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ВСТУП 
 

Метою викладання навчальної дисципліни «Правове регулювання 
антикризової діяльності» є підготовка спеціалістів у галузі антикризового 
бізнес-регулювання в умовах нестабільного фінансового стану підприємств під 
час реалізації процедур банкрутства. 

Головними завданнями вивчення дисципліни «Правове регулювання 
антикризової діяльності» є формування у студента: знань про засади правового 
регулювання відносин неплатоспроможності та банкрутства; вмінь 
орієнтуватися в чинному законодавстві, аналізувати зміст нормативних актів, 
застосовувати теоретичні знання та принципи нормативних актів на практиці; 
навичок щодо роботи з нормативно-правовими актами, правильного 
користування юридичною термінологією, правильного застосування правових 
норм у професійній діяльності.  

На лекційних заняттях студенти отримують необхідні знання про таке: 
особливості державного регулювання відносин неплатоспроможності та 
банкрутства; основні повноваження державного органу з питань 
банкрутства; загальні принципи та методи правового регулювання відносин 
неплатоспроможності та банкрутства; правовий статус учасників відносин 
неплатоспроможності та банкрутства; особливості банкрутства окремих 
суб’єктів господарювання; порядок розгляду справи про банкрутство;  судові 
процедури, що застосовуються до боржника у справі про банкрутство; порядок 
складення та затвердження реєстру вимог кредиторів; загальну характеристику 
процедури розпорядження майном; зміст, строк розробки, порядок погодження 
та затвердження плану санації боржника; особливості укладання мирової угоди; 
наслідки визнання боржника банкрутом; загальну характеристику ліквідаційної 
процедури; повноваження ліквідатора та членів ліквідаційної комісії; порядок 
формування ліквідаційної маси; порядок оцінки майна банкрута; загальний 
порядок продажу майна банкрута в ліквідаційній процедурі; особливості 
продажу майна в провадженні у справі про банкрутство; порядок розрахунків з 
кредиторами; черговість задоволення вимог кредиторів; порядок звільнення 
працівників боржника.  

Найскладніші та найпроблемніші питання винесено на розгляд і 
обговорення під час практичних занять. 
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ТЕМИ ДЛЯ ПІДГОТОВКИ ДО ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ ТА 
САМОСТІЙНОГО РОЗГЛЯДУ Й ВИВЧЕННЯ 

 

МОДУЛЬ 1 ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ АНТИКРИЗОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 
 

Тема 1 Загальна характеристика відносин неплатоспроможності та 
банкрутства 

1. Поняття неплатоспроможності та банкрутства.  
2. Суб’єкти відносин неплатоспроможності та банкрутства.  
3. Об’єкти відносин неплатоспроможності та банкрутства.  
4. Зміст правовідносин неплатоспроможності та банкрутства.    
5. Юридичні факти, що сприяють виникненню та вирішенню відносин 

неплатоспроможності або банкрутства. 
 
Тема 2 Особливості державного регулювання відносин 

неплатоспроможності та банкрутства 
1. Законодавство у сфері регулювання відносин неплатоспроможності та 

банкрутства.  
2. Державний орган з питань банкрутства.  
3. Загальні принципи правового регулювання відносин 

неплатоспроможності та банкрутства.  
4. Методи правового регулювання відносин неплатоспроможності та 

банкрутства.  
5. Конкурс. 
 
Тема 3 Правовий статус учасників відносин неплатоспроможності та 

банкрутства 
1. Правовий статус арбітражного керуючого (розпорядника майна, 

керуючого санацією, ліквідатора).  
2. Поняття «арбітражний керуючий».  
3. Вимоги до арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого 

санацією, ліквідатора).  
4. Права та обов’язки арбітражного керуючого (розпорядника майна, 

керуючого санацією, ліквідатора). 
5. Правовий статус боржника у справі про банкрутство.  
6. Правовий статус кредитора у справі про банкрутство.  
7. Види кредиторів у справі про банкрутство. 
 
Тема 4 Особливості банкрутства окремих суб’єктів господарювання 
1. Особливості банкрутства суб’єктів підприємницької діяльності, що 

мають суспільну, іншу цінність або особливий статус.  
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2. Особливості банкрутства державних підприємств та підприємств, у 
статутному капіталі яких частка державної власності перевищує п’ятдесят 
відсотків.  

