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I. ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
Відповідно до Кодексу України з процедур банкрутства від
18.10.2018 року № 2597-VIII, арбітражні керуючі є учасниками у справі про
банкрутство на всіх процесуальних стадіях: з моменту постановлення ухвали
(постанови) про призначення його керуючим санацією або ліквідатором до
моменту припинення здійснення ним повноважень прирівнюється до
службової особи підприємства-боржника.
Управління недієздатним у фінансовому відношенні підприємством є
досить складним і багатоплановим процесом. Особа, на яку покладається
така відповідальність повинна мати високий рівень підготовки та
енциклопедичні знання. Він повинен мати високий рівень кваліфікації,
швидко та ефективно вирішувати проблеми відновлення платоспроможності
підприємства, установи, організації.
Арбітражне управління в Україні сьогодні знаходиться у процесі
становлення. Це обумовлює актуальність професійної висококваліфікованої
підготовки арбітражних керуючих. Підготовчі курси за Професійною
програмою підготовки арбітражних керуючих проводиться відповідно до
положень нормативно-правових актів, які регулюють сферу їх підготовки,
зокрема:
- Конституції України від 28 червня 1996 року;
- Кодексу України з процедур банкрутства від 18.10.2018 року
№ 2597-VIII;
- Положення про систему підготовки і перепідготовки осіб, які мають
намір здійснювати діяльність арбітражного керуючого, підвищення
кваліфікації та перепідготовки арбітражних керуючих, їх підготовки
у справах про банкрутство страхових організацій, затверджено
наказом Міністерства юстиції України 13.08.2019 року № 2536/5;
- Переліку обов'язкових питань, за якими проводиться навчання осіб,
які мають намір здійснювати діяльність арбітражного керуючого,
затвердженого
наказом
Міністерства
юстиції
України
02.10.2019 року № 3076/5.
Основна мета навчання за нормативною частиною професійної
програми полягає в отриманні спеціальних знань у сфері відновлення
платоспроможності та банкрутства і здійснення діяльності арбітражного
керуючого під час провадження справи про банкрутство.
Зміст навчання за професійною програмою визначається Переліком
обов'язкових питань, за якими проводиться навчання осіб, які мають намір
здійснювати діяльність арбітражного керуючого, затвердженого наказом
Міністерства юстиції України 02.10.2019 року № 3076/5 і передбачає
опанування змістових модулів за питаннями та у обсязі навчального часу,
визначеного навчальним планом підготовки арбітражних керуючих.
Навчання у межах професійної програми буде проводитись у вигляді
лекцій, практикумів, тренінгів тощо.
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Реалізація
професійної
програми
здійснюється
протягом
206 академічних годин. Загальна кількість навчального часу (аудиторні
години та години самостійної роботи) не перевищує 54 годин на тиждень та 9
годин на день. За одиницю планування навчального процесу в програмі
прийнято один кредит, який дорівнює 54 академічним годинам загального
часу навчання (аудиторна та самостійна робота). Кількість годин самостійної
роботи складає від 1/3 до 2/3 загального навчального часу та залежить від
специфіки навчальної дисципліни та форм її вивчення.
Перевірка та оцінка знань слухачів дозволяє визначати напрями та
шляхи удосконалення навчального процесу, підвищувати ефективність
навчання у цілому. Основними видами контролю, які можуть
застосовуватися при підготовці арбітражних керуючих є вхідний,
періодичний і підсумковий контроль.
Вхідний контроль покликаний визначити рівень знань, умінь і навичок,
якими вже володіють слухачі, з метою визначення ступеня їх готовності до
опанування нового матеріалу. Вхідний контроль здійснюється у формі
тестування.
Періодичний (поточний) контроль знань, як правило, проводиться з
метою визначення якості засвоєння навчального матеріалу на всіх етапах
навчального процесу та з метою визначення стадій досягнення навчальних
цілей.
Поточний
контроль
здійснюється
науково-педагогічними
працівниками під час тренінгів, практикумів.
Підсумковий контроль проводиться для визначення якості засвоєння
навчального матеріалу слухачами підготовчих курсів і оцінки результатів їх
знань. Цей вид контролю має форму підсумкового заліку, порядок якого
визначено Положенням про систему підготовки і перепідготовки осіб, які
мають намір здійснювати діяльність арбітражного керуючого, підвищення
кваліфікації та перепідготовки арбітражних керуючих, їх підготовки у
справах про банкрутство страхових організацій, затверджено наказом
Міністерства юстиції України 13.08.2019 року № 2536/5.
Залік складається з двох етапів. Перший етап полягає в підготовці
письмових відповідей на питання білета. Загальний час для підготовки
письмових відповідей на питання білета становить 60 хвилин. На другому
етапі особа, що складає залік, в усній формі надає відповіді на питання
білета. Члени комісії у разі потреби можуть ставити особі, яка складає залік,
уточнюючі питання.
Об'єктивність проведення підсумкового заліку забезпечується рівними
умовами складання (однакова тривалість заліку, кількість питань у білетах,
єдині критерії оцінки) та відкритістю інформації про них.
Під час проведення заліку забороняється використовувати нормативноправові акти, підручники, навчальні посібники та інші джерела інформації.
При користуванні під час заліку сторонніми джерелами інформації особа, яка
складає залік, має бути відсторонена від участі в ньому і вважається такою,
що не склала його.
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На підставі рішення комісії університет не пізніше, ніж у п’ятиденний
строк з дня підписання протоколу, видає особам, що успішно склали
підсумковий залік, сертифікат про проходження навчання у сфері
відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом за
встановленою формою.
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ІІ. ЗМІСТ ПРОГРАМИ
Професійною програмою передбачається надання спеціальних знань і
умінь, необхідних для здійснення діяльності арбітражного керуючого у сфері
відновлення платоспроможності та банкрутства.
Програма побудована за модульним принципом і передбачає вивчення
загальних питань професійної діяльності арбітражних керуючих, які
визначені Переліком обов'язкових питань, за якими проводиться навчання
осіб, які мають намір здійснювати діяльність арбітражного керуючого,
затвердженого наказом Міністерства юстиції України 02.10.2019 року
№ 3076/5.
Навчальний час аудиторних занять розподіляється між модулями, які
включають вивчення обов’язкових питань, за якими проводиться підготовка
осіб, які мають намір здійснювати діяльність арбітражних керуючих.

