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ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 
 
Мета: Мета вивчення навчальної дисципліни «Правове регулювання 

банкрутства» 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.  

Завдання: Основними завданнями навчальної дисципліни «Правове 
регулювання банкрутства» є:  

– поглиблене вивчення нормативно-правової бази регулювання 
суспільних відносин щодо провадження у справах про банкрутство та 
відповідної судової практики щодо; 

– опанування усіх основних аспектів судових процедур, спрямованих 
на відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом;  

– розуміння правового становища усіх учасників провадження у справі 
про банкрутство на різних його стадіях та готовність ефективно захищати їх 
законні права та інтереси;  

– аналіз проблемних питань, колізій, прогалин правового регулювання 
процедур банкрутства, пошук шляхів їх подолання з метою захисту прав та 
інтересів фізичних та юридичних осіб. 

У результаті вивчення дисципліни «Правове регулювання банкрутства» 
студенти повинні:  

знати:  
‒ історичні передумови виникнення, завдання та принципи процедур 

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;  

уміти:  
‒ правильно підбирати, тлумачити та застосовувати норми 

законодавства 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 
припинення провадження у справі про банкрутство, аналізувати документи, 
які можуть підтверджувати відповідні підстави;  

‒ здійснювати детальний правовий аналіз будь-яких правовідносин, що 
можуть виникати щодо відновлення платоспроможності боржника або 
визнання його банкрутом (незалежно від стадії провадження у справі);  

‒ складати процесуальні документи й іншу документацію, необхідну 
для забезпечення провадження у справах про банкрутство;  

‒ аргументувати власну точку зору та прийняте рішення.  
– застосовувати на практиці здобуті теоретичні правові знання.  
Вивчення дисципліни повинно базуватись на знаннях, отриманих 

студентами під час опанування ними фундаментальних положень 
конституційного, цивільного, адміністративного, кримінального, 
господарського, фінансового права та інших суміжних правових дисциплін і 
курсів. 

Вивчення курсу передбачає розуміння студентами значення основних 
категорій процедури банкрутства, змісту судових процедур, що 
застосовуються під час провадження у справі про банкрутство, змісту 
основних актів законодавства та визначальних актів судової практики, якими 
врегульовуються правовідносини банкрутства, оволодіння навичками 
правильного тлумачення змісту їх норм та практичного їх застосовування 
при розгляді та вирішенні конкретних правових ситуацій, набуття досвіду 
аналітичної роботи. 
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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 

 
ЗМІСТ 

дисципліни 
«ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ БАНКРУТСТВА» 

 
Змістовний модуль 1 

ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ПОНЯТТЯ БАНКРУТСТВА І ЙОГО 
ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ 

 
Тема 1. Загальна характеристика інституту банкрутства 

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.  

Основні джерела правового регулювання відносин, пов’язаних з 
порушенням справ про банкрутство та здійсненням провадження у справі.  
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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. 

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. Загальний порядок 
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.  

Література [1, 2, 7, 9, 11, 15, 25, 30, 38, 43, 47-50]. 
 

Тема 2. Місце і роль арбітражного керуючого в процедурі банкрутства 
 

Правовий статус арбітражного керуючого. Організація діяльності 
арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, 
ліквідатора). Вимоги до арбітражного керуючого (розпорядника майна, 
керуючого санацією, ліквідатора). 

Права та обов’язки арбітражного керуючого (розпорядника майна, 
керуючого санацією, ліквідатора). Незалежність арбітражного керуючого 
(розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора). Помічник 
арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, 
ліквідатора). Кваліфікаційна комісія. Кваліфікаційний іспит. Отримання 
права на здійснення діяльності арбітражного керуючого (розпорядника 
майна, керуючого санацією, ліквідатора). Єдиний реєстр арбітражних 
керуючих (розпорядників майна, керуючих санацією, ліквідаторів) України. 