3. Особливості банкрутства сільськогосподарських підприємств.  
4. Особливості банкрутства страховиків.  
5. Особливості банкрутства професійних учасників ринку цінних паперів 

та інститутів спільного інвестування.  
6. Особливості банкрутства фізичної особи-підприємця. 
 
Тема 5 Порядок розгляду справи про банкрутство 
1. Порядок порушення справи про банкрутство.  
2. Підготовче засідання господарського суду у справі про банкрутство.  
3. Попереднє засідання господарського суду у справі про банкрутство.  
4. Забезпечення вимог кредиторів і мораторій на задоволення вимог 

кредиторів.  
5. Порядок складення та затвердження реєстру вимог кредиторів.  
6. Порядок проведення зборів кредиторів.  
7. Повноваження комітету кредиторів.  
8. Припинення провадження у справі про банкрутство. 
 
Тема 6 Розпорядження майном і санація 
1. Загальна характеристика процедури розпорядження майном.  
2. Загальна характеристика процедури санації.  
3. План санації боржника: зміст, строк розробки, порядок погодження та 

затвердження.  
4. Продаж у процедурі санації майна боржника (як цілісного майнового 

комплексу, шляхом заміщення активів, частини).  
5. Звіт керуючого санацією. 
 
Тема 7 Мирова угода 
1. Поняття та особливості укладання мирової угоди. 
2. Умови мирової угоди.  
3. Схвалення мирової угоди забезпеченими кредиторами.  
4. Особливості розгляду мирової угоди господарським судом.  
5. Недійсність, розірвання та наслідки невиконання мирової угоди. 
 
Тема 8 Наслідки визнання боржника банкрутом. Ліквідація 
1. Загальна характеристика ліквідаційної процедури.  
2. Повноваження ліквідатора та членів ліквідаційної комісії.  
3. Ліквідаційна маса: формування, статус майна підприємства-банкрута.  
4. Порядок оцінки майна банкрута.  
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5. Особливості продажу майна в провадженні у справі про банкрутство. 
6. Порядок розрахунків з кредиторами. Черговість задоволення вимог 

кредиторів.  
7. Завершення процедури ліквідації. Звіт ліквідатора.  
8. Звільнення працівників боржника, пільги та компенсації звільненим 

працівникам. 
 

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО ВИКОНАННЯ КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ 
ІЗ ДИСЦИПЛІНИ «ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ АНТИКРИЗОВОЇ 

ДІЯЛЬНОСТІ» 
Мета контрольної роботи полягає в тому, щоб допомогти слухачам у 

вивченні курсу «Правове регулювання антикризової діяльності», а також у 
перевірці засвоєння ними певного матеріалу, уміння самостійно аналізувати 
конкретну ситуацію та правильно застосовувати діюче законодавство. 

Контрольну роботу необхідно виконати за одною із тем. 
Остання цифра залікової книжки студента відповідає номеру теми, тобто: 
1 – перша тема; 2 – друга тема; …….. 0 – десята тема. 
Заміна варіантів не допускається. 
 

Варіант 1 
1. Визначити правовий статус арбітражного керуючого (розпорядника 

майна, керуючого санацією, ліквідатора). 
2. Проаналізувати порядок розгляду справи про банкрутство.  
3. Скласти проект реєстру вимог кредиторів. 
 

Варіант 2 
1. Визначити правовий статус кредитора у справі про банкрутство. Види 

кредиторів у справі про банкрутство. 
2. Зробити загальну характеристику процедури розпорядження майном.  
3. Скласти проект мирової угоди. 

 
Варіант 3 

1. Визначити правовий статус боржника у справі про банкрутство. 
2. Надати загальну характеристику процедури санації. 
3. Скласти проект заяви про порушення провадження у справі про 

банкрутство боржника. 
 

Варіант 4 
1. Окреслити юридичні факти, що сприяють виникненню та вирішенню 

відносин неплатоспроможності або банкрутства. 
2. Визначити поняття та особливості укладання мирової угоди. 
3. Скласти проект звіту керуючого санацією. 
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Варіант 5 
1. Охарактеризувати законодавство у сфері регулювання відносин 

неплатоспроможності та банкрутства. 
2. Зробити загальну характеристику ліквідаційної процедури. 
3. Скласти проект заяви на участь в аукціоні.  