1
ПП
ПП 1.
ПП 2.
ПП 3.
ПП 4.
ПП 5.
ПП 6.
ПП 7.
ПП 8.
ПП 9.
ПП 10.

ППІ

Кількість годин
Найменування
циклів та навчальних дисциплін

2
Цикл професійної підготовки
Банкрутство
Економіка
Цивільне законодавство та
договірні відносини
Господарське законодавство
Господарський процес
Трудове та пенсійне законодавство
Виконавче провадження
Приватизація та оцінка майна
Державна реєстрація речових прав
на нерухоме майно та їх обтяжень
Контроль за господарською
діяльністю суб’єктів
господарювання та
відповідальність за порушення
законодавства у сфері банкрутства
Разом за циклом:
Підсумковий залік
Всього за навчальним планом

Заг.
обсяг
год.

Кредити
ECTS

3

4

1
1

6

з них

Залік

Шифри
циклів та навчальних
дисциплін

НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН

Аудит.
годин

Самост.
робота
слухачів

5

6

7

60
45
30

2
1,5
1

30
22
15

30
23
15

30
15
30
30
15
15

1
0,5
1
1
0,5
0,5

16
8
16
14
8
8

14
7
14
16
7
7

30

1

16

14

300
49
349

10
1
11

153

147
49
196

153

Змістовий модуль ПП1.
Банкрутство
Мета модулю:
Основною метою є формування у майбутніх арбітражних керуючих
знань про умови та порядок відновлення платоспроможності суб'єкта
підприємницької діяльності – боржника або визнання його банкрутом;
одержання практичних навичок застосування законодавства, яке регулює
судові процедури банкрутства.
Навчальні цілі:
• знати шляхи відновлення платоспроможності боржника або визнання
його банкрутом, законодавство, що регулює провадження у справах
про банкрутство;
• знати підвідомчість та підсудність справ про банкрутство;
• знати стадії провадження у справах про банкрутство;
• знати судові процедури банкрутства, які застосовуються щодо
боржника;
• знати правовий статус учасників у справах про банкрутство;
• знати особливості банкрутства окремих категорій суб'єктів
підприємницької діяльності;
• вміти тлумачити сутність основних категорій інституту відновлення
платоспроможності боржника або визнання його банкрутом;
• вміти аналізувати сучасні проблеми правового регулювання
відновлення платоспроможності боржника та віднаходити шляхи
вирішення вказаних проблем;
• вміти правильно застосовувати норми чинного законодавства до
вирішення питань, що пов'язані з провадженням у справах про
визнання особи банкрутом;
• вміти складати юридичні документи, які необхідні у справах про
банкрутство.
Навчальні елементи змістового модулю
А - аудиторних годин;
С - годин самостійної роботи.
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№
з/п
1

1.