Контроль за діяльністю арбітражних керуючих (розпорядників майна, 
керуючих санацією, ліквідаторів). Дисциплінарні проступки арбітражних 
керуючих (розпорядників майна, керуючих санацією, ліквідаторів). 
Відповідальність арбітражних керуючих (розпорядників майна, керуючих 
санацією, ліквідаторів). Дисциплінарна комісія. Дисциплінарні стягнення. 
Страхування відповідальності арбітражного керуючого (розпорядника майна, 
керуючого санацією, ліквідатора). Відшкодування шкоди, заподіяної з вини 
арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, 
ліквідатора). 

Припинення діяльності арбітражного керуючого (розпорядника майна, 
керуючого санацією, ліквідатора). Порядок припинення діяльності 
арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, 
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ліквідатора). Призначення та усунення арбітражного керуючого 
(розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора) у справі про 
банкрутство. 

Матеріальне забезпечення діяльності арбітражного керуючого. 
Винагорода та відшкодування витрат арбітражного керуючого (розпорядника 
майна, керуючого санацією, ліквідатора).  

Правила ведення діловодства та саморегулівна організація арбітражних 
керуючих. Правила ведення діловодства та архіву арбітражного керуючого 
(розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора). Саморегулівна 
організація арбітражних керуючих. Функції та повноваження саморегулівної 
організації арбітражних керуючих. 
Література [1, 2, 7, 9, 11, 15, 25, 30, 38, 43, 47-50]. 

 
 
 

Тема 3. Суб'єкти відносин банкрутства 
Загальна характеристика учасників провадження у справі про 

банкрутство: боржник, кредитори, розпорядник майна та інші учасники у 
справі та заінтересовані особи.  

Характер відносин між учасниками у справі про банкрутство, а також 
правове положення та статус боржника, кредиторів, розпорядника майна та 
інших учасників таких відносин.  

Розпорядник майна як окремий і важливий учасник справи про 
неспроможність згідно із законодавством України та США. Функції 
розпорядника майна згідно з законодавством деяких країн світу. Особи, які 
можуть бути розпорядниками майна та їх повноваження.  

Суб’єкти відносин неспроможності у різних країнах світу.  
Роль, склад та функції зборів і комітету кредиторів. Роль прокуратури у 

захисті майнових інтересів підприємств та приватних осіб у справах про 
банкрутство.  

Література [1, 2, 8, 10, 12, 16, 26, 31, 39, 44, 47-50]. 
 

Змістовний модуль 2 
ПРАКТИЧНІ АСПЕКТИ ЗДІЙСНЕННЯ ПРОЦЕДУРИ БАНКРУТСТВА 

В ЗАКОНОДАВСТВІ УКРАЇНИ 
 

Тема 4. Загальна характеристика провадження у справах про 
банкрутство.  

Підвідомчість, підсудність, підстави для порушення провадження у 
справі про банкрутство. Заява про порушення справи про банкрутство та 
прийняття її судом. Суб’єкти звернення із заявою про порушення справи про 
банкрутство, вимоги до заяви кредитора, боржника.  

Випадки обов’язкового звернення боржника до суду із заявою про 
порушення справи про банкрутство, відповідальність за ухилення. Підстави 
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для відмови у прийнятті, повернення та відкликання заяви про порушення 
справи про банкрутство, правові наслідки.  

Відзив боржника. Відмова у прийнятті, повернення, відкликання заяви 
про порушення справи про банкрутство. Порушення провадження у справі 
про банкрутство. Спростування майнових дій боржника.  

Підготовче засідання. Ухвала суду про порушення провадження у 
справі про банкрутство.  

Правові наслідки відкриття провадження у справі про банкрутство. 
Відмова у порушенні провадження у справі про банкрутство. Розгляд 
позовних вимог конкурсних кредиторів до боржника.  

Забезпечення вимог кредиторів. Визнання недійсними правочинів 
(договорів) та спростування майнових дій боржника.  

Правонаступництво у справі про банкрутство.  
Розпорядження майном боржника. Санація (відновлення плато- 

спроможності) боржника. Ліквідація банкрута. Мирова угода. 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. 

Література [1, 2, 9, 11, 13, 17, 27, 32, 40, 45, 47-50]. 
 

Тема 5. Санація як спосіб 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, його схвалення комітетом кредиторів, 
погодження забезпеченими кредиторами.  

