
«Санація та банкрутство підприємств у юридичній практиці» 
назва вибіркової дисципліни 

 
Освітній рівень: _бакалавр_________________________________________________ 

бакалавр, магістр (освітньо-наукова програма), магістр (освітньо-професійна програма) 

Семестр:  8-й 
Обсяг дисципліни:   
загальна кількість годин - 90 (кредитів ЄКТС – 3 );  
аудиторні години - 32 (лекції - 16 , практичні - 16) 
Лектор:   доц. Шандра Роман Станіславович, 
Результати навчання: 
 знати:   

- законодавство, що регулює провадження у справах про банкрутство та відповідну судову 
практику; 

- порядок розгляду справ про банкрутство та судові процедури, які застосовуються щодо 
боржника; 

- заходи щодо запобігання банкрутству боржника та позасудові процедури; 
- організацію діяльності арбітражного керуючого (розпорядника майна,  керуючого санацією, 

ліквідатора); 
- роль та особливості правового статусу державного органу з питань банкрутства; 
- та ін. 

 вміти: 
- оскаржувати судові рішення у процедурі банкрутства. 
- аналізувати та (або) складати плани санації (відновлення платоспроможності) підприємств-

банкрутів. 
- складати реєстр вимог кредиторів, протоколи зборів кредиторів, комітету кредиторів, мирові 

угоди та інші документи у процедурі про банкрутство. 
- використовувати отримані знання для аналітичної та правозастосовної практики. 
- та ін. 

Анотація навчальної дисципліни: Протягом курсу студенти будуть вивчати особливості 
провадження у справах про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом. 
Акцент робиться на вивченні законодавства та юридичної (у тому числі судової) практики. Студенти 
ознайомляться з роботою арбітражного керуючого, суду, державних органів у справах про 
банкрутство, зможуть дослідити та проаналізувати судові рішення, навчаться збирати інформацію 
необхідну для підготовки процесуальних та інших документів.  
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Форми та  методи навчання: лекції, практичні заняття, консультації, самостійна робота   

Форма  звітності: залік 
Мова навчання:  українська   
 

Розглянуто на засіданні кафедри «28» листопада  2017 р.      Протокол № 4 
 
Завідувач кафедри            ________________________            проф. Кіселичник В. П.   
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