 
 

№ 
з/п 

Назва розділу, модуля, теми 

Кількість годин за видами за-
нять 

р
а

зо
м

 

аудиторні 
позаау-
диторні 

л
ек

ц
ії

 

се
м

ін
а

р
сь

к
і 

са
м

о
ст

ій
н

а
 

р
о

б
о

т
а
 

1 2 3 4 5 6 

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

1. 
Поняття інституту банкрутства. Ви-
никнення та розвиток процедур банк-
рутства та вчень про банкрутство 

8 2 – 6 

2. 
Джерела правового регулювання 
відносин щодо провадження у спра-
вах про банкрутство 

8 – – 8 

3. 
Загальна характеристика процедури 
банкрутства відповідно до законодав-
ства України 

10 2 – 8 

4. 
Правове становище учасників прова-
дження у справі про банкрутство 

9 – 2 7 

5. 

Заходи, спрямовані на запобігання 
банкрутству боржника. Позасудові 
процедури відновлення платоспро-
можності боржника 

10 – – 10 

 Всього за модулем 1 45 4 2 39 

Модуль 2. Правове регулювання судових процедур провадження у справі 
про банкрутство 

6. 
Провадження у справах про банкрут-
ство 

12 – – 12 

7. 

Загальна характеристика судових 
процедур, що застосовуються до бо-
ржника під час провадження у справі 
про банкрутство. Розпорядження 
майном боржника 

12 2 – 10 
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1 2 3 4 5 6 

8. 
Судові процедури, спрямовані на 
відновлення платоспроможності бор-
жника 

12 – 2 10 

9. 
Банкрутство як юридичний факт. 
Ліквідаційна процедура 

13 – 2 11 

10. 

Особливості провадження у справах 
про банкрутство окремих категорій 
боржників. Провадження у справах 
про банкрутство, пов’язаних з інозе-
мною процедурою банкрутства 

12 – – 12 

11. 
Відновлення платоспроможності 
фізичної особи 

14 2 – 12 

 Всього за модулем 2 75 4 4 67 
 

 Всього годин 120 8 6 106 
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Розділ 4. Тематичний план навчальної дисципліни 
Таблиця 4.1. Тематичний план навчальної дисципліни «Правове регулювання банкрутства», яка виклада-
ється для студентів денної форми навчання спеціальності 281 «Публічне управління та адміністрування»  
 

Назва теми (лекції) та питан-

ня теми (лекції) 

К
іл

ь
к

іс
т
ь

 

г
о

д
и

н
 

Назва теми та питання семі-

нарського заняття 

К
іл

ь
к

іс
т
ь

 

г
о

д
и

н
 

Завдання самостійної робо-

ти в розрізі тем 

К
іл

ь
к

іс
т
ь

 

г
о

д
и

н
 

 

1 2 3 4 5 6 
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 
1) Поняття та соціально-
економічне значення інституту 
банкрутства. Поняття конкурс-
ного провадження та його ви-
никнення; 2) Історія виникнен-
ня та розвитку конкурсного 
провадження на території су-
часної України; 3) Розвиток 
сучасного законодавства про 
банкрутство в Україні. 

2 – – Питання для самостійного 
опрацювання 
1) Поняття та соціально-
економічне значення інститу-
ту банкрутства. Поняття кон-
курсного провадження та 
його виникнення; 2) Історія 
виникнення та розвитку кон-
курсного провадження на 
території сучасної України; 
3) Розвиток сучасного зако-
нодавства про банкрутство в 
Україні. 
Практичні завдання: 
1) Скласти термінологічний 

6 
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1 2 3 4 5 6 
словник до теми. 
2) Вирішення практичного 
завдання (кейс), запропонова-
ного за НМП чи у СДО. 

Тема 2. Джерела правового регулювання відносин щодо провадження у справах про банкрутство 
1) Загальна характеристика 
джерел регулювання відносин 
неспроможності; 2) Основні 
джерела правового регулюван-
ня відносин, пов`язаних з по-
рушенням справ про банкрутс-
тво та здійснення провадження 
у справі; 3) Загальна характери-
стика норм, що регулюють 
відносини у справах про банк-
рутство, їх місце та взаємодія з 
нормами інших галузей законо-
давства; 4) Роль державних 
органів у регулюванні відносин 
неспроможності. Інституційне 
регулювання відносин неспро-
можності; 5) Міжнародні доку-
менти у сфері неспроможності. 
Принципи Світового банку і 
Рекомендації Міжнародного 
валютного фонду. 

– – – Питання для самостійного 
опрацювання 
1) Загальна характеристика 
джерел регулювання відносин 
неспроможності; 2) Основні 
джерела правового регулю-
вання відносин, пов`язаних з 
порушенням справ про банк-
рутство та здійснення прова-
дження у справі; 3) Загальна 
характеристика норм, що ре-
гулюють відносини у справах 
про банкрутство, їх місце та 
взаємодія з нормами інших 
галузей законодавства; 4) Роль 
державних органів у регулю-
ванні відносин неспроможнос-
ті. Інституційне регулювання 
відносин неспроможності; 
5) Міжнародні документи у 
сфері неспроможності. Прин-
ципи Світового банку і Реко-
мендації Міжнародного валю-
тного фонду. 
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Практичні завдання: 
1) Скласти термінологічний 
словник до теми. 
2) Вирішення практичного 
завдання (кейс), запропонова-
ного за НМП чи у СДО. 
3) Скласти джерел. 