 
Варіант 6 

1. Проаналізувати основні повноваження державного органу з питань 
банкрутства. 

2. Проаналізувати порядок оцінки майна банкрута.  
3. Скласти проект звіту ліквідатора. 

 
Варіант 7 

1. Визначити загальні принципи правового регулювання відносин 
неплатоспроможності та банкрутства. 

2. Проаналізувати особливості продажу майна в провадженні у справі про 
банкрутство. 

3. Скласти проект плану санації. 
 

Варіант 8 
1. Проаналізувати особливості банкрутства суб’єктів підприємницької 

діяльності, що мають суспільну, іншу цінність або особливий статус. 
2. Визначити порядок розрахунків з кредиторами та черговість 

задоволення вимог кредиторів. 
3. Скласти проект ліквідаційного балансу. 
 

Варіант 9 
1. Проаналізувати особливості банкрутства державних підприємств та 

підприємств, у статутному капіталі яких частка державної власності перевищує 
п’ятдесят відсотків. 

2. Визначити порядок складення та затвердження реєстру вимог 
кредиторів. 

3. Скласти проект звіту з оцінки майна. 
 

Варіант 10 
1. Проаналізувати особливості банкрутства фізичної особи-підприємця. 
2. Визначити порядок проведення зборів кредиторів. Повноваження 

комітету кредиторів. 
3. Скласти проект договору про проведення аукціону. 
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ПИТАННЯ ДЛЯ САМОПЕРЕВІРКИ 
 

1. Поняття права неплатоспроможності. 
2. Поняття права банкрутства. 
3. Суб’єкти правовідносин неплатоспроможності. 
4. Суб’єкти правовідносин банкрутства. 
5. Об’єкти права неплатоспроможності. 
6. Об’єкти права банкрутства. 
7. Юридичний зміст правовідносин неплатоспроможності. 
8. Юридичний зміст правовідносин банкрутства. 
9. Юридичні факти, що сприяють виникненню та вирішенню відносин 
неплатоспроможності або банкрутства.  
10. Методи правового регулювання відносин неплатоспроможності.  
11. Конкурс як метод правового регулювання. 
12. Правовий статус арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого 
санацією, ліквідатора). 
13. Вимоги до арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого 
санацією, ліквідатора). 
14. Права та обов’язки арбітражного керуючого. 
15. Відповідальність арбітражного керуючого. 
16. Порядок порушення справи про банкрутство. 
17. Підготовче та попереднє засідання господарського суду у справі про 
банкрутство. 
18. Забезпечення вимог кредиторів і мораторій на задоволення вимог 
кредиторів. 
19. Порядок складення та затвердження реєстру вимог кредиторів. Порядок 
проведення зборів кредиторів. Повноваження комітету кредиторів. 
20. Припинення провадження у справі про банкрутство. 
21. Визнання боржника банкрутом і відкриття ліквідаційної процедури. 
22. Наслідки визнання боржника банкрутом. 
23. Повноваження ліквідатора та членів ліквідаційної комісії. 
24. Ліквідаційна маса. 
25. Оцінка майна банкрута. 
26. Продаж майна банкрута. 
27. Черговість задоволення вимог кредиторів. 
28. Звіт ліквідатора. 
29. Звільнення працівників боржника. Пільги та компенсації звільненим 
працівникам. 
30. Процедура розпорядження майном. 
31. Процедури санації боржника. 
32. План санації боржника. 
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33. Звіт керуючого санацією. 
34. Продаж майна на аукціоні. 
35. Особливості укладення договору купівлі-продажу майна на аукціоні. 
36. Особливості банкрутства містоутворюючих та особливо небезпечних 
суб’єктів підприємницької діяльності. 
37. Особливості банкрутства державних підприємств та підприємств, у 
статутному капіталі яких частка державної власності перевищує 50 відсотків. 
38. Особливості банкрутства сільськогосподарських підприємств. 
39. Особливості банкрутства фізичної особи-підприємця. 
40. Особливості банкрутства фермерського господарства.  
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