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ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 
 

Самостійна робота студентів є складовою навчального процесу, 
основним засобом опанування навчального матеріалу в час, вільний від 
обов’язкових навчальних занять. 

Мета самостійної роботи студентів з дисципліни «Правове 
регулювання банкрутства» – сприяти засвоєнню в повному обсязі навчальної 
програми та формуванню самостійності як особистісної риси та важливої 
професійної якості, сутність якої полягає в умінні систематизувати, 
планувати та контролювати власну діяльність. 

Завдання самостійної роботи студентів з дисципліни ««Правове 
регулювання банкрутства» полягає у засвоєнні відповідних знань, їх 
закріпленні та систематизації, а також їх застосуванні при виконанні 
практичних завдань. Самостійна робота забезпечує підготовку студентів до 
поточних аудиторних занять. 

Зміст самостійної роботи студентів з дисципліни «Правове 
регулювання банкрутства» визначається навчальною програмою цієї 
дисципліни, а також цими методичними матеріалами.  

Основними формами самостійної роботи студентів з дисципліни 
«Правове регулювання банкрутства» є:  

1) опрацювання прослуханого лекційного матеріалу, обов’язкових та 
додаткових літературних джерел;; 

2) виконання домашніх завдань; 
3) вивчення окремих тем або питань, передбачених для самостійного 

опрацювання; 
4) підготовка до різних форм поточного контролю; 
5) пошук та огляд літературних джерел за заданою проблематикою; 
6) написання реферату за заданою проблематикою; 
7) аналітичний розгляд наукових публікацій; 
В процесі самостійної підготовки до практичних занять студенти 

повинні опрацювати прослуханий лекційний матеріал, всебічно розглянути 
зміст питань, що виносяться на заняття, опрацювати навчальну літературу, 
відповідні нормативно-правові акти. Перевірку засвоєння знань студенти 
здійснюють за допомогою питань для самоконтролю, які охоплюють основні 
положення, що підлягають самостійному засвоєнню студентами відповідно 
до кожної, передбаченої для самостійного вивчення теми дисципліни 
«Правове регулювання банкрутства». 

Поряд з питаннями для самоконтролю та практичними завданнями  
кожна тема, яка виноситься на самостійне вивчення передбачає декілька 
тестових завдань для самоконтролю. Тестові завдання для самоконтролю 
складено відповідно до програми навчальної дисципліни «Правове 
регулювання банкрутства» для поточної перевірки знань студентів. 



Виконання домашнього завдання з дисципліни ««Правове регулювання 
банкрутства» має на меті закріплення та поглиблення теоретичних знань та 
вмінь студента з навчального матеріалу, винесеного на самостійне 
опрацювання.  

Поряд із вивченням законодавства доречно вивчати і аналізувати також 
практику його реалізації, обставини і причини прийняття актів, які 
вивчаються, відношення до них практиків і громадськості. Обсяг об’єктів 
порівняльного вивчення повинен бути максимально вичерпним.  

Практичні завдання, передбачені для кожної теми, що підлягає 
самостійному засвоєнню включають в себе підготовку до тематичних 
колоквіумів, а також написання рефератів та доповідей за заданими 
питаннями.  

При підготовці до тематичного колоквіуму, вивченню підлягають 
нормативно-правові акти в сфері регулювання відносин неспроможності. 
Окрему увагу слід приділити засвоєнню рекомендованої основної та 
додаткової літератури за кожною темою, що передбачає самостійне 
вивчення. 

Одним із важливих засобів у засвоєнні знань є написання рефератів. 
Написання реферату за заданою проблематикою необхідно починати з 
власного, добре продуманого вступу. У вступі визначається мета 
дослідження, з максимально можливою точністю встановлюються рамки 
теми, що підлягає розгляду, визначаються методи її дослідження. Він 
служить перехідним містком до основного дослідження. В ньому повинно 
бути відображено практичне і теоретичне значення теми. 

В основній частині роботи мова повинна йти перш за все про зміст 
досліджуваної проблеми. Наслідком проведеного дослідження можуть бути 
пропозиції щодо національного законодавства в сфері регулювання відносин 
неспроможності. У цьому випадку необхідно дати чітке обґрунтування того, 
чому саме таке рішення є єдино правильним.  