Тема 3. Загальна характеристика процедури банкрутства відповідно до законодавства України 
1) Правова природа неспромо-
жності (банкрутства). Ознаки та 
принципи банкрутства; 
2) Загальний порядок прова-
дження у справі про банкрутст-
во; 3) Грошові зобов’язання. 
Мораторій на задоволення 
грошових вимог кредиторів; 
4) Загальна характеристика 
судових процедур, що застосо-
вуються до боржника під час 
провадження у справі про бан-
крутство. 

2 1) Правова природа неспромож-
ності (банкрутства). Ознаки та 
принципи банкрутства; 
2) Загальний порядок прова-
дження у справі про банкрутство; 
3) Грошові зобов’язання. Мора-
торій на задоволення грошових 
вимог кредиторів; 4) Загальна 
характеристика судових проце-
дур, що застосовуються до борж-
ника під час провадження у спра-
ві про банкрутство; 5) Види 
банкрутства. Поняття та ознаки 
прихованого, умисного, фіктив-
ного банкрутства. 

2 Питання для самостійного 
опрацювання 
1) Правова природа неспро-
можності (банкрутства); 
2) Ознаки та принципи банк-
рутства; 3) Загальний порядок 
провадження у справі про 
банкрутство; 4) Мораторій на 
задоволення грошових вимог 
кредиторів; 5) Загальна харак-
теристика судових процедур, 
що застосовуються до борж-
ника під час провадження у 
справі про банкрутство; 
6) Види банкрутства. Поняття 
та ознаки прихованого, умис-
ного, фіктивного банкрутства. 
Практичні завдання: 
1) Скласти термінологічний 
словник до теми. 
2) Вирішення практичного 
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завдання (кейс), запропонова-
ного за НМП чи у СДО. 

Тема 4. Правове становище учасників провадження у справі про банкрутство 
1) Загальна характеристика 
учасників провадження у справі 
про банкрутство; 2) Правове 
становище боржника у справі 
про банкрутство; 3) Правове 
становище кредиторів у справі 
про банкрутство; 4) Роль, склад 
та функції зборів і комітету 
кредиторів; 5) Правове стано-
вище інших учасників прова-
дження у справі про банкрутст-
во. 

2 1) Загальна характеристика учас-
ників провадження у справі про 
банкрутство; 2) Правове стано-
вище боржника у справі про 
банкрутство; 3) Правове стано-
вище кредиторів у справі про 
банкрутство. Види кредиторів 
(забезпечені, конкурсні, поточні); 
4) Роль, склад та функції зборів і 
комітету кредиторів; 5) Правове 
становище арбітражного керую-
чого у справі про банкрутство; 
6) Правове становище інших 
учасників провадження у справі 
про банкрутство; 7) Порядок 
набуття статусу арбітражного 
керуючого відповідно до законо-
давства України. Єдиний реєстр 
арбітражних керуючих України. 

2 Питання для самостійного 
опрацювання 
1) Роль, склад та функції збо-
рів і комітету кредиторів; 
2) Правове становище арбіт-
ражного керуючого у справі 
про банкрутство; 3) Контроль 
за діяльністю арбітражних 
керуючих. Відповідальність 
арбітражних керуючих; 
4) Саморегулівна організація 
арбітражних керуючих. 
Практичні завдання: 
1) Скласти термінологічний 
словник до теми. 
2) Вирішення практичного 
завдання (кейс), запропонова-
ного за НМП чи у СДО. 
3) Скласти схему учасників 
провадження у справі про 
банкрутство та їх взаємодії. 

7 

Тема 5. Заходи, спрямовані на запобігання банкрутству боржника. 
Позасудові процедури відновлення платоспроможності боржника 

1) Ознаки банкрутства суб’єкта 
господарювання, за наявності 
яких слід вживати заходів із 

2 – – Питання для самостійного 
опрацювання 
1) Ознаки банкрутства 
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запобігання банкрутству борж-
ника; 2) Заходи щодо запобіган-
ня банкрутству боржника та 
позасудові процедури; 
3) Санація боржника до відкрит-
тя провадження у справі про 
банкрутство; 4) План санації 
боржника, строк дії процедури 
санації боржника. Зміст сана-
ційних заходів стосовно борж-
ника. 

суб’єкта господарювання, за 
наявності яких слід вживати 
заходів із запобігання банк-
рутству боржника; 2) Заходи 
щодо запобігання банкрутству 
боржника та позасудові про-
цедури; 3) Санація боржника 
до відкриття провадження у 
справі про банкрутство; 
4) План санації боржника, 
строк дії процедури санації 
боржника; 5) Зміст і ефектив-
ність заходів із запобігання 
банкрутству боржника. 
Практичні завдання: 
1) Скласти термінологічний 
словник до теми. 
2) Вирішення практичного 
завдання (кейс), запропонова-
ного за НМП чи у СДО. 

