
Повна назва: Правове регулювання банкрутства 

Статус: Вибіркова 

Мета: засвоєння студентами основних принципів та положень  правового регулювання 

банкрутства, правових засобів і процедур, які можуть бути застосовані при безпосередньому 

використанні набутих знань у судовому порядку вирішення майнових спорів у разі 

неплатоспроможності боржника, спрямованих на найбільш швидкий та ефективний судовий захист 

прав, свобод та інтересів учасників  відносин банкрутства, підготовка до практичної діяльності 

висококваліфікованих фахівців-правознавців;  поглиблене вивчення студентами норм цивільного, 

господарського, фінансового, трудового, господарсько-процесуального та деяких інших галузей права, 

що регулюють правовідносини стійкої неплатоспроможності (банкрутства), як відносини, що 

виникають з відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом.  

Обсяг, методики, і технології викладання дисципліни: 

Програма з навчальної дисципліни  «Правове регулювання банкрутства» складена з 

урахуванням останніх змін у законодавстві Вивчення курсу здійснюється на основі навчальної 

програми, яка передбачає глибоке вивчення студентами юридичної науки, системи її категорій, понять і 

ознак. Програма визначає коло питань, які підлягають обов’язковому вивченню з цієї дисципліни. 

Метод навчання – спосіб упорядкованої взаємозв’язаної діяльності викладача та студентів, 

спрямованої на вирішення завдань освіти. Науковці поділяють методи навчання на 

словесні (розповідь-пояснення, бесіда, лекція), наочні (ілюстрація, демонстрація) та 

практичні (досліди, вправи, лабораторні роботи, реферати тощо). 

Організація навчання забезпечується засобами поєднання аудиторної і позааудиторної 

форм навчання. В організації навчального процесу (видів навчальних занять) 

застосовуються  такі традиційні форми як: 

- лекції; 

- семінари; 

- самостійна аудиторна роботу студентів; 

- самостійна позааудиторна робота студентів; 

- консультації. 

Для здійснення контролю за якістю знань та вмінь студентів традиційно 

використовуються: 

- контрольні роботи; 

- індивідуальні співбесіди; 

- колоквіуми; 

- заліки; 

- іспити; 

 - комплексний іспит за фахом. 

Лекція традиційно посідає одне з найбільш важливих місць у навчальному процесі та є 

основним методом навчання. Тому за методикою вивчення курсу студентам 

рекомендується: 

- слухати лекції; 

- готувати необхідний матеріал для контрольних робіт; 

- самостійно працювати з литературою; 

- вміти проводити аналіз договірного законодавства. 

 

 

 

 



Структура навчальної дисципліни 

№ 

з/п 
Назви розділів та тем 

Всього 

годин 

За формами занять, годин 

Номер 

модулю 

Форми 

контролю  

Аудиторні 
Самостійна 

робота 

студента лекційні 
практич

ні 

семіна

рські 

лабора

торні 

  

1 

 

  

Теоретично-правові 

питання запобігання 

банкрутству 

10    4  5 

І 

опитування  

2  Аналіз законодавства 

про банкрутство 
 

10    4  5 
І 

 опитування 

3  Загальні положення 

щодо провадження у 

справах про 

банкрутство 

 10   4  5 

І 

 опитування 

4  Учасники процедур 

банкрутства 

10    4   5 І опитування  

5  Процесуальні 

документи щодо 

порушення справи про 

банкрутство 

10    4  6 

І 

опитування    

6 Порушення 

провадження у справі 

про банкрутство 
 

10    4  6 

І 

 опитування 

7  Розпорядження 

майном  

боржника 

11      4  6   опитування 

8   Процесуальні 

питання процедури 

санації 

11    4  6    опитування  

9   Майнові питання 

ліквідаційної 

процедури   

 11     4  6 І  опитування 

10  Мирова угода  11    4  6 І  опитування  

11  Особливості 

банкрутства 

громадян-

підприємців, 

державних 

підприємств та 

суб’єктів с особливим 

статусом 

 11     6  6 І  опитування  

12     Особливості 

банкрутства інших 

окремих категорій 

суб’єктів 

підприємницької 

 11     6  6  І  опитування  



діяльності 
РАЗОМ (годин)  120     52  68  залік 

 

Знання та навички: студенти повинні  

знати:  

 Теоретично-правові питання запобігання банкрутству; 

 Загальні положення щодо провадження у справах про банкрутство; 

 Теоретично-правові питання щодо учасників процедур банкрутства; 

 Порушення провадження у справі про банкрутство; 

 Розпорядження майном боржника; 

 Процесуальні та майнові питання процедури санації; 

 Процесуальні та майнові питання ліквідаційної процедури;   

 Процедура мирової угоди;  

 Особливості банкрутства інших окремих категорій суб’єктів підприємницької діяльності. 

вміти:  
 аналізувати  законодавств про банкрутство; 

 складати процесуальні документи щодо банкрутства; 

 орієнтуватися в системі нормативних актів, тлумачити зміст чинного  законодавства щодо 

банкрутства; 

 використовувати теоретичні знання правового регулювання банкрутства на практиці; 

 обґрунтовувати або оскаржувати законність і доцільність правових рішень щодо банкрутства, 

складати  процесуально-правові документи, заяви, клопотання та іншу процесуальну документацію. 

 

Кількість годин (кількість кредитів ЄКТС): На вивчення навчальної дисципліни відводиться 120 

годин / 4 кредитів ECTS. 

 

Види робіт: контроль за рівнем засвоєння матеріалу та знань студентів проводиться у таких 

формах: виконання індивідуальних завдань; виконання самостійних письмових аудиторних робіт; усні, 

письмові, практичні відповіді на семінарських заняттях; залік. 

Протягом триместру здійснюється поточний та підсумковий контроль. Поточний контроль 

здійснюється під час захисту перевірки виконання індивідуальних завдань, самостійний робіт, надання 

відповідей біля дошки, перевірки виконаних творчо-пошукових завдань. Підсумковий контроль з 

дисципліни «Правове регулювання банкрутства» проводиться відповідно до навчального плану у 

вигляді заліку в 14 триместрі, в терміни, встановлені графіком навчального процесу та в обсязі 

навчального матеріалу. 

 

Оцінювання:  

Форма контролю  Максимальна оцінка 

одиниці контролю 

Кількість 

заходів  

Сума балів 

Опитування  на сем. заняттях 3 2 6 

Розв’язання задач біля дошки 3 2 6 

Письмова самостійна робота 8 6 48 

Доповідь на семінарському занятті 5 1 5 

Творчо-пошукова робота 5 1 5 

Контрольна робота (ПМК) 15 2 30 

Загальна кількість балів   100 

 



Викладач: 

Шаповалова Ольга Іванівна, кандидат юридичних наук, доцент кафедри цивільного та 

кримінального права і процесу ЧНУ ім. Петра Могили. Стаж педагогічної діяльності – 16 років. 

Кількість виданих наукових праць – більше 38. У 2005 році захищено дисертацію на здобуття 

наукового ступеня кандидата наук зі спеціальності 12.00.03 – цивільне право і процес; сімейне право і 

міжнародне приватне право. Тема дисертації «Проценти в грошових зобов’язаннях». 

 Сфера наукових інтересів – цивільне право. 

 
 