Робота повинна завершуватись висновками. 
Критерії оцінювання самостійної роботи студентів: 
- оцінка “відмінно” – студент повно і всебічно розкриває питання теми, 

винесені на самостійне опрацювання, вільно оперує поняттями і 
термінологією, демонструє глибокі знання джерел, має власну точку зору 
стосовно відповідної теми і може аргументовано її доводити; 

- оцінка “добре” – загалом рівень знань студентів відповідає 
викладеному вище, але мають місце деякі упущення при виконанні завдань, 
винесених на самостійне опрацювання, обґрунтування неточні, не 
підтверджуються достатньо обґрунтованими доказами; 

- оцінка “задовільно” – студент розкрив питання, винесені на 
самостійне опрацювання, в загальних рисах, розуміє їх суть, намагається 
робити висновки, але при цьому припускається грубих помилок, матеріал 
викладає нелогічно і не самостійно; 



- оцінка “незадовільно” – студент не в змозі дати відповідь на 
поставлене запитання або відповідь неправильна, студент не розуміє суті 
питання, не може зробити висновки.   



 

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН КУРСУ «ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ 
БАНКРУТСТВА» 

№ 
з/п 

Назва змістовного модулю та теми 

 Змістовний модуль 1 
ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ПОНЯТТЯ БАНКРУТСТВА І ЙОГО 

ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ 
1. 
2. 
3. 

Загальна характеристика інституту банкрутства 
Місце і роль арбітражного керуючого в процедурі банкрутства 
Суб'єкти відносин банкрутства 

 Змістовний модуль 2 
ПРАКТИЧНІ АСПЕКТИ ЗДІЙСНЕННЯ ПРОЦЕДУРИ 

БАНКРУТСТВА В ЗАКОНОДАВСТВІ УКРАЇНИ 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 

Загальна характеристика провадження у справах про банкрутство 
Санація як спосіб відновлення платоспроможності боржника 
Ліквідаційна процедура як спосіб задоволення вимог кредиторів 
Мирова угода в процесі неплатоспроможності 
Особливості банкрутства окремих категорій суб'єктів підприємницької 
діяльності 

 
ТЕМИ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ 

 
Змістовний модуль 1 

ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ПОНЯТТЯ БАНКРУТСТВА І ЙОГО 
ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ 

 
Тема 1. Загальна характеристика інституту банкрутства 
1.1. Правова природа відносин неспроможності (банкрутства).  
1.2. Засади інституту банкрутства.  
1.3. Джерела правового регулювання банкрутства. 
Література [1, 2, 7, 9, 11, 15, 25, 30, 38, 43, 47-50]. 

 
Практичні завдання:  
1. Підготувати реферат на тему: «Законодавство, що регулює питання 
неплатоспроможності та банкрутства» 
2. Підготувати доповідь на тему: «Поняття та ознаки неплатоспроможності в 
українському законодавстві» 
3. Підготувати доповідь на тему: «Підстави для порушення провадження у 
справі про банкрутство» 
 
Тестові завдання для самоконтролю:  
 
1. Правовою основою інституту банкрутства в Україні є: 



• Конституція України; 
• Закон України «Про відновлення платоспроможності боржника або 
визнання його банкрутом»; 
• Податковий Кодекс України; 
• рішення судів України про визнання банкрутом господарюючого 
суб'єкта. 
 
2. Суб'єктами банкрутства можуть бути: 
• боржник, неспроможність якого виконати свої грошові зобов'язання 
встановлена арбітражним судом; 
• відокремлені структурні підрозділи юридичної особи (філії, 
представництва, відділення тощо), неспроможність яких виконати свої 
грошові зобов'язання встановлена арбітражним судом; 
• будь-яка юридична особа, що має заборгованість по виплаті 
заробітної плати та сплаті податків не менше 6 місяців. 
 
3. Сторонами у справі про банкрутство можуть бути: 
• кредитори (представник комітету кредиторів); 
• боржник (банкрут); 
• третя сторона; 
• арбітражний керуючий. 
 