2.
3.

4.

5.
6.

7.

8.

9.

Тема заняття
2
Поняття,
джерела
правового
регулювання і загальні засади
відновлення платоспроможності
боржника або визнання його
банкрутом
Заходи
щодо
запобігання
банкрутства
боржника
та
позасудові процедури
Неплатоспроможність боржника
Учасники
правовідносин
відновлення платоспроможності
боржника або визнання його
банкрутом
Правовий статус арбітражного
керуючого
Правовий статус кредиторів
Провадження у справі про
банкрутство в господарському
суді
Розпорядження майном боржника
як процедура забезпечення
майнових інтересів кредиторів
Санація як засіб відновлення
платоспроможності боржника

10. Ліквідаційна процедура
11.

Відновлення неплатоспроможність
фізичної особи

12. Реструктуризація боргів боржника

Особливості банкрутства окремих
категорій фізичних осіб
Особливості
банкрутства
14. фермерського господарства
13.

Процедури банкрутства, пов’язані
15. з іноземною процедурою
банкрутства
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Очна форма
навчання
А
С
5
6

Форма
занять
3

Всього
годин
4

Лекція
Тренінг

4

2

2

Тренінг

4

2

2

Тренінг

4

2

2

Лекція
Тренінг

4

2

2

4

2

2

4

2

2

Лекція
Тренінг

4

2

2

Лекція
Тренінг

6

2

4

Тренінг

4

2

2

Лекція
Тренінг

4

2

2

Тренінг

4

2

2

2

2

-

6

2

4

Тренінг

4

2

2

Лекція
Тренінг

2

2

-

Лекція
Тренінг
Лекція
Тренінг

Лекція
Тренінг
Лекція
Тренінг

№
з/п
1

Тема заняття

Форма
занять
3

2
Всього годин:

Всього
годин
4
60

Очна форма
навчання
А
С
5
6
30
30

Зміст навчальних елементів модулю
№
Тема
з/п
1
2
1.
Поняття, джерела
правового
регулювання
і
загальні
засади
відновлення
платоспроможнос
ті боржника або
визнання
його
банкрутом

2.

3.

4.

Зміст

3
Загальні засади відновлення платоспроможності
боржника або визнання його банкрутом. Поняття та
ознаки банкрутства.
Законодавство України, що регулює провадження у
справах про банкрутство (неплатоспроможність).
Господарський процесуальний кодекс України як
джерело правового регулювання відновлення
платоспроможності боржника або визнання його
банкрутом. Принципи правового регулювання
відновлення платоспроможності боржника або
визнання його банкрутом у Кодексі України з
процедур банкрутства.
Заходи
щодо Поняття заходів щодо запобігання банкрутства
запобігання
боржника та позасудових процедур. Фінансова
банкрутства
допомога, яка надається боржнику.
боржника
та Досудова
санація.
Особливості
проведення
позасудові
досудової санації державних підприємств.
процедури
Неплатоспромож Аналіз фінансово-господарського стану суб'єктів
ність боржника
господарювання щодо наявності ознак фіктивного
банкрутства,
доведення
до
банкрутства,
приховування стійкої фінансової неспроможності,
незаконних дій у разі банкрутства. Ознаки
фіктивного банкрутства. Ознаки доведення до
банкрутства. Ознаки приховуваного банкрутства.
Неплатоспроможність, її види та наслідки.
Фінансові аналізи в процедурі банкрутства.
Експертиза як механізм визначення фінансового
становища боржника.
Учасники
Правовий статус державного органу з питань
правовідносин
банкрутства. Повноваження державного органу з
відновлення
питань банкрутства.
платоспроможнос Учасники провадження у справі про банкрутство.
ті боржника або Правовий статус кредиторів. Черговість задоволення
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№
з/п
1

5.

6.

