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Опис навчальної дисципліни
Засвоєння 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.
3 кредити ЄКТС/90 годин (лекції – 18 год., семінарські заняття – 14 год., самостійна
робота – 58 год.)
Лекції та семінарські заняття в аудиторії, самостійна робота поза розкладом
Поточний контроль: відвідування лекційних та семінарських занять; обговорення
матеріалу теми; виконання практичних завдань; вибіркове тестування на заняттях;
поточна модульна робота; доповіді з рефератами та їх обговорення; моделювання
правових ситуацій; оцінка підготовлених проектів документів.
Підсумковий контроль: ПМК (залік)
Наявність базових знань про цивільні відносини та їх правове регулювання (Цивільне
право)
Українська

Перелік компетентностей, які забезпечує дана навчальна дисципліна, програмні результати навчання
Компетентності, якими повинен оволодіти
Програмні результати
студент
навчання
Загальні компетентності
Здатність до абстрактного мислення, аналізу та Розв’язувати складні задачі публічного управління та
синтезу (ЗК 1)
адміністрування, враховуючи вимоги законодавства,
Здатність розробляти та управляти проектами виявляти правові колізії та проблеми, розробляти проекти
нормативно-правових актів для їх усунення (ПРН 2)
(ЗК 3)
Здатність
удосконалювати
й
розвивати Використовувати сучасні статистичні методи, моделі,
професійний, інтелектуальний і культурний рівні цифрові технології, спеціалізоване програмне забезпечення
(ЗК 4)
для розв’язання складних задач публічного управління та
Здатність приймати обґрунтовані рішення та адміністрування (ПРН 4))
використовувати
сучасні
комунікаційні
технології (ЗК 5)
Спеціальні (фахові, предметні) компетентності
Здатність організовувати діяльність органів Здійснювати
ефективне
управління
інноваціями,
публічного управління та інших організацій ресурсами, ризиками, проектами, змінами, якістю,
публічної сфери (СК 2)
застосовувати сучасні моделі, підходи та технології,
міжнародний досвід при проектуванні та реорганізації
управлінських
та
загальноорганізаційних

№
з/п
6.

7.

Компетентності, якими повинен оволодіти
студент
Здатність
самостійно
готувати
проекти
нормативно- правових актів, аналітичні довідки,
пропозиції, доповіді, надавати експертну оцінку
нормативно-правовим актам на різних рівнях
публічного управління та адміністрування (СК 7)
Здатність приймати обґрунтовані управлінські
рішення з урахуванням питань європейської та
євроатлантичної інтеграції (СК 10)

Програмні результати
навчання
структур (ПРН 6)
Уміти розробляти національні/регіональні програмні
документи щодо розвитку публічного управління,
використовуючи системний аналіз і комплексний підхід, а
також методи командної роботи (ПРН 7)
Розробляти обґрунтовані
управлінські
рішення
з
урахуванням питань європейської та євроатлантичної
інтеграції, враховувати цілі, наявні законодавчі, часові та
ресурсні обмеження, оцінювати політичні, соціальні,
економічні та екологічні наслідки варіантів рішень
(ПРН 11)

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
Назва теми

Тема 1. Поняття
інституту
банкрутства.
Виникнення та
розвиток процедур
банкрутства та вчень
про банкрутство

Тема 2. Джерела
правового
регулювання
відносин щодо
провадження у
справах про
банкрутство

Тема 3. Загальна
характеристика
процедури
банкрутства
відповідно до
законодавства
України