4. Яка частка державної власності повинна бути у статутному фонді 
підприємств для необхідності задіяти державний орган з питань 
банкрутства? 
• 20%; 
• 25%; 
• 30%; 
• 33,3%; 
• 50%. 
 
5. Відносини неспроможності — це: 
• відносини, що виникають у зв'язку із офіційною заявою 
господарюючого суб'єкта про його неплатоспроможність; 
• відносини, що виникають у зв'язку із неплатоспроможністю 
господарюючого суб'єкта як результат його господарської 
діяльності; 
• відносини, що виникають у зв'язку із офіційним визнанням 
неплатоспроможності господарюючого суб'єкта. 
 
6. З якого моменту юридично виникають відносини 
неспроможності? 
• з моменту настання умов неплатоспроможності господарюючого 
суб'єкта; 



• із моменту порушення справи про банкрутство; 
• з моменту звернення до суду із заявою про визнання 
неплатоспроможності господарюючого суб'єкта. 
 
7. Неспроможність суб'єкта підприємницької діяльності виконати після 
настання встановленого строку їх сплати грошові зобов'язання перед 
кредиторами, в тому числі по заробітній платі, а також виконати 
зобов'язання щодо сплати податків і зборів (обов'язкових платежів) не 
інакше як через відновлення платоспроможності – це: 
• банкрутство; 
• неплатоспроможність; 
• грошове зобов’язання. 
 
8. Визнана арбітражним судом неспроможність боржника відновити свою 
платоспроможність та задовольнити визнані судом вимоги кредиторів не 
інакше як через застосування ліквідаційної процедури – це: 
• банкрутство; 
• неплатоспроможність; 
• грошове зобов’язання. 
 

Тема 2. Місце і роль арбітражного керуючого в процедурі банкрутства 
 

2.1. Правовий статус арбітражного керуючого.  
2.2. Права та обов'язки арбітражного керуючого.  
2.3. Контроль за діяльністю арбітражних управляючих.  
2.4. Припинення діяльності арбітражного керуючого.  
2.5. Матеріальне забезпечення діяльності арбітражного керуючого.  
2.6. Правила ведення діловодства та саморегулівна організація арбітражних 
керуючих. 
Література [1, 2, 7, 9, 11, 15, 25, 30, 38, 43, 47-50]. 

 
Практичні завдання:  
1. Підготувати реферат на тему: «Вимоги до арбітражного керуючого» 
2. Підготувати реферат на тему: «Контроль за діяльністю арбітражного 
керуючого» 
3. Підготувати реферат на тему: «Матеріальне забезпечення діяльності 
арбітражного керуючого» 
 
Тестові завдання для самоконтролю:  
 
1. Розпорядником майна може бути особа, яка має ліцензію арбітражного 
керуючого: 
а) так; 
б) ні; 



в) може за рішенням господарського суду; 
 
2. 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. 
 
3. Хто має право пред’являти претензії та позови щодо стягнення 
дебіторської заборгованості підприємства-банкрута? 
а) арбітражний керуючий; 
б) господарський суд; 
в) керівник підприємства-банкрута; 
г) комітет кредиторів. 
 
4. Вилучення документів у арбітражного керуючого (розпорядника майна, 
керуючого санацією, ліквідатора) допускається: 
• за офіційним запитом органу з питань банкрутства; 
• лише за рішенням суду; 
• за рішенням саморегулівної організації арбітражних керуючих. 

 
Тема 3. Суб'єкти відносин банкрутства 

3.1. Правове становище боржника в процедурі банкрутства.  
3.2. Правове становище кредитора у процедурі банкрутства.  
3.3. Повноваження державного органу з питань банкрутства. 
Література [1, 2, 8, 10, 12, 16, 26, 31, 39, 44, 47-50]. 