Виконання зобов’язань боржника власником майна (органом, 
уповноваженим управляти майном) боржника у процедурі санації.  

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.  
Мирова угода, строк, умови, порядок її укладення та набрання нею 

чинності. Розгляд мирової угоди судом.  
Недійсність мирової угоди або її розірвання. Наслідки невиконання 

мирової угоди.  
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Література [1, 2, 10, 12, 14, 18, 28, 33, 41, 46, 47-50]. 
 
Тема 6. Ліквідаційна процедура як спосіб задоволення вимог 

кредиторів 
Банкрутство як юридичний факт. Визнання боржника банкрутом і 

відкриття ліквідаційної процедури. Наслідки визнання боржника банкрутом.  
Функції господарського суду в ліквідаційній процедурі.  
Виконання зобов’язань боржника власником майна (органом, 

уповноваженим управляти майном) боржника в ліквідаційній процедурі.  
Повноваження ліквідатора та членів ліквідаційної комісії.  
Ліквідаційна маса. Оцінка майна банкрута. Продаж майна в 

провадженні у справі про банкрутство. Проведення аукціону (суб’єкти, 
договір про проведення, особливості укладення договору на аукціоні, строк, 
час і порядок проведення, визначення результатів). Скасування аукціону. 
Повторний аукціон. Особливості проведення аукціону з можливістю 
зниження початкової ціни. Електронні торги. СЕТАМ. Повернення 
гарантійних внесків, сплаченої ціни та стягнення штрафу. Порядок сплати 
ціни. Відповідальність учасників аукціону.  

Черговість задоволення вимог кредиторів. Звіт ліквідатора.  
Література [1, 2, 11, 13, 15, 19, 29, 34, 42, 46, 47-50]. 

 
Тема 7. Мирова угода в процесі неплатоспроможності.  
 
Поняття мирової угоди та її характерні ознаки. Мирова угода та строк її 

укладення. Різновиди мирової угоди. Діяльність та повноваження 
арбітражного керуючого під час укладання мирової угоди. 

Процедура укладання мирової угоди. Умови укладення мирової угоди. 
Борги, що не підлягають прощенню (списанню) за умовами мирової угоди. 
Укладення мирової угоди та набрання нею чинності. Положення, які має 
містити мирова угода. Схвалення мирової угоди забезпеченими кредиторами. 
Розгляд мирової угоди в господарському суді. Умови відмови господарським 
судом в затвердженні мирової угоди. 

Визнання мирової угоди недійсною. Недійсність мирової угоди або її 
розірвання. Наслідки невиконання мирової угоди. Розірвання мирової угоди 
господарським судом щодо окремого кредитора. 

Література [1, 2, 12, 14, 17, 21, 30, 35, 43, 46, 47-50]. 
 
Тема 8. Особливості банкрутства окремих категорій суб’єктів 

підприємницької діяльності.  
Особливості банкрутства суб’єктів підприємницької діяльності, що 

мають суспільну, іншу цінність або особливий статус. Особливості 
банкрутства сільськогосподарських підприємств, фермерського 
господарства. Особливості банкрутства фізичної особи-підприємця. 
Особливості провадження санації боржника його керівником. Особливості 
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застосування процедури банкрутства до боржника, що ліквідується 
власником.  

Особливості банкрутства страховиків. Особливості банкрутства 
професійних учасників ринку цінних паперів та інститутів спільного 
інвестування.  

Особливості банкрутства емітента чи управителя іпотечних 
сертифікатів, управителя фонду фінансування будівництва чи управителя 
фонду операцій з нерухомістю.  

Особливості банкрутства державних підприємств і підприємств, у 
статутному капіталі яких частка державної власності перевищує 50 %.  

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 акти- вів 
неплатоспроможного банку. Черговість і порядок задоволення вимог до 
банку. Завершення процедури ліквідації неплатоспроможного банку.  

Процедури банкрутства, пов’язані з іноземною процедурою 
банкрутства. 

Література [1, 2, 13, 15, 18, 22, 31, 36, 44, 46, 47-50]. 
 

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). 
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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 
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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 
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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; 
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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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