МОДУЛЬ 2. ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ СУДОВИХ ПРОЦЕДУР ПРОВАДЖЕННЯ 
У СПРАВІ ПРО БАНКРУТСТВО 

Тема 6. Провадження у справах про банкрутство 
1) Заява про відкриття прова-
дження у справі про банкрутст-
во та прийняття її судом. 
2) Відзив боржника. Відкриття 
провадження у справі про бан-
крутство; 3) Правові наслідки 

2 1) Заява про відкриття прова-
дження у справі про банкрутство 
та прийняття її судом. 2) Відзив 
боржника. Відкриття проваджен-
ня у справі про банкрутство; 
3) Правові наслідки відкриття 

2 Питання для самостійного 
опрацювання 
1) Заява про відкриття прова-
дження у справі про банкрут-
ство та прийняття її судом. 
Суб’єкти звернення із заявою 
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відкриття провадження у справі 
про банкрутство. Підготовче 
засідання; 4) Забезпечення 
вимог кредиторів. Розгляд по-
зовних вимог конкурсних кре-
диторів до боржника; 
5) Визнання недійсними право-
чинів боржника. 

провадження у справі про банк-
рутство. Підготовче засідання; 
4) Забезпечення вимог кредито-
рів. Розгляд позовних вимог кон-
курсних кредиторів до боржника; 
5) Визнання недійсними право-
чинів боржника. 

про відкриття провадження у 
справі про банкрутство, вимо-
ги до заяв кредитора, борж-
ника; 2) Підвідомчість, підсу-
дність розгляду справ про 
банкрутство. Відкриття про-
вадження у справі про банк-
рутство; 3) Правові наслідки 
відкриття провадження у 
справі про банкрутство. Під-
готовче засідання; 
4) Забезпечення вимог креди-
торів. Розгляд позовних вимог 
конкурсних кредиторів до 
боржника; 
5) Правонаступництво у спра-
ві про банкрутство. 
Практичні завдання: 
1) Скласти термінологічний 
словник до теми. 
2) Вирішення практичного 
завдання (кейс), запропонова-
ного за НМП чи у СДО. 

Тема 7. Загальна характеристика судових процедур, що застосовуються до боржника під час провадження у 
справі про банкрутство. Розпорядження майном боржника 

1) Застосування процедури роз-
порядження майном боржника. 
Права, обов’язки та відповіда-
льність розпорядника майна; 

2 1) Застосування процедури розпо-
рядження майном боржника. Пра-
ва, обов’язки та відповідальність 
розпорядника майна; 

2 Питання для самостійного 
опрацювання 
1) Попереднє засідання госпо-
дарського суду. Реєстр вимог 
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2) Виявлення кредиторів і осіб, 
які мають бажання взяти участь 
у санації боржника. Заяви кон-
курсних і забезпечених креди-
торів з вимогами до боржника; 
3) Попереднє засідання госпо-
дарського суду. Реєстр вимог 
кредиторів. Вимоги поточних 
кредиторів до боржника; 
4) Закінчення процедури розпо-
рядження майном. 

2) Виявлення кредиторів і осіб, які 
мають бажання взяти участь у 
санації боржника. Заяви конкурс-
них і забезпечених кредиторів з 
вимогами до боржника; 
3) Попереднє засідання господар-
ського суду. Реєстр вимог креди-
торів. Вимоги поточних кредито-
рів до боржника; 4) Закінчення 
процедури розпорядження май-
ном; 5) Реєстр вимог кредиторів: 
форма та порядок його ведення. 
Порядок включення вимог креди-
торів до реєстру. 

кредиторів. Вимоги поточних 
кредиторів до боржника; 
2) Закінчення процедури роз-
порядження майном; 3) Реєстр 
вимог кредиторів: форма та 
порядок його ведення. Поря-
док включення вимог креди-
торів до реєстру. 
Практичні завдання: 
1) Скласти термінологічний 
словник до теми. 
2) Вирішення практичного 
завдання (кейс), запропонова-
ного за НМП чи у СДО. 

Тема 8. Судові процедури, спрямовані на відновлення платоспроможності боржника 
1) Поняття процедури санації. 
Запровадження процедури сана-
ції боржника; 2) Права, 
обов’язки та відповідальність 
керуючого санацією; 3) План 
санації боржника, порядок його 
розгляду та схвалення кредито-
рами; 4) Характеристика основ-
них способів відновлення пла-
тоспроможності боржника; 
5) Звіт керуючого санацією, 
наслідки його розгляду коміте-
том кредиторів, судом. 

2 1) Поняття процедури санації. 
Запровадження процедури санації 
боржника; 2) Права, обов’язки та 
відповідальність керуючого сана-
цією; 3) План санації боржника, 
порядок його розгляду та схва-
лення кредиторами; 
4) Характеристика основних спо-
собів відновлення платоспромож-
ності боржника; 5) Звіт керуючого 
санацією, наслідки його розгляду 
комітетом кредиторів, судом. 