 
Практичні завдання:  
1. Підготувати реферат на тему: «Розмежування понять боржник та банкрут» 
2. Підготувати реферат на тему: «Виявлення кредиторів та осіб, які мають 
бажання взяти участь у санації боржника» 
3. Підготувати реферат на тему: «Державний орган з питань банкрутства» 
 
Тестові завдання для самоконтролю:  
1. Суб’єктами банкрутства (банкрутами) чинний Закон визнає:  
а) лише юридичних осіб;  
б) лише фізичних осіб;  
в) юридичних та фізичних осіб, що є суб’єктами підприємницької діяльності;  
г) правильними є відповіді а) та б). 
 
2. Відмінність боржника і банкрута полягає в тому, що:  
а) немає жодної принципової різниці, це лише питання використовуваної 
термінології;  
б) банкрутом суб’єкт визнається лише після відповідного рішення суду, а 
боржником на всіх стадіях провадження справи банкрутства;  



в) боржником суб’єкт визнається після рішення суду, а банкрутом може 
оголосити сам себе самостійно. 
 
3. Банкрут – це суб’єкт підприємницької діяльності:  
а) неспроможність якого відновити свою платоспроможність і виконати свої 
грошові зобов’язання визнана судом;  
б) неспроможність якого відновити свою платоспроможність і виконати свої 
грошові зобов’язання оголошується згідно з рішенням наглядової ради;  
в) неспроможність якого відновити свою платоспроможність і виконати свої 
грошові зобов’язання визначається його кредиторами.  
 
4. Банкрутом не може бути:  
а) відокремлений структурний підрозділ юридичної особи;  
б) філія, представництво, відділення;  
в) фізична особа, зареєстрована як приватний підприємець;  
г) відповіді а) та г) правильні;  
д) відповіді а) та б) правильні.  
 
5. Кредитором, що порушує справу про банкрутство, не може бути:  
а) постачальник товарів, виконавець неоплаченого замовлення;  
б) підприємство, яке лише планувало співробітництво з потенційним 
банкрутом;  
в) робітник, якому не сплачено заробітну плату;  
г) податкові, інші контролюючі органи (якщо підприємство має податковий 
борг).  

 
Змістовний модуль 2 

ПРАКТИЧНІ АСПЕКТИ ЗДІЙСНЕННЯ ПРОЦЕДУРИ БАНКРУТСТВА 
В ЗАКОНОДАВСТВІ УКРАЇНИ 

 
Тема 4. Загальна характеристика провадження у справах про 

банкрутство.  
4.1. Подання в суд заяви про порушення справи про банкрутство.  
4.2. Провадження у справах про банкрутство.  
4.3. Розпорядження майном боржника. 
Література [1, 2, 9, 11, 13, 17, 27, 32, 40, 45, 47-50]. 

 
Практичні завдання:  
1. Підготувати реферат на тему: «Правові підстави діяльності кредиторів у 
процесі банкрутства окремих суб'єктів господарювання» 
2. Підготувати доповідь на тему: «Припинення провадження у справах про 
банкрутство» 
3. Підготувати доповідь на тему: «Підстави для порушення провадження у 
справі про банкрутство» 
 



Тестові завдання для самоконтролю:  
1. Коли вводиться мораторій на задоволення вимог кредиторів? 
• після порушення справи про банкрутство; 
• одночасно із порушенням справи про банкрутство; 
• перед порушенням справи про банкрутство; 
• після визнання неплатоспроможності господарюючого суб'єкта. 
 
2. Яка мета переслідується при розпорядженні майном боржника? 
• забезпечення збереження та ефективного використання майнових активів 
боржника; 
• проведення аналізу фінансового становища боржника; 
• виявлення інших кредиторів; 
• забезпечення пропорційного розподілу розрахунків з усіма кредиторами. 
 
3. Види боржників: 
• загальні; 
• спеціальні; 
• конкурсні; 
• не конкурсні; 
• змішані. 
 
4. Яким судам підвідомчі справи про банкрутство? 
• адміністративним; 
• арбітражним; 
• господарським; 
• третейським. 
 
5. Право на звернення до суду мають: 
• кредитор; 
• боржник; 
• контролюючі органи. 
 