Тема 4. Правове
становище учасників
провадження у справі
про банкрутство

Види робіт

Завдання самостійної роботи у розрізі тем

Модуль 1. Загальна характеристика процедури банкрутства.
Правове становище учасників провадження у справі про банкрутство
Відвідування занять; обговорення Питання для самостійного опрацювання
матеріалу теми, моделювання 1) Поняття та соціально-економічне значення інституту
правових ситуацій; виконання банкрутства. Поняття конкурсного провадження та його
навчальних та практичних завдань; виникнення; 2) Історія виникнення та розвитку конкурсного
завдання
самостійної
роботи; провадження на території сучасної України; 3) Розвиток
вибіркове тестування
сучасного законодавства про банкрутство в Україні.
Практичні завдання:
1) Скласти термінологічний словник до теми.
2) Вирішення практичного завдання (кейс),
запропонованого за НМП чи у СДО.
Відвідування занять; обговорення Питання для самостійного опрацювання
матеріалу теми, моделювання 1) Загальна характеристика джерел регулювання відносин
правових ситуацій; виконання неспроможності; 2) Основні джерела правового регулювання
навчальних та практичних завдань; відносин, пов`язаних з порушенням справ про банкрутство та
завдання
самостійної
роботи; здійснення провадження у справі; 3) Загальна характеристика
вибіркове тестування
норм, що регулюють відносини у справах про банкрутство, їх
місце та взаємодія з нормами інших галузей законодавства;
4) Роль державних органів у регулюванні відносин
неспроможності. Інституційне регулювання відносин
неспроможності; 5) Міжнародні документи у сфері
неспроможності. Принципи Світового банку і Рекомендації
Міжнародного валютного фонду.
Практичні завдання:
1) Скласти термінологічний словник до теми.
2) Вирішення практичного завдання (кейс),
запропонованого за НМП чи у СДО.
3) Скласти джерел.
Відвідування занять; обговорення Питання для самостійного опрацювання
матеріалу теми, моделювання 1) Правова природа неспроможності (банкрутства); 2) Ознаки
правових ситуацій; виконання та принципи банкрутства; 3) Загальний порядок провадження
навчальних та практичних завдань; у справі про банкрутство; 4) Мораторій на задоволення
завдання
самостійної
роботи; грошових вимог кредиторів; 5) Загальна характеристика
вибіркове тестування
судових процедур, що застосовуються до боржника під час
провадження у справі про банкрутство; 6) Види банкрутства.
Поняття та ознаки прихованого, умисного, фіктивного
банкрутства.
Практичні завдання:
1) Скласти термінологічний словник до теми.
2) Вирішення практичного завдання (кейс),
запропонованого за НМП чи у СДО.
Відвідування занять; обговорення Питання для самостійного опрацювання
матеріалу теми, моделювання 1) Загальна характеристика учасників провадження у справі
правових ситуацій; виконання про банкрутство; 2) Правове становище боржника у справі
навчальних та практичних завдань; про банкрутство; 3) Правове становище кредиторів у справі
завдання
самостійної
роботи; про банкрутство; 4) Роль, склад та функції зборів і комітету