2 Питання для самостійного 
опрацювання 
Семінарське заняття 5: 
1) План санації боржника, 
порядок його розгляду та 
схвалення кредиторами; 
2) Характеристика основних 
способів відновлення плато-
спроможності боржника; 
3) Збільшення статутного 
капіталу боржника; 4) Продаж 
у процедурі санації майна 
боржника. 
Практичні завдання: 
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1) Скласти термінологічний 
словник до теми. 
2) Вирішення практичного 
завдання (кейс), запропонова-
ного за НМП чи у СДО. 

Тема 9. Банкрутство як юридичний факт. Ліквідаційна процедура 
1) Банкрутство як юридичний 
факт. Наслідки визнання борж-
ника банкрутом; 2) Функції 
господарського суду в ліквіда-
ційній процедурі. Повноваження 
ліквідатора та членів ліквідацій-
ної комісії; 3) Звільнення пра-
цівників боржника. Зберігання 
документів; 4) Ліквідаційна 
маса. Прядок оцінки та продажу 
майна в провадженні у справі 
про банкрутство; 5) Черговість 
задоволення вимог кредиторів. 
Звіт ліквідатора. 

2 1) Банкрутство як юридичний 
факт. Наслідки визнання боржни-
ка банкрутом; 2) Функції госпо-
дарського суду в ліквідаційній 
процедурі. Повноваження ліквіда-
тора та членів ліквідаційної комі-
сії; 3) Звільнення працівників 
боржника. Зберігання документів; 
4) Ліквідаційна маса. Прядок 
оцінки та продажу майна в прова-
дженні у справі про банкрутство; 
5) Черговість задоволення вимог 
кредиторів. Звіт ліквідатора; 
6) Порядок функціонування елек-
тронної торгової системи. Авто-
ризовані електронні майданчики. 

2 Питання для самостійного 
опрацювання 
1) Звільнення працівників 
боржника. Зберігання докуме-
нтів; 2) Ліквідаційна маса. 
Прядок оцінки та продажу 
майна в провадженні у справі 
про банкрутство; 3) Порядок 
функціонування електронної 
торгової системи. Авторизова-
ні електронні майданчики. 
Практичні завдання: 
1) Скласти термінологічний 
словник до теми. 
2) Вирішення практичного 
завдання (кейс), запропонова-
ного за НМП чи у СДО. 
3) Скласти черговість задово-
лення вимог кредиторів.. 

9 

Тема 10. Особливості провадження у справах про банкрутство окремих категорій боржників. Провадження у 
справах про банкрутство, пов’язаних з іноземною процедурою банкрутства 

1) Особливості банкрутства 
страховиків; 2) Особливості 

– 1) Особливості банкрутства стра-
ховиків; 2) Особливості банкрутс-

2 Питання для самостійного 
опрацювання 
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банкрутства професійних учас-
ників ринків капіталу та органі-
зованих товарних ринків; 
3) Особливості банкрутства 
боржника, який має зо-
бов’язання за облігаціями за 
участю адміністратора за випус-
ком облігацій; 4) Особливості 
банкрутства суб’єктів, 
пов’язаних з наданням фінансо-
вих послуг; 
5) Особливості банкрутства 
фермерського господарства; 
6) Особливості банкрутства 
державних підприємств та підп-
риємств, у статутному капіталі 
яких частка державної власності 
перевищує 50 відсотків; 
7) Особливості процедури банк-
рутства банків; 8) Процедури 
банкрутства, пов’язані з інозем-
ною процедурою банкрутства. 

тва професійних учасників ринків 
капіталу та організованих товар-
них ринків; 3) Особливості банк-
рутства боржника, який має зо-
бов’язання за облігаціями за 
участю адміністратора за випус-
ком облігацій; 4) Особливості 
банкрутства суб’єктів, пов’язаних 
з наданням фінансових послуг; 
5) Особливості банкрутства фер-
мерського господарства; 
6) Особливості банкрутства дер-
жавних підприємств та підпри-
ємств, у статутному капіталі яких 
частка державної власності пере-
вищує 50 відсотків; 
7) Особливості процедури банк-
рутства банків; 8) Процедури 
банкрутства, пов’язані з інозем-
ною процедурою банкрутства. 

1) Особливості банкрутства 
суб’єктів, пов’язаних з надан-
ням фінансових послуг; 
2) Особливості банкрутства 
фермерського господарства; 
3) Особливості банкрутства 
державних підприємств та 
підприємств, у статутному 
капіталі яких частка державної 
власності перевищує 50 відсо-
тків; 4) Особливості процеду-
ри банкрутства банків; 
5) Процедури банкрутства, 
пов’язані з іноземною проце-
дурою банкрутства. 
Практичні завдання: 
1) Скласти термінологічний 
словник до теми. 
2) Вирішення практичного 
завдання (кейс), запропонова-
ного за НМП чи у СДО. 

Тема 11. Відновлення платоспроможності фізичної особи 
1) Загальна характеристика 
провадження у справі про не-
платоспроможність фізичної 
особи. Підстави відкриття про-
вадження; 2) Реструктуризація 
боргів боржника – фізичної 

2 – – Питання для самостійного 
опрацювання 
1) Загальна характеристика 
провадження у справі про 
неплатоспроможність фізичної 
особи. Підстави відкриття 
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особи; 3) Визнання боржника 
банкрутом і введення процедури 
погашення боргів боржника; 4) 
Наслідки закриття провадження 
у справі про банкрутство щодо 
фізичної особи. Особливості 
провадження у справах про 
неплатоспроможність окремих 
категорій фізичних осіб. 

