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ВСТУП
Програма навчальної дисципліни «Менеджмент банкрутства» складена
відповідно до освітньо-професійної програми підготовки
спеціальності (напряму) – 6.030601 «Менеджмент»
спеціалізації − Менеджмент організацій і адміністрування

1. Опис навчальної дисципліни
1.1. Мета викладання навчальної дисципліни
Мета вивчення дисципліни «Менеджмент банкрутства» - поглиблено розкрити
уявлення про сучасні методи управління банкрутством підприємства на підставі
вивчення досвіду розвинутих країн та накопиченого вітчизняного досвіду.

1.2. Основні завдання вивчення дисципліни є:
Завданнями вивчення дисципліни і складаються з розгляду та вивчення:
- теоретичних основ антикризового управління;
- нормативні положень законодавства стосовно банкрутства;
- особливостей основних процедур банкрутства;
- методів управління, організаціх, регулювання основних процедур
банкрутства.
У результаті вивчення дисципліни «Менеджмент банкрутства» студенти
повинні знати:
- характерні особливості кризових явищ в Україні;
- методи прогнозування кризових явищ;
- основні процедури банкрутства;
- системи управління підприємством в процедурах банкрутства;
1.3. Кількість кредитів: денна форма навчання – 4, заочна форма
(дистанційна) навчання – 5
1.4 Загальна кількість годин: денна форма навчання – 120 год., заочна
форма (дистанційна) навчання – 150год.

1.5. Характеристика навчальної дисципліни
Обов’язкова
Денна форма навчання

Заочна (дистанційна) форма навчання
Рік підготовки
4-й
4-й
Семестр
8-й
8-й
Лекції
24 год.
8 год.
Практичні, семінарські заняття
24 год.
4 год.
Лабораторні заняття
- год.
- год.
Самостійна робота
67 год.
95 год.
Індивідуальні завдання
5 год.
5 год.

1.6. Заплановані результати навчання
Згідно з вимогами освітньо-професійної (освітньо-наукової) програми,
студенти мають досягти таких результатів навчання:
знати – основні процедури банкрутства; особливості процедури
розпорядження майном; особливості процедури ліквідації, особливості
процедури санації, особливості процедури морової угоди.
вміти – виявляти кризу на підприємстві, аналізувати структуру управління
підприємством на різних процедурах банкрутства, складати юридичні
документи протягом банкрутства.
Знання і розуміння:
Основні положення санації як процедури банкрутства
Основні положення розпорядження майном як процедури банкрутства
Основні положення ліквідації як процедури банкрутства
Основні положення мірової угоди як процедури банкрутства
Застосування знань і розумінь:
Використовувати основні нормативні положення щодо розпорядження
майном.
Використовувати основні нормативні положення щодо санації.
Використовувати основні нормативні положення щодо ліквідації.

Формування суджень:
надавати ґрунтовні юридичні консультації керівникам і спеціалістам
суб’єктів господарювання (як кредиторам так і боржникам) щодо можливості
застостосування процедур банкрутства
здійснювати юридичне супроводження (захист) інтересів кредитора та/або
боржника у господарському суді у справі про банкрутство
2. Тематичний план навчальної дисципліни
Розділ 1. Теоретичні основи банкрутства
Тема 1. Поняття права неплатоспроможності (банкрутства). Правова
природа неспроможності (банкрутства).Принципи відносин неспроможності
(банкрутства). Право неспроможності як підгалузь господарського права.
Тема 2. Основні категорії правового регулювання відносин
неплатоспроможності (банкрутства). Поняття неплатоспроможності та
банкрутства .Грошові зобов’язання. Мораторій на задоволення грошових вимог
кредиторів. Судові процедури.
Тема 3. Заходи щодо запобігання банкрутству боржника та позасудові
процедури. Заходи щодо запобігання банкрутству боржника та позасудові
процедури. Санація боржника до порушення провадження у справі про
банкрутство.
Тема 4. Учасники у справі про банкрутство Правове становище боржника.
Правове становище кредиторів. Правове становище арбітражного керуючого
(розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора). Правове становище
інших учасників у справі про банкрутство.
Тема
5.
Провадження
у
справах
про
банкрутство
Підвідомчість,підсудність,підстави для порушення провадження у справі про
банкрутство. Заява про порушення справи про банкрутство, прийняття її
судом.Відзив боржника. Відмова у прийнятті, повернення,відкликання заяви
про порушення справи про банкрутство.Порушення провадження у справі про
банкрутство. Спростування майнових дій боржника.
Тема 6. Судові процедури, які застосовуються до боржника.
Розпорядження майном боржника. Санація (відновлення платоспроможності)
боржника. Ліквідація банкрута. Мирова угода. Припинення провадження у
справі про банкрутство.
Розділ 2. Особливості
підприємницької діяльності

