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Провадження у справах про банкрутство – важливий соціальний й 

економічний інститут господарського процесуального права. Оскільки 

процедура банкрутства дозволяє забезпечити у першу чергу інтереси 

працівників підприємств (перша черга кредиторів) та інтереси інших 

кредиторів і боржника шляхом застосування процедури санації. Процедура 

санації у провадженні по справах про банкрутство є обов’язковою стадією. 

Завданням цієї процедури є залучення у справу санатора з метою переведення 

на нього боргу, або укладення мирової угоди чи застосування інших засобів, що 

дають змогу найбільш повно збалансувати вимоги кредиторів та обов’язки 

боржника. 

Інтереси кредиторів та боржника у цій процедурі захищаються також за 

допомогою процедури порушення справи. Для боржника передбачено 

спеціальні передумови права на звернення до суду, що у свою чергу 

унеможливлює безпідставне порушення справи. Для кредиторів важливою 

умовою, що гарантує захист їх інтересів є обов’язкова публікація у офіційних 

друкованих засобах інформації повідомлення  про знаходження у суді заяви про 

визнання суб’єкта підприємницької діяльності банкрутом. Дана норма дає 

можливість забезпечити участь у провадженні у справі про банкрутство усіх 

кредиторів боржника з метою більш повного задоволення вимог кредиторів, що 

проявляється у забезпеченні усіх кредиторів рівними правовими можливостями 

при задоволенні їх вимог, реалізації їх прав і законних інтересів, забезпеченні 

конституційного принципу рівності усіх перед законом, у тому числі й в 

умовах, коли майна боржника недостатньо для повного задоволення усіх вимог 

кредиторів. Оскільки наслідки порушення провадження у справі про 

банкрутство впливають на права та обов’язки усіх кредиторів боржника. 

Важливою є норма, яка встановлює обов’язок боржника, у разі 

виникнення передбачених законом умов, звернутися до суду і ставити питання 

про відкриття провадження про банкрутство.  

Провадження у справах про банкрутство регулюється Господарським 

процесуальним кодексом України, що має загальне значення, з урахуванням 

особливостей, встановлених Законом України «Про відновлення 

платоспроможності боржника або визнання його банкрутом», який містить 

спеціальні процесуальні та матеріально-правові норми. Власне останній 

забезпечує досягнення забезпечення інтересів кредиторів через застосування 

господарськими судами спеціальних процедур, передбачених у ньому. 



Тема 1 

Поняття та завдання спецкурсу особливості провадження у справах 

про банкрутство 

 

Соціально-економічні передумови виникнення інституту 

неплатоспроможності (банкрутства) у господарському та цивільному праві. 

Тенденції розвитку законодавства, що регулює провадження у справах про 

банкрутство. Правова природа провадження у справах про банкрутство. 

Відмінність провадження у справах про банкрутство від окремого провадження 

та виконавче провадження. Провадження у справах про банкрутство 

самостійний інститут господарського процесуального права. 

Джерела спецкурсу провадження по справах про банкрутство. 

 

Тема 2 

Принципи провадження у справах про банкрутство 

 

Поняття та класифікація принципів провадження у справі про 

банкрутство. Загальні принципи провадження у справі про банкрутство. 

Законність, рівність суб’єктів перед законом і судом, диспозитивність. 

Спеціальні принципи. Співвідношення принципу диспозитивності і судового 

керівництва, принцип обмеження відкритості судової процедури, особливості 

допустимості доказів у провадження у справах про банкрутство. Принципи 

процедури провадження – принцип реальності; принцип ефективного продажу 

майна; принцип черговості. 

 

Тема 3 

Порушення справи про банкрутство 

 

Суб’єкти права на звернення до суду про відкриття провадження у справі 

про банкрутство. Передумови права на звернення. Матеріально-правові 

передумови права на звернення: наявність у заявника зацікавленості; наявність 

у боржника зацікавленості. Неплатоспроможність як передумова права на 

звернення до суду. Поняття та елементи неплатоспроможності. Порядок 

звернення до суду у справі про банкрутство. Форма і зміст заяви порушення 

провадження у справі про банкрутство. Розгляд судом клопотання про 

порушення справи про банкрутство. Прийняття або відмова у прийнятті заяви 

про порушення справи про банкрутство. Повернення заяви про порушення 

справи про банкрутство. Відкликання заяви про порушення справи про 

банкрутство. Порушення провадження у справі про банкрутство. 

 

Тема 4 

Правові наслідки порушення справи про банкрутство 

 

Арбітражний керуючий. Процесуальна діяльність розпорядника майна. 

Кредитори: поняття, види. Значення підготовчого засідання. Забезпечення 

вимог кредиторів і мораторій на задоволення вимог кредиторів. Виявлення 



кредиторів. Реєстр кредиторів. Попереднє засідання господарського суду. 

Кредитори, комітет кредиторів. Процесуальні права та обов’язки кредиторів. 

 

Тема 5 

Санація 

 

Виявлення осіб, які бажають взяти участь у санації. Процесуальна 

діяльність з ведення санації. Призначення керуючого санацією та його 

повноваження. План санації боржника. Заходи щодо відновлення 

платоспроможності боржника, які може містити план санації. Мирова угода як 

засіб санації боржника. Порядок укладення та зміст мирової угоди. 

Затвердження мирової угоди господарським судом. Визнання мирової угоди 

недійсною. Продаж у процедурі санації майна боржника. Звіт керуючого 

санацією. 

 

Тема 6 

Ліквідаційна процедура 

 

Провадження у справі про визнання боржника банкрутом. Призначення 

ліквідатора (ліквідаційна комісія), повноваження ліквідатора (ліквідаційної 

комісії). Майно боржника, ліквідаційна маса. Продаж майна банкрута. 

Задоволення вимог кредиторів, черговість задоволення вимог кредиторів. Звіт 

ліквідатора. Припинення провадження у справі про банкрутство. 

 

Тема 7 

Особливості провадження у справах про банкрутство окремих категорій 

суб’єктів підприємницької діяльності 

 

Особливості банкрутства містоутворюючих підприємств. Особливості 

банкрутства особливо небезпечних підприємств. Особливості банкрутства 

сільськогосподарських підприємств. Особливості банкрутства страховиків. 

Особливості провадження у справах про банкрутство професійних учасників 

ринку цінних паперів. Особливості визнання банкрутом суб’єкта 

підприємницької діяльності – громадянина. Особливості банкрутства 

фермерського господарства. Особливості застосування процедури банкрутства 

до боржника, що ліквідується власником (заснновником). 
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