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ПРОГРАМОВІ ВИМОГИ 

до здачі заліку для магістрантів 1-го курсу  
спеціальності 081 «Право» 

спеціалізації «Корпоративне право» 
денної та заочної форм навчання з навчальної дисципліни 

З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ  
 «Ліквідація і банкрутство підприємницьких товариств» 

 

1. Поняття реорганізації підприємницьких товариств. Правова основа 

реорганізації підприємницьких товариств.  

2. Види реорганізації підприємницьких товариств.  

3. Злиття і приєднання господарських товариств.  

4. Поділ і виділ підприємницького товариства.  

5. Перетворення підприємницьких товариств.  

6. Перехід корпоративних прав при реорганізації підприємницьких 

товариств  

7. Поняття ліквідації підприємства.  

8. Джерела правового регулювання ліквідації підприємницьких 

товариств.  

9. Особливості ліквідації акціонерного товариства.  

10. Особливості ліквідації товариства з обмеженою відповідальністю.  

11. Особливості ліквідації товариств осіб (повне товариство, командитне 

товариство).  

12. Особливості ліквідації виробничих кооперативів.  

13. Зародження інституту банкрутства у процесі розвитку суспільних 

відносин і становлення товарного виробництва та грошово-кредитних 

відносин. 

14. Законодавство про банкрутство у радянський період.  

15. Розвиток законодавства про банкрутство на сучасному етапі 

16. Поняття та ознаки неплатоспроможності в українському законодавстві. 

17. Суб'єкти банкрутства. 

18. Учасники та сторони в процедурі неплатоспроможності (кредитор, 

боржник, арбітражний керуючий, заінтересовані особи стосовно боржника, 

представник працівників боржника). 

19. Судові процедури банкрутства (розпорядження майном, мирова угода, 

санація, ліквідація). 

20. Судові засідання (підготовче, попереднє) та їх етапи.  

21. Правові вимоги до заяви боржника, кредитора про порушення справи 

про банкрутство. 

22. Підстави для порушення провадження у справі про банкрутство. 

23. Загальні умови порушення провадження у справі про банкрутство. 



24. Відкликання заяви про порушення справи про банкрутство. 

Розпорядження майном боржника як захід запобігання банкрутству 

боржника. 

25. Підготовче засідання. 

26. Попереднє засідання господарського суду з розгляду справи про 

банкрутство.  

27. Припинення провадження у справах про банкрутство. 

28. Визначення поняття санації. Досудова санація.  

29. Виявлення санаторів та інвесторів. Процесуальні документи. 

30. Керуючий санацією як процесуальна особа у справах про банкрутство. 

31. Призначення керуючого санацією, його права й обов'язки.  

32. Визначення угод недійсними у процедурі санації.  

33. План санації. 

34. Продаж майна в процедурі санації.  

35. Звіт керуючого санацією. 

36. Особливості процесу санації деяких суб'єктів господарювання. 

37. Відкриття ліквідаційної процедури при розгляді справ про банкрутство. 

38. Питання відкриття ліквідаційної процедури. Наслідки визнання 

боржника банкрутом.  

39. Функції господарського суду в ліквідаційній процедурі. Поняття 

ліквідаційної маси. 

40. Ліквідатор як процесуальна особа у процесі банкрутства: порядок 

призначення, повноваження, права, система оплати та страхування. 

41. Порядок оцінки та інвентаризації майна банкрута.  

42. Продаж майна банкрута.  

43. Черговість задоволення вимог кредиторів.  

44. Порядок задоволення кожної черги. Звіт ліквідатора. 

45. Особливості здійснення ліквідаційної процедури деяких суб'єктів 

господарювання. 

46. Поняття мирової угоди в процесі неплатоспроможності.  

47. Правові підстави укладання угоди: у процесі розпорядження майном; у 

санаційній процедурі; у ліквідаційній процедурі. 

48. Прощення боргів.  

49. Укладання мирової угоди та набрання нею чинності. 

50. Порядок розгляду мирової угоди в господарському суді.  

51. Недійсність мирової угоди.  

52. Підстави для розірвання мирової угоди. 

53.  Загальні положення.  

54.  Особливості банкрутства суб’єктів підприємницької діяльності, що 

мають суспільну, іншу цінність або особливий статус.  

55.  Особливості банкрутства сільськогосподарських підприємств. 

 Особливості банкрутства страховиків.  

56.  Особливості банкрутства професійних учасників ринку цінних паперів 

та інститутів спільного інвестування.  
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57.  Особливості банкрутства емітента чи управителя іпотечних 

сертифікатів, управителя фонду фінансування будівництва чи управителя 

фонду операцій з нерухомістю.  

58.  Загальні положення про банкрутство фізичної особи.  Розгляд 

господарським судом справи про банкрутство фізичної особи. 

59.  Особливості задоволення вимог кредиторів фізичної особи, визнаної 

банкрутом. 

60.   Особливості банкрутства фермерського господарства.  Особливості 

провадження санації боржника його керівником.  

61.  Вимоги до арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого 

санацією, ліквідатора). 

62.   Права та обов’язки арбітражного керуючого (розпорядника майна, 

керуючого санацією, ліквідатора).  Незалежність арбітражного керуючого 

(розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора). 

63.  Помічник арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого 

санацією, ліквідатора).  Кваліфікаційна комісія.  

64. Кваліфікаційний іспит.  

65. Отримання права на здійснення діяльності арбітражного керуючого 

(розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора). 

66.   Єдиний реєстр арбітражних керуючих (розпорядників майна, 

керуючих санацією, ліквідаторів) України.  

67. Дисциплінарні проступки арбітражних керуючих (розпорядників 

майна, керуючих санацією, ліквідаторів).  Контроль за діяльністю 

арбітражних керуючих (розпорядників майна, керуючих санацією, 

ліквідаторів).  

68. Відповідальність арбітражних керуючих (розпорядників майна, 

керуючих санацією, ліквідаторів). 

69.  Дисциплінарна комісія.  Дисциплінарні стягнення. 

70.  Відшкодування шкоди, заподіяної з вини арбітражного керуючого 

(розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора). 
 

 

 

 

 

 

 

Керівник  

Доцент  кафедри судочинства     /Ковалишин О.Р./ 
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