банкрутства

окремих

категорій

суб’єктів

Тема 7. Особливості банкрутства окремих категорій суб’єктів
підприємницької
діяльності
Особливості
банкрутства
суб’єктів
підприємницької діяльності, що мають суспільну, іншу цінність або особливий
статус. Особливості банкрутства сільськогосподарських підприємств,
фермерського господарства. Особливості банкрутства фізичної особипідприємця. Особливості провадження санації боржника його керівником.
Особливості застосування процедури банкрутства до боржника,що ліквідується
власником.
Тема 8. Ліквідація неплатоспроможного комерційного банку. Поняття,
критерії неплатоспроможності та неспроможності банку, правове регулювання.
Особливості відкриття справи щодо неплатоспроможності банку. Національний
банк України як державний орган з питань неплатоспроможності банку.
Тимчасова адміністрація банку. Підстави та особливості процедури ліквідації
банку. Ліквідатор банку. Кредитори банку. Формування пасивів та активів
банку, реалізація активів неплатоспроможного банку. Черговість і порядок
задоволення
вимог
до
банку.
Завершення
процедури
ліквідації
неплатоспроможного банку.
3.Структура навчальної дисципліни
Назви розділів і тем

Кількість годин

Денна форма
Заочна форма
у тому числі
Усього
у тому числі
л
п лаб інд ср
л п лаб інд ср
1
2
3
4
5
6
7
8
9 10 11 12 13
Розділ 1. Теоретичні основи конфліктології
2
1
5
10
Принципи та методи
3
правового регулювання
банкрутства
Усього

Правова характеристика
інституту
неплатоспроможності та
банкрутства

3

2

1

6

Санація до порушення
справи про банкрутство

4

3

1

6

1 1

10

Порушення
провадження у справі
про банкрутство

5

3

2

8

1 1

10

4 2

69

1

15

Разом за розділом1
60
12 12
Розділ 2. Основні процедури банкрутства
Розпорядження майном
7
5
2
боржника
Санація як судова
5
2
7
процедура банкрутства

36

10

75

6

1

6

1

1

15

Мирова угода в справі
про банкрутство
Ліквідаційна процедура
Разом за розділом 2
Усього годин

8

5

3

6

1

8

5

3

6

1

1

1

60
120

12
24

12
24

36
67

75
150

4
8

2
4

5

15
15

5

4. Теми практичних занять
№
з/п
1

Назва теми

Кількість
годин

Принципи та методи правового регулювання банкрутства

1

2

Правова характеристика інституту неплатоспроможності та
банкрутства

1

3

Санація до порушення справи про банкрутство

1

4

Порушення провадження у справі про банкрутство

2

5
6

Розпорядження майном боржника
Санація як судова процедура банкрутства

2

7

Мирова угода в справі про банкрутство

2

8
9
10

Ліквідаційна процедура
Розпорядження майном боржника
Санація як судова процедура банкрутства

3
3
2

2

5. Завдання для самостійної роботи
№
з/п
1.
2.
3.

Види, зміст самостійної роботи
Вивчення закону про банкрутства та
конспектування нормативних положень
Підготовка до виконання самостійної роботи за
темою реферату (перелік додається)
Підготовка до підсумкового семестрового
контролю за темами
Разом