 

провадження; 
2) Реструктуризація боргів 
боржника – фізичної особи; 
3) Визнання боржника банкру-
том і введення процедури 
погашення боргів боржника; 
4) Наслідки закриття прова-
дження у справі про банкрутс-
тво щодо фізичної особи. Осо-
бливості провадження у 
справах про неплатоспромож-
ність окремих категорій фізи-
чних осіб. 
Практичні завдання: 
1) Скласти термінологічний 
словник до теми. 
2) Вирішення практичного 
завдання (кейс), запропонова-
ного за НМП чи у СДО. 

Разом по дисципліні 18  14  88 
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Таблиця 4.2. Тематичний план навчальної дисципліни «Правове регулювання банкрутства», яка виклада-
ється для студентів заочної форми навчання спеціальності 281 «Публічне управління та адміністрування»  
 
 

Назва теми (лекції) та питан-

ня теми (лекції) 

К
іл

ь
к

іс
т
ь

 

г
о

д
и

н
 

Назва теми та питання семі-

нарського заняття 

К
іл

ь
к

іс
т
ь

 

г
о

д
и

н
 

Завдання самостійної робо-

ти в розрізі тем 

К
іл

ь
к

іс
т
ь

 

г
о

д
и

н
 

 

1 2 3 4 5 6 
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 
1) Поняття та соціально-
економічне значення інституту 
банкрутства. Поняття конкурс-
ного провадження та його ви-
никнення; 2) Історія виникнен-
ня та розвитку конкурсного 
провадження на території су-
часної України; 3) Розвиток 
сучасного законодавства про 
банкрутство в Україні. 

2 – – Питання для самостійного 
опрацювання 
1) Поняття та соціально-
економічне значення інститу-
ту банкрутства. Поняття кон-
курсного провадження та 
його виникнення; 2) Історія 
виникнення та розвитку кон-
курсного провадження на 
території сучасної України; 
3) Розвиток сучасного зако-
нодавства про банкрутство в 
Україні. 
Практичні завдання: 
1) Скласти термінологічний 
словник до теми. 

6 
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2) Вирішення практичного 
завдання (кейс), запропонова-
ного за НМП чи у СДО. 

Тема 2. Джерела правового регулювання відносин щодо провадження у справах про банкрутство 
1) Загальна характеристика 
джерел регулювання відносин 
неспроможності; 2) Основні 
джерела правового регулюван-
ня відносин, пов`язаних з по-
рушенням справ про банкрутс-
тво та здійснення провадження 
у справі; 3) Загальна характери-
стика норм, що регулюють 
відносини у справах про банк-
рутство, їх місце та взаємодія з 
нормами інших галузей законо-
давства; 4) Роль державних 
органів у регулюванні відносин 
неспроможності. Інституційне 
регулювання відносин неспро-
можності; 5) Міжнародні доку-
менти у сфері неспроможності. 
Принципи Світового банку і 
Рекомендації Міжнародного 
валютного фонду. 

– – – Питання для самостійного 
опрацювання 
1) Загальна характеристика 
джерел регулювання відносин 
неспроможності; 2) Основні 
джерела правового регулю-
вання відносин, пов`язаних з 
порушенням справ про банк-
рутство та здійснення прова-
дження у справі; 3) Загальна 
характеристика норм, що ре-
гулюють відносини у справах 
про банкрутство, їх місце та 
взаємодія з нормами інших 
галузей законодавства; 4) Роль 
державних органів у регулю-
ванні відносин неспроможнос-
ті. Інституційне регулювання 
відносин неспроможності; 
5) Міжнародні документи у 
сфері неспроможності. Прин-
ципи Світового банку і Реко-
мендації Міжнародного валю-
тного фонду. 
Практичні завдання: 
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1) Скласти термінологічний 
словник до теми. 
2) Вирішення практичного 
завдання (кейс), запропонова-
ного за НМП чи у СДО. 
3) Скласти джерел. 

Тема 3. Загальна характеристика процедури банкрутства відповідно до законодавства України 
1) Правова природа неспромо-
жності (банкрутства). Ознаки та 
принципи банкрутства; 
2) Загальний порядок прова-
дження у справі про банкрутст-
во; 3) Грошові зобов’язання. 
Мораторій на задоволення 
грошових вимог кредиторів; 
4) Загальна характеристика 
судових процедур, що застосо-
вуються до боржника під час 
провадження у справі про бан-
крутство. 

2 – – Питання для самостійного 
опрацювання 
1) Правова природа неспро-
можності (банкрутства); 
2) Ознаки та принципи банк-
рутства; 3) Загальний порядок 
провадження у справі про 
банкрутство; 4) Мораторій на 
задоволення грошових вимог 
кредиторів; 5) Загальна харак-
теристика судових процедур, 
що застосовуються до борж-
ника під час провадження у 
справі про банкрутство; 
6) Види банкрутства. Поняття 
та ознаки прихованого, умис-
ного, фіктивного банкрутства. 
Практичні завдання: 
1) Скласти термінологічний 
словник до теми. 
2) Вирішення практичного 
завдання (кейс), запропонова-
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ного за НМП чи у СДО. 