Тема 5. Санація як спосіб відновлення платоспроможності боржника 
5.1. Поняття санації боржника.  
5.2. План санації боржника та його види. Захист інтересів кредиторів.  
5.3. Керуючий санацією та його повноваження. Звіт керуючого санацією. 
Література [1, 2, 10, 12, 14, 18, 28, 33, 41, 46, 47-50]. 

 
Практичні завдання:  
1. Підготувати реферат на тему: «Керуючий санацією як процесуальна особа 
у справах про банкрутство» 
2. Підготувати доповідь на тему: «Визнання угод недійсними в процедурі 
санації» 
3. Підготувати реферат на тему: «Особливості плану санації» 



 
Тестові завдання для самоконтролю:  
1. Санація за своїм визначенням спрямована на: 
• оздоровлення фінансово-господарського становища боржника; 
• задоволення в повному обсязі або частково вимог кредиторів; 
• вирішення питань погашення боргів без визнання господарюючого 
суб’єкта банкрутом; 
• зміну організаційно-правової та виробничої структури боржника; 
• проведення судової процедури банкрутства. 
 
2. Вимоги до керуючого санацією: 
• фізична особа; 
• наявність вищої економічної освіти; 
• наявність ліцензії, виданої в установленому законодавством порядку; 
• наявність досвіду відповідної економічної діяльності. 
 
3. На який строк вводиться санація? 
• не більше 3 місяців; 
• не більше 6 місяців; 
• не більше 12 місяців; 
• не більше 18 місяців. 
 
4. У який термін з дня винесення ухвали про санацію боржника керуючий 
санацією зобов'язаний подати комітету кредиторів для схвалення план 
санації боржника? 
• протягом 15 днів; 
• протягом 30 днів; 
• протягом двох місяців; 
• протягом трьох місяців. 

 
Тема 6. Ліквідаційна процедура як спосіб задоволення вимог кредиторів 
6.1. Введення ліквідаційної процедури та наслідки винесення судом ухвали 
про банкрутство.  
6.2. Призначення ліквідатора та формування ліквідаційної комісії.  
6.3. Виявлення та оцінка ліквідаційної маси.  
6.4. Порядок реалізації майна банкрута та задоволення вимог кредиторів. 
Література [1, 2, 11, 13, 15, 19, 29, 34, 42, 46, 47-50]. 

 
Практичні завдання:  
1. Підготувати реферат на тему: «Функції господарського суду в 
ліквідаційній процедурі» 
2. Підготувати реферат на тему: «Наслідки визнання боржника банкрутом» 
3. Підготувати реферат на тему: «Особливості продажу майна банкрута» 
 



Тестові завдання для самоконтролю:  
1. Основна мета проведення ліквідаційної процедури – це: 
• оздоровлення фінансово-господарського становища боржника; 
• задоволення визнаних судом вимог кредиторів шляхом продажу його 
майна; 
• ліквідація статусу юридичної особи. 
 
2. Ліквідатор призначається: 
• органами місцевої влади; 
• органами державної влади; 
• органами фінансового контролю; 
• комітетом кредиторів; 
• арбітражним судом. 
 
3. Строк ліквідаційної процедури не може перевищувати: 
• 6 місяців; 
• 12 місяців; 
• 18 місяців; 
• 24 місяців. 
 
4. У який термін з дня призначення ліквідатора органи управління банкрута 
забезпечують передачу йому бухгалтерської та іншої документації 
банкрута, печаток і штампів, матеріальних та інших цінностей? 
• протягом трьох днів; 
• протягом п’яти днів; 
• протягом десяти днів; 
• протягом п’ятнадцяти днів. 

 
Тема 7. Мирова угода в процесі неплатоспроможності 

7.1. Поняття мирової угоди та її характерні ознаки.  
7.2. Процедура укладення мирової угоди.  
7.3. Визнання мирової угоди недійсною. 
Література [1, 2, 12, 14, 17, 21, 30, 35, 43, 46, 47-50]. 