Назва теми

Види робіт
вибіркове тестування

Завдання самостійної роботи у розрізі тем

кредиторів; 5) Правове становище арбітражного керуючого
у справі про банкрутство; 6) Правове становище інших
учасників провадження у справі про банкрутство.
Практичні завдання:
1) Скласти термінологічний словник до теми.
2) Вирішення практичного завдання (кейс),
запропонованого за НМП чи у СДО.
3) Скласти схему учасників провадження у справі про
банкрутство та їх взаємодії.
Тема 5. Заходи,
Відвідування занять; обговорення Питання для самостійного опрацювання
спрямовані на
матеріалу теми, моделювання 1) Ознаки банкрутства суб’єкта господарювання, за наявності
запобігання
правових ситуацій; виконання яких слід вживати заходів із запобігання банкрутству
банкрутству
навчальних та практичних завдань; боржника; 2) Заходи щодо запобігання банкрутству
боржника.
завдання
самостійної
роботи; боржника та позасудові процедури; 3) Санація боржника до
Позасудові
вибіркове тестування
порушення справи про банкрутство; 4) План санації
процедури
Поточна
модульна
робота боржника, строк дії процедури санації боржника.
відновлення
(тестування)
Практичні завдання:
платоспроможності
1) Скласти термінологічний словник до теми.
боржника
2) Вирішення практичного завдання (кейс),
запропонованого за НМП чи у СДО.
Модуль 2. Правове регулювання судових процедур провадження у справі про банкрутство
Тема 6. Провадження Відвідування занять; обговорення Питання для самостійного опрацювання
у справах про
матеріалу теми, моделювання 1) Заява про відкриття справи про банкрутство, суб’єкти та
банкрутство
правових ситуацій; виконання підстави звернення; 2) Підвідомчість, підсудність розгляду
навчальних та практичних завдань; справ про банкрутство. Порушення провадження у справі
завдання
самостійної
роботи; про банкрутство; 3) Правові наслідки відкриття
вибіркове тестування
провадження у справі про банкрутство. Підготовче
засідання; 4) Забезпечення вимог кредиторів. Розгляд
позовних вимог конкурсних кредиторів до боржника;
5) Визнання недійсними правочинів (договорів) та
спростування майнових дій боржника.
Практичні завдання:
1) Скласти термінологічний словник до теми.
2) Вирішення практичного завдання (кейс),
запропонованого за НМП чи у СДО.
Тема 7. Загальна
Відвідування занять; обговорення Питання для самостійного опрацювання
характеристика
матеріалу теми, моделювання 1) Застосування процедури розпорядження майном
судових процедур,
правових ситуацій; виконання боржника. Права, обов’язки та відповідальність
що застосовуються
навчальних та практичних завдань; розпорядника майна; 2) Виявлення кредиторів і осіб, які
до боржника під час
завдання
самостійної
роботи; мають бажання взяти участь у санації боржника. Заяви
провадження у справі вибіркове тестування
конкурсних і забезпечених кредиторів з вимогами до
про банкрутство.
боржника; 3) Попереднє засідання господарського суду.
Розпорядження
Реєстр вимог кредиторів. Вимоги поточних кредиторів до
майном боржника
боржника; 4) Закінчення процедури розпорядження майном.
Практичні завдання:
1) Скласти термінологічний словник до теми.
2) Вирішення практичного завдання (кейс),
запропонованого за НМП чи у СДО.
Тема 8. Судові
Відвідування занять; обговорення Питання для самостійного опрацювання
процедури,
матеріалу теми, моделювання Семінарське заняття 5: 1) Поняття процедури санації.
спрямовані на
правових ситуацій; виконання Запровадження процедури санації боржника; 2) Права,
відновлення
навчальних та практичних завдань; обов’язки та відповідальність керуючого санацією; 3) План
платоспроможності
завдання
самостійної
роботи; санації боржника, його схвалення комітетом кредиторів,
боржника
вибіркове тестування
погодження забезпеченими кредиторами; 4) Характеристика
основних способів відновлення платоспроможності
боржника; 5) Звіт керуючого санацією, наслідки його
розгляду комітетом кредиторів, судом.
Практичні завдання:
1) Скласти термінологічний словник до теми.
2) Вирішення практичного завдання (кейс),
запропонованого за НМП чи у СДО.
Тема 9. Банкрутство
Відвідування занять; обговорення Питання для самостійного опрацювання
як юридичний факт.
матеріалу теми, моделювання 1) Банкрутство як юридичний факт. Наслідки визнання
Ліквідаційна
правових ситуацій; виконання боржника банкрутом; 2) Функції господарського суду в
процедура
навчальних та практичних завдань; ліквідаційній процедурі. Повноваження ліквідатора та членів

Назва теми

Види робіт
завдання
самостійної
вибіркове тестування

Тема 10. Особливості
банкрутства окремих
категорій суб’єктів
підприємницької
діяльності

Завдання самостійної роботи у розрізі тем
роботи;

Відвідування занять; обговорення
матеріалу теми, моделювання
правових ситуацій; виконання
навчальних та практичних завдань;
завдання
самостійної
роботи;
вибіркове тестування.
Поточна
модульна
робота
(тестування)
ПМК (залік)