Тема 4. Правове становище учасників провадження у справі про банкрутство 
1) Загальна характеристика 
учасників провадження у справі 
про банкрутство; 2) Правове 
становище боржника у справі 
про банкрутство; 3) Правове 
становище кредиторів у справі 
про банкрутство; 4) Роль, склад 
та функції зборів і комітету 
кредиторів; 5) Правове стано-
вище інших учасників прова-
дження у справі про банкрутст-
во. 

– 1) Загальна характеристика учас-
ників провадження у справі про 
банкрутство; 2) Правове стано-
вище боржника у справі про 
банкрутство; 3) Правове стано-
вище кредиторів у справі про 
банкрутство. Види кредиторів 
(забезпечені, конкурсні, поточні); 
4) Роль, склад та функції зборів і 
комітету кредиторів; 5) Правове 
становище арбітражного керую-
чого у справі про банкрутство; 
6) Правове становище інших 
учасників провадження у справі 
про банкрутство; 7) Порядок 
набуття статусу арбітражного 
керуючого відповідно до законо-
давства України. Єдиний реєстр 
арбітражних керуючих України. 

2 Питання для самостійного 
опрацювання 
1) Роль, склад та функції збо-
рів і комітету кредиторів; 
2) Правове становище арбіт-
ражного керуючого у справі 
про банкрутство; 3) Контроль 
за діяльністю арбітражних 
керуючих. Відповідальність 
арбітражних керуючих; 
4) Саморегулівна організація 
арбітражних керуючих. 
Практичні завдання: 
1) Скласти термінологічний 
словник до теми. 
2) Вирішення практичного 
завдання (кейс), запропонова-
ного за НМП чи у СДО. 
3) Скласти схему учасників 
провадження у справі про 
банкрутство та їх взаємодії. 

7 

Тема 5. Заходи, спрямовані на запобігання банкрутству боржника. 
Позасудові процедури відновлення платоспроможності боржника 

1) Ознаки банкрутства суб’єкта 
господарювання, за наявності 
яких слід вживати заходів із 
запобігання банкрутству борж-

– – – Питання для самостійного 
опрацювання 
1) Ознаки банкрутства 
суб’єкта господарювання, за 

10 
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ника; 2) Заходи щодо запобіган-
ня банкрутству боржника та 
позасудові процедури; 
3) Санація боржника до відкрит-
тя провадження у справі про 
банкрутство; 4) План санації 
боржника, строк дії процедури 
санації боржника. Зміст сана-
ційних заходів стосовно борж-
ника. 

наявності яких слід вживати 
заходів із запобігання банк-
рутству боржника; 2) Заходи 
щодо запобігання банкрутству 
боржника та позасудові про-
цедури; 3) Санація боржника 
до відкриття провадження у 
справі про банкрутство; 
4) План санації боржника, 
строк дії процедури санації 
боржника; 5) Зміст і ефектив-
ність заходів із запобігання 
банкрутству боржника. 
Практичні завдання: 
1) Скласти термінологічний 
словник до теми. 
2) Вирішення практичного 
завдання (кейс), запропонова-
ного за НМП чи у СДО. 

МОДУЛЬ 2. ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ СУДОВИХ ПРОЦЕДУР ПРОВАДЖЕННЯ 
У СПРАВІ ПРО БАНКРУТСТВО 

Тема 6. Провадження у справах про банкрутство 
1) Заява про відкриття прова-
дження у справі про банкрутст-
во та прийняття її судом. 
2) Відзив боржника. Відкриття 
провадження у справі про бан-
крутство; 3) Правові наслідки 
відкриття провадження у справі 

– – – Питання для самостійного 
опрацювання 
1) Заява про відкриття прова-
дження у справі про банкрут-
ство та прийняття її судом. 
Суб’єкти звернення із заявою 
про відкриття провадження у 

12 
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про банкрутство. Підготовче 
засідання; 4) Забезпечення 
вимог кредиторів. Розгляд по-
зовних вимог конкурсних кре-
диторів до боржника; 
5) Визнання недійсними право-
чинів боржника. 

справі про банкрутство, вимо-
ги до заяв кредитора, борж-
ника; 2) Підвідомчість, підсу-
дність розгляду справ про 
банкрутство. Відкриття про-
вадження у справі про банк-
рутство; 3) Правові наслідки 
відкриття провадження у 
справі про банкрутство. Під-
готовче засідання; 
4) Забезпечення вимог креди-
торів. Розгляд позовних вимог 
конкурсних кредиторів до 
боржника; 
5) Правонаступництво у спра-
ві про банкрутство. 
Практичні завдання: 
1) Скласти термінологічний 
словник до теми. 
2) Вирішення практичного 
завдання (кейс), запропонова-
ного за НМП чи у СДО. 