 
Практичні завдання:  
1. Підготувати реферат на тему: «Порядок розгляду мирової угоди в 
господарському суді» 
2. Підготувати реферат на тему: «Підстави для розірвання мирової угоди» 
 
Тестові завдання для самоконтролю:  
1. Під мировою угодою у справі про банкрутство розуміється: 
• домовленість між боржником і кредиторами стосовно відстрочки та (або) 
розстрочки; 
• добровільний розрахунок з боржником; 



• прощення (списання) кредиторами боргів боржника; 
• будь-яка домовленість між боржником і кредиторами. 
 
2. На якій стадії провадження у справі про банкрутство може бути 
укладена мирова угода? 
• тільки на першій стадії; 
• на другій стадії; 
• на першій і на другій стадіях; 
• на будь-якій стадії. 
 
3. Мирова угода обов’язково має містити положення про: 
• розміри, порядок і строки виконання зобов'язань боржника; 
• відстрочку чи розстрочку або прощення (списання) боргів чи їх частини; 
• виконання зобов'язань боржника третіми особами; 
• обмін вимог кредиторів на акції боржника; 
• задоволення вимог кредиторів іншими способами, що не суперечать 
закону. 
 
4. У який термін арбітражний керуючий повинен подати до арбітражного 
суду заяву про затвердження мирової угоди? 
• протягом трьох днів з дня укладення мирової угоди; 
• протягом п'яти днів з дня укладення мирової угоди; 
• протягом десяти днів з дня укладення мирової угоди; 
• протягом п’ятнадцяти днів з дня укладення мирової угоди. 

 
Тема 8. Особливості банкрутства окремих категорій суб’єктів 

підприємницької діяльності 
8.1. Особливості банкрутства суб'єктів підприємницької діяльності, які мають 
суспільну, іншу цінність або особливий статус.  
8.2. Особливості банкрутства сільськогосподарських підприємств.  
8.3. Особливості банкрутства страховиків.  
8.4. Особливості банкрутства професійних учасників ринку цінних паперів та 
інститутів спільного інвестування.  
8.5. Особливості банкрутства фізичної особи – підприємця.  
8.6. Особливості банкрутства державних підприємств та підприємств, у 
статутному капіталі яких частка державної власності перевищує 50 відсотків. 
Література [1, 2, 13, 15, 18, 22, 31, 36, 44, 46, 47-50]. 

 
Практичні завдання:  
1. Підготувати реферат на тему: «Особливості банкрутства суб’єктів 
підприємницької діяльності, що мають суспільну, іншу цінність або 
особливий статус» 
2. Підготувати реферат на тему: «Особливості банкрутства об’єктів які 
мають державну таємницю» 



3. Підготувати реферат на тему: «Особливості банкрутства страховиків» 
 
Тестові завдання для самоконтролю:  
1. Суб’єктами підприємницької діяльності з особливим статусом згідно з 
Законом «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його 
банкрутом» є: 
а) особливо небезпечні суб’єкти господарювання;  
б) містоутворюючі та особливо небезпечні суб’єкти господарювання;  
в) містоутворюючі суб’єкти господарювання.  
 
2. У разі продажу об’єктів нерухомості, які використовуються для цілей 
сільськогосподарського виробництва та є власністю сільськогосподарського 
підприємства, що визнано банкрутом, за інших рівних умов переважне право 
на придбання зазначених об’єктів належить:  
а) місцевим адміністраціям;  
б) сільськогосподарським підприємствам і фермерським господарствам, 
розташованим у даній місцевості;  
в) юридичним особам, які межують з об’єктом продажу;  
г) кредитори.  
 
3. Покупцем цілісного майнового комплексу страховика може бути:  
а) будь-яка кредитна установа;  
б) банк;  
в) кредитор;  
г) тільки страховик.  