Кількість годин
денна
заочна
15
20
10

14

11

30

72

138

69
95

6. Індивідуальні завдання
Навчальним планом передбачено виконання студентами контрольної
роботи денної і заочної форми навчання. Варіанти завдань в навчальнометодичному комплексі дисциплін.
7. Методи контролю
Контроль рівня знань є невід’ємною складовою навчального процесу.
Оцінювання знань студентів з дисципліни «Консультаційний інжиніринг»
враховує всі види занять, передбачених навчальним планом. Перевірка знань та
навичок студентів проводиться за допомогою поточного, проміжного й
підсумкового контролю. Під час вивчення дисципліни «Консультаційний
інжиніринг» застосовуються наступні методи оцінювання знань:
− поточний контроль здійснюється на практичних заняттях під час
усних відповідей студентів, розв’язання практичних завдань та кейсів,
виконання індивідуального завдання;
− самостійної роботи, здійснюється під час перевірки індивідуального
завдання;
− підсумковий контроль проводиться за допомогою проведення
контрольної роботи.
Результати семестрового заліку – «зараховано» або «не зараховано»,
виводиться за сумою балів, набраних студентом протягом семестру (з
урахуванням самостійної роботи, поточного й підсумкового контролю), що дає
змогу оцінити знання студентом усього курсу дисципліни.
8. Схема нарахування балів
для підсумкового семестрового контролю в формі заліку
для денної форми навчання:
Поточний контроль самостійна робота
Контрольна робота, передбачена
Розділ 1
Розділ 2

Сума

навчальним планом

Т1

Т2

Т3

5

5

5

Т4
5

Т5

Т6

Т7

Т8

5

5

5

5

КР1
40

100

Т1, Т2 ...Т12 – теми розділів.
для заочної форми навчання:
Поточний контроль самостійна робота
Контрольна робота, передбачена
Розділ 1
Розділ 2

Сума

навчальним планом

Т1

Т2

Т3

5

5

5

Т4
5

Т5

Т6

Т7

Т8

5

5

5

5

Т1, Т2 ...Т12 – теми розділів.

КР1
40

100

Шкала оцінювання
Оцінка
Сума балів за всі види
навчальної діяльності протягом
для дворівневої шкали
семестру
оцінювання
90 – 100
70-89

зараховано

50-69
1-49

не зараховано

9. Рекомендована література
Основна література
3.1.1. Конституція України: Прийнята Верховною Радою України
28.06.1996р. // Відомості Верховної Ради. – 1996. – №30. – Ст. 141.
3.1.2. Господарський кодекс України: Прийнятий Верховною Радою
України 16 січня 2003 р. // Відомості Верховної Ради. – 2003. – № 18, № 119 –
20, № 21– 22. – Ст. 144.
3.1.3. Господарський процесуальний кодекс України: Прийнятий
Верховною Радою України 06.11. 1991р. (із змін. і доп.) // Відомості Верховної
Ради. – 1992. – № 6. – Ст. 56.
3.1.4. Повітряний кодекс України від 19 травня 2011 р. із змінами і
доповненнями // Відомості Верховної Ради України. – 2011. – № 48-49. – Ст.
536.
3.1.5. Цивільний кодекс України: Прийнятий Верховною Радою України
16 січня 2003 р. // ВВР. – 2003. – №40 – 44. – Ст. 356.
3.1.6. Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його
банкрутом: Закон України від 22.12.2011р. (із змін. і доп.) // ВВР. – 2012. – №
32 - 33. - Ст. 413.
3.1.7. Про систему гарантування вкладів фізичних осіб: Закон України від
23.02.2012 р. // Відомості Верховної Ради. – 2012. - №50. Ст. 564.
3.1.8. Про судовій збір: Закон України від 08.07.2011 р. // Відомості
Верховної Ради. – 2012. - №14. Ст. 87.
3.1.9. Про введення мораторію на примусову реалізацію майна: Закон
України від 29.11.2001р. // Вісник господарського судочинства. – 2002. – №2.
3.1.10. Про затвердження Порядку визнання статусу Всеукраїнської
саморегулівної організації арбітражних керуючих: Постанова Кабінету
Міністрів України від 19.12.2012 р. № 1179 // Офіційний вісник України. –
2012. - №97. – С.297. – Ст. 3922.
Допоміжна література
3.1.1. Бутирський А. А. Правове регулювання банкрутства: конспект
лекцій / А. А. Бутирський. – Чернівці, 2013. – 55 с.

3.2.2. Джунь В.В. Інститут неспроможності: світовий досвід розвитку і
особливості становлення в Україні. Монографія. – Вид. друге, випр. і доп. – К.:
Юридическая практика, 2006. – 384 с.
3.2.3. Поляков Б.М. Законодавство України про банкрутство: теорія та
практика його застосування. – К.: ТОВ «Видавництво «Юридична думка»,
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