Тема 7. Загальна характеристика судових процедур, що застосовуються до боржника під час провадження у 
справі про банкрутство. Розпорядження майном боржника 

1) Застосування процедури роз-
порядження майном боржника. 
Права, обов’язки та відповіда-
льність розпорядника майна; 
2) Виявлення кредиторів і осіб, 

2 – – Питання для самостійного 
опрацювання 
1) Попереднє засідання госпо-
дарського суду. Реєстр вимог 
кредиторів. Вимоги поточних 
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які мають бажання взяти участь 
у санації боржника. Заяви кон-
курсних і забезпечених креди-
торів з вимогами до боржника; 
3) Попереднє засідання госпо-
дарського суду. Реєстр вимог 
кредиторів. Вимоги поточних 
кредиторів до боржника; 
4) Закінчення процедури розпо-
рядження майном; 5) Реєстр 
вимог кредиторів: форма та 
порядок його ведення. Порядок 
включення вимог кредиторів до 
реєстру. 

кредиторів до боржника; 
2) Закінчення процедури роз-
порядження майном; 3) Реєстр 
вимог кредиторів: форма та 
порядок його ведення. Поря-
док включення вимог креди-
торів до реєстру. 
Практичні завдання: 
1) Скласти термінологічний 
словник до теми. 
2) Вирішення практичного 
завдання (кейс), запропонова-
ного за НМП чи у СДО. 

Тема 8. Судові процедури, спрямовані на відновлення платоспроможності боржника 
1) Поняття процедури санації. 
Запровадження процедури сана-
ції боржника; 2) Права, 
обов’язки та відповідальність 
керуючого санацією; 3) План 
санації боржника, порядок його 
розгляду та схвалення кредито-
рами; 4) Характеристика основ-
них способів відновлення пла-
тоспроможності боржника; 
5) Звіт керуючого санацією, 
наслідки його розгляду коміте-
том кредиторів, судом. 

– 1) Поняття процедури санації. 
Запровадження процедури санації 
боржника; 2) Права, обов’язки та 
відповідальність керуючого сана-
цією; 3) План санації боржника, 
порядок його розгляду та схва-
лення кредиторами; 
4) Характеристика основних спо-
собів відновлення платоспромож-
ності боржника; 5) Звіт керуючого 
санацією, наслідки його розгляду 
комітетом кредиторів, судом. 

2 Питання для самостійного 
опрацювання 
Семінарське заняття 5: 
1) План санації боржника, 
порядок його розгляду та 
схвалення кредиторами; 
2) Характеристика основних 
способів відновлення плато-
спроможності боржника; 
3) Збільшення статутного 
капіталу боржника; 4) Продаж 
у процедурі санації майна 
боржника. 
Практичні завдання: 

10 
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1 2 3 4 5 6 
1) Скласти термінологічний 
словник до теми. 
2) Вирішення практичного 
завдання (кейс), запропонова-
ного за НМП чи у СДО. 

Тема 9. Банкрутство як юридичний факт. Ліквідаційна процедура 
1) Банкрутство як юридичний 
факт. Наслідки визнання борж-
ника банкрутом; 2) Функції 
господарського суду в ліквіда-
ційній процедурі. Повноваження 
ліквідатора та членів ліквідацій-
ної комісії; 3) Звільнення пра-
цівників боржника. Зберігання 
документів; 4) Ліквідаційна 
маса. Прядок оцінки та продажу 
майна в провадженні у справі 
про банкрутство; 5) Черговість 
задоволення вимог кредиторів. 
Звіт ліквідатора. 

– 1) Банкрутство як юридичний 
факт. Наслідки визнання боржни-
ка банкрутом; 2) Функції госпо-
дарського суду в ліквідаційній 
процедурі. Повноваження ліквіда-
тора та членів ліквідаційної комі-
сії; 3) Звільнення працівників 
боржника. Зберігання документів; 
4) Ліквідаційна маса. Прядок 
оцінки та продажу майна в прова-
дженні у справі про банкрутство; 
5) Черговість задоволення вимог 
кредиторів. Звіт ліквідатора; 
6) Порядок функціонування елек-
тронної торгової системи. Авто-
ризовані електронні майданчики. 

2 Питання для самостійного 
опрацювання 
1) Звільнення працівників 
боржника. Зберігання докуме-
нтів; 2) Ліквідаційна маса. 
Прядок оцінки та продажу 
майна в провадженні у справі 
про банкрутство; 3) Порядок 
функціонування електронної 
торгової системи. Авторизова-
ні електронні майданчики. 
Практичні завдання: 
1) Скласти термінологічний 
словник до теми. 
2) Вирішення практичного 
завдання (кейс), запропонова-
ного за НМП чи у СДО. 
3) Скласти черговість задово-
лення вимог кредиторів.. 