ліквідаційної комісії; 3) Виконання зобов’язань боржника
власником майна боржника в ліквідаційній процедурі;
4) Ліквідаційна маса. Оцінка та продаж майна боржника у
справі про банкрутство; 5) Порядок задоволення вимог
кредиторів при ліквідації банкрута. Звіт ліквідатора.
Практичні завдання:
1) Скласти термінологічний словник до теми.
2) Вирішення практичного завдання (кейс),
запропонованого за НМП чи у СДО.
3) Скласти черговість задоволення вимог кредиторів..
Питання для самостійного опрацювання
1) Загальна характеристика особливостей процедури
банкрутства; 2) Особливості банкрутства
сільськогосподарських підприємств, фермерського
господарства; 3) Особливості банкрутства фізичної особипідприємця; 4) Особливості банкрутства суб’єктів фінансової
діяльності; 5) Особливості провадження санації боржника
його керівником. Особливості застосування процедури
банкрутства до боржника, що ліквідується власником;
6) Особливості процедури банкрутства банків;
7) Особливості банкрутства державних підприємств і
підприємств, у статутному капіталі яких частка державної
власності перевищує 50 %; 8) Процедури банкрутства,
пов’язані з іноземною процедурою банкрутства.
Практичні завдання:
1) Скласти термінологічний словник до теми.
2) Вирішення
практичного
завдання
(кейс),
запропонованого за НМП чи у СДО.

Інформаційні джерела
1.
2.
3.
4.
5.









Банкрутство в Україні : збірник нормативних документів. – 3-тє вид., змін, та доп. – К. : КНТ. – 2006. – 248 с.
Банкрутство. Правозастосування та судова практика / упоряд.: Б. М. Грек та ін. – К. : Юрінком Інтер, 2007. – 304 с.
Грек Б. М. Банкрутство. Цивільний та кримінально-правовий аспекти: монографія / Б. М. Грек. – Київ : Прецедент, 2006. –
303 с.
Законодавство і узагальненя судової практики з питань банкрутства : збірник офіційних текстів законів станом на 24 жовт.
2012 р. / упоряд. Ю. І. Руснак. – Київ : Центр учб. л-ри, 2012. – 420 с.
Правове регулювання банкрутства [Текст] : підручник / за ред. Л. С. Сміян. – Київ : КНТ, 2009. – 464 с.
Програмне забезпечення навчальної дисципліни
Пакет програмних продуктів Microsoft Office (Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft Power Point).
Презентації Microsoft PowerPoint з тем курсу;
Бази нормативних документів (Ліга:Закон, НАУ; online-системи, у т.ч. «Законодавство України». URL:
https://zakon.rada.gov.ua/laws/main/index).
пакети тестів до тем навчальної дисципліни для студентів денної та заочної форм навчання, розміщені в системі Оpentest.
Політика вивчення навчальної дисципліни та оцінювання
Політика щодо термінів виконання та перескладання: завдання, які здаються із порушенням термінів без поважних причин,
оцінюються на нижчу оцінку (75 % від можливої максимальної кількості балів за вид діяльності). Перескладання модулів
відбувається із дозволу провідного викладача за наявності поважних причин (наприклад, лікарняний).
Політика щодо академічної доброчесності: списування під час виконання поточних модульних робіт та тестування
заборонено (в т. ч. із використанням мобільних девайсів). Мобільні пристрої дозволяється використовувати лише під час
он-лайн тестування та підготовки практичних завдань в процесі заняття (бази нормативних документів, судова практика).
Політика щодо відвідування: відвідування занять є обов’язковим компонентом. За об’єктивних причин (наприклад,
хвороба, працевлаштування, стажування) навчання може відбуватись за індивідуальним графіком, з використанням
он-лайн платформи (Moodle) для організації самостійної роботи здобувача за погодженням із провідним викладачем.
Політика зарахування результатів неформальної освіти: http://puet.edu.ua/uk/publichna-informaciya
Оцінювання
Підсумкова оцінка за вивчення навчальної дисципліни розраховується через поточне оцінювання
Максимальна
Види робіт
кількість балів
Модуль 1: 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
50
навчальних та практичних завдань, завдань самостійної роботи, вибіркове тестування (загалом –
10 балів); поточна модульна робота (тестування) (20 балів)
Модуль 2: 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
50
навчальних та практичних завдань, завдань самостійної роботи, вибіркове тестування (загалом –
10 балів); поточна модульна робота (тестування) (20 балів)
Разом
100

Шкала оцінювання здобувачів вищої освіти за результатами вивчення навчальної дисципліни
Сума балів за всі види
Оцінка за шкалою
Оцінка за національною шкалою
навчальної діяльності
ЄКТС
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 повторного складання
Незадовільно з обов’язковим повторним вивченням
0-34
F
навчальної дисципліни