 
ПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ: 

 
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. 
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. 
43. Характеристика основних способів відновлення платоспроможності 
боржника. 
44. Звіт керуючого санацією, наслідки його розгляду комітетом кредиторів, 
судом. 
45. Мирова угода, строк, умови, порядок її укладення та набрання нею 
чинності. 
46. Банкрутство як юридичний факт. Наслідки визнання боржника 
банкрутом. 
47. Функції господарського суду в ліквідаційній процедурі. Повноваження 
ліквідатора та членів ліквідаційної комісії. 
48. Виконання зобов’язань боржника власником майна боржника в 
ліквідаційній процедурі. 
49. Ліквідаційна маса. Оцінка та продаж майна боржника у справі про 
банкрутство. 
50. Порядок задоволення вимог кредиторів при ліквідації банкрута. Звіт 
ліквідатора. 
51. Загальна характеристика особливостей процедури банкрутства окремих 
категорій боржників. 
52. Особливості банкрутства суб’єктів підприємницької діяльності, що мають 
суспільну, іншу цінність або особливий статус. 
53. Особливості банкрутства сільськогосподарських підприємств, 
фермерського господарства. 
54. Особливості банкрутства фізичної особи-підприємця. 
55. Особливості банкрутства страховиків. 
56. 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. 
57. Особливості провадження санації боржника його керівником. 
Особливості застосування процедури банкрутства до боржника, що 
ліквідується власником. 
58. Особливості банкрутства державних підприємств і підприємств, у 
статутному капіталі яких частка державної власності перевищує 50 %. 
59. Процедури банкрутства, пов’язані з іноземною процедурою банкрутства. 
60. Особливості процедури банкрутства банків. 

 
ТЕМИ КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ 

Контрольна робота складається із теоретичного завдання, яке складається з 
трьох питань. Теоретичне завдання необхідно виконати у письмовій 
реферативній формі шляхом викладення повних та обґрунтованих відповідей 
на поставлені питання. Відповіді на питання повинні даватися з посиланням 
на нормативно-правові акти і науково-теоретичні положення щодо теми 
завдання. У кінці надається список використаної літератури, де зазначаються 
нормативно-правові акти та література, на які студент посилається при 



написанні роботи. Список складається з наданням повної назви нормативно-
правового акту, автора (авторів), підручника, монографії, статті тощо. 
Завдання для контрольних робіт складені у десяти варіантах. Варіант 
контрольної роботи вибирається за останньою цифрою номера залікової 
книжки. Наприклад, якщо остання цифро залікової книжки «1», то студент 
повинен виконувати перший варіант контрольної роботи тощо. 
 
Варіант 1 
1. Принципи інституту банкрутства; 
2. Судові процедури банкрутства; 
3. Повноваження арбітражного керуючого. 
 
Варіант 2 
1. Поняття, предмет і місце правових норм, що регулюють відносини 
неспроможності; 
2. Утворення комітету кредиторів; 
3. Поняття ліквідаційної маси. 
 
Варіант 3 
1. Джерела правового регулювання відносин неспроможності (банкрутства); 
2. Компетенція комітету кредиторів; 
3. Особливості банкрутства містоутворюючих підприємств. 
 
Варіант 4 
1. Правове становище боржника в процедурі банкрутства; 
2. Судові засідання та їх етапи; 
3. Особливості банкрутства особливо небезпечних підприємств. 
 
Варіант 5 
1. Подання до суду заяви про порушення справи про банкрутство; 
2. Правові підстави укладання мирової угоди; 
3. Банкрутство селянського (фермерського) господарства. 
 
Варіант 6 
1. Попереднє засідання господарського суду з розгляду справи про 
банкрутство; 
2. Виявлення та оцінка ліквідаційної маси; 
3. Банкрутство страхових організацій та професійних учасників ринку цінних 
паперів. 
 
Варіант 7 
1. Суб’єкти банкрутства; 
2. План санації; 
3. Банкрутство суб’єкта підприємницької діяльності - громадянина. 
 



Варіант 8 
1. Повернення або відкликання заяви про порушення справи про 
банкрутство; 
2. Звіт керуючого санацією; 
3. Особливості застосування процедури банкрутства до боржника, що 
ліквідується власником. 
 
Варіант 9 
1. Розгляд заяви кредиторів у процесі порушення справи про банкрутство; 
2. Звіт ліквідатора; 
3. Особливості банкрутства відсутнього боржника. 
 
Варіант 10 
1. Підготовче засідання при розгляді справи про банкрутство; 
2. Забезпечення грошових вимог кредиторів; 
3. Особливості провадження санації боржника його кредитором.  
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