11 

Тема 10. Особливості провадження у справах про банкрутство окремих категорій боржників. Провадження у 
справах про банкрутство, пов’язаних з іноземною процедурою банкрутства 

1) Особливості банкрутства 
страховиків; 2) Особливості 

– – – Питання для самостійного 
опрацювання 

12 



36 

 

1 2 3 4 5 6 
банкрутства професійних учас-
ників ринків капіталу та органі-
зованих товарних ринків; 
3) Особливості банкрутства 
боржника, який має зо-
бов’язання за облігаціями за 
участю адміністратора за випус-
ком облігацій; 4) Особливості 
банкрутства суб’єктів, 
пов’язаних з наданням фінансо-
вих послуг; 
5) Особливості банкрутства 
фермерського господарства; 
6) Особливості банкрутства 
державних підприємств та підп-
риємств, у статутному капіталі 
яких частка державної власності 
перевищує 50 відсотків; 
7) Особливості процедури банк-
рутства банків; 8) Процедури 
банкрутства, пов’язані з інозем-
ною процедурою банкрутства. 

1) Особливості банкрутства 
суб’єктів, пов’язаних з надан-
ням фінансових послуг; 
2) Особливості банкрутства 
фермерського господарства; 
3) Особливості банкрутства 
державних підприємств та 
підприємств, у статутному 
капіталі яких частка державної 
власності перевищує 50 відсо-
тків; 4) Особливості процеду-
ри банкрутства банків; 
5) Процедури банкрутства, 
пов’язані з іноземною проце-
дурою банкрутства. 
Практичні завдання: 
1) Скласти термінологічний 
словник до теми. 
2) Вирішення практичного 
завдання (кейс), запропонова-
ного за НМП чи у СДО. 

Тема 11. Відновлення платоспроможності фізичної особи 
1) Загальна характеристика 
провадження у справі про не-
платоспроможність фізичної 
особи. Підстави відкриття про-
вадження; 2) Реструктуризація 
боргів боржника – фізичної 

2 – – Питання для самостійного 
опрацювання 
1) Загальна характеристика 
провадження у справі про 
неплатоспроможність фізичної 
особи. Підстави відкриття 

12 
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1 2 3 4 5 6 
особи; 3) Визнання боржника 
банкрутом і введення процедури 
погашення боргів боржника; 4) 
Наслідки закриття провадження 
у справі про банкрутство щодо 
фізичної особи. Особливості 
провадження у справах про 
неплатоспроможність окремих 
категорій фізичних осіб. 

 

провадження; 
2) Реструктуризація боргів 
боржника – фізичної особи; 
3) Визнання боржника банкру-
том і введення процедури 
погашення боргів боржника; 
4) Наслідки закриття прова-
дження у справі про банкрутс-
тво щодо фізичної особи. Осо-
бливості провадження у 
справах про неплатоспромож-
ність окремих категорій фізи-
чних осіб. 
Практичні завдання: 
1) Скласти термінологічний 
словник до теми. 
2) Вирішення практичного 
завдання (кейс), запропонова-
ного за НМП чи у СДО. 

Разом по дисципліні 8  6  106 
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Розділ 5. Оцінювання результатів навчання 
 
Таблиця 5 − Розподіл балів за результатами вивчення навчальної 

дисципліни для студентів спеціальності 281 «Публічне управління та 
адміністрування» денної та заочної форми навчання  

Види робіт 
Максимальна 
кількість балів 

Модуль 1 (теми 1-5): відвідування занять (не більше 
5 балів – за наявності конспектів семінарських занять та за 
умови присутності на них); обговорення матеріалу тем 
семінарських занять (15 балів); виконання навчальних та 
практичних завдань, завдань самостійної роботи, вибіркове 
тестування (загалом – 10 балів); поточна модульна робота 
(тестування) (20 балів) 

50 

Модуль 2 (теми 6-11): відвідування занять (не більше 
5 балів – за наявності конспектів семінарських занять та за 
умови присутності на них); обговорення матеріалу тем 
семінарських занять (15 балів); виконання навчальних та 
практичних завдань, завдань самостійної роботи, вибіркове 
тестування (загалом – 10 балів); поточна модульна робота 
(тестування) (20 балів) 

50 

Разом 100 
ПМК (залік)  
Разом 100 

 
Таблиця 6 − Шкала оцінювання знань здобувачів вищої освіти за резуль-

татами вивчення навчальної дисципліни  
Сума балів за 

всі види на-

вчальної 

діяльності 

Оцінка за 

шкалою ЄКТС 
Оцінка за національною шкалою 

90-100 А Відмінно  

82-89 В Дуже добре  

74-81 С Добре 

64-73 D Задовільно 

60-63 Е Задовільно достатньо 

35-59 FX 
Незадовільно з можливістю проведення 

повторного підсумкового контролю 

0-34 F 
Незадовільно з обов’язковим повторним 

вивченням навчальної дисципліни та 
проведенням підсумкового контролю 
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Розділ 7. Програмне забезпечення навчальної дисципліни 

 

1. Пакет програмних продуктів Microsoft Office (Microsoft Word, 

Microsoft Excel, Microsoft Power Point). 

2. Презентації Microsoft PowerPoint з тем курсу; 

3. Бази нормативних документів (Ліга:Закон, НАУ; online-системи, у 

т.ч. «Законодавство України». URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/main/index). 

4. Пакет тестів до тем навчальної дисципліни для студентів денної та 

заочної форм навчання, розміщені в системі Оpentest. 

5. http://www2.el.puet.edu.ua/st/course/view.php?id=1983 