Тема

Зміст

2
визнання
банкрутом

3
його вимог кредиторів. Правові підстави діяльності
кредиторів. Правовий статус боржника у справі про
банкрутство. Представники сторін.
Арбітражний керуючий. Власник майна (орган,
уповноважений управляти майном) боржника.
Правовий статус Порядок підготовки, перепідготовки осіб, які мають
арбітражного
намір
здійснювати
діяльність
арбітражного
керуючого
керуючого, та підвищення кваліфікації арбітражних
керуючих. Видача та анулювання свідоцтва про
право на здійснення діяльності арбітражного
керуючого. Кваліфікаційна комісія арбітражних
керуючих. Кваліфікаційний іспит осіб, які мають
намір отримати свідоцтво про право на здійснення
діяльності арбітражного керуючого.
Арбітражний керуючий: поняття, статус. Права та
обов'язки арбітражного керуючого на кожній стадії
провадження. Винагорода та відшкодування витрат
арбітражного керуючого.
Тимчасове зупинення права на здійснення діяльності
арбітражного керуючого. Порядок припинення
діяльності арбітражного керуючого. Призначення та
відстрочення арбітражного керуючого у справі про
банкрутство (неплатоспроможність).
Відповідальність
арбітражних
керуючих.
Дисциплінарна комісія арбітражних керуючих.
Страхування
відповідальності
арбітражного
керуючого.
Контроль за діяльністю арбітражних керуючих.
Планові та позапланові перевірки діяльності
арбітражних керуючих. Наслідки проведення
перевірки діяльності арбітражних керуючих.
Правила ведення діловодства та архіву арбітражного
керуючого. Поняття саморегулівної організації
арбітражних керуючих. Функції та повноваження
саморегулівної організації арбітражних керуючих.
Органи саморегулівної організації арбітражних
керуючих.
Правовий статус Кредитори конкурсні, поточні та забезпечені.
кредиторів
Виявлення кредиторів, розгляд вимог кредиторів,
попереднє
засідання
господарського
суду,
затвердження вимог кредиторів. Реєстр вимог
10

№
з/п
1

Тема

Зміст

2

3

7.

Провадження у
справі про
банкрутство
(неплатоспромож
ність)
в
господарському
суді

8.

Розпорядження
майном боржника
як
процедура
забезпечення
майнових
інтересів
кредиторів

9.

Санація як засіб

кредиторів.
Збори кредиторів та комітет кредиторів: створення,
склад, компетенція, порядок організації засідань.
Підвідомчість, підсудність, підстави для відкриття
провадження
у
справі
про
банкрутство
(неплатоспроможність). Заява про відкриття справи
про банкрутство (неплатоспроможність): зміст,
процесуальні особливості. Ухвала господарського
суду про прийняття заяви про відкриття
провадженняу
справі
про
банкрутство
(неплатоспроможність).
Відмова,
повернення,
відкликання заяви про відкриття провадження у
справі про банкрутство (неплатоспроможність) та
залишення заяви без руху. Відкриття провадження у
справі про банкрутство (неплатоспроможність).
Закриття провадження у справі про банкрутство
(неплатоспроможність).
Судові процедури, що застосовуються щодо
боржника.
Забезпечення
вимог
кредиторів.
Мораторій на задоволення вимог кредиторів.
Провадження у справі про неплатоспроможність
фізичних осіб. Підстави для відкриття провадження
у справі про неплатоспроможність. Судові
процедури, що застосовуються до боржника фізичної особи. Декларація про майновий стан
боржника у справі про неплатоспроможність.
Наслідки закриття провадження у справі про
неплатоспроможність. Провадження у справах про
неплатоспроможність окремих категорій фізичних
осіб.
Загальна характеристика процедури розпорядження
майном.
Основні
завдання
процедури
розпорядження майном боржника. Розпорядник
майна боржника та вимоги до його кандидатури.
Ухвала суду про призначення розпорядника майна
боржника. Права та обов'язки розпорядника.
Усунення розпорядника майна від виконання ним
своїх обов'язків.
Усунення
керівника
боржника
на
стадії
розпорядження майном.
Загальна
характеристика
процедури
санації.
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№
з/п
1

10.

11.

Тема

Зміст

2
3
відновлення
Виявлення осіб, які бажають взяти участь у санації.
платоспроможнос Порядок процесуальних дій щодо санації боржника:
ті боржника
а) процесуальні документи, які приймають в процесі
санації; б) призначення керуючого санацією; в)
повноваження керуючого санацією.
План санації боржника: зміст, строк розробки,
порядок погодження та затвердження. Звіт
керуючого санацією.
Заходи, що застосовуються для відновлення
платоспроможності боржника в процедурі санації.
Виконання зобов'язань боржника власником майна
(органом, уповноваженим управляти майном)
боржника у процедурі санації. Продаж у процедурі
санації майна боржника як єдиного майнового
комплексу. Відчуження у процедурі санації майна
боржника шляхом заміщення активів. Продаж у
процедурі санації частини майна боржника.
Ліквідаційна
Загальна характеристика ліквідаційної процедури.
процедура
Наслідки
визнання
боржника
банкрутом.
Ліквідаційна маса: формування, статус майна
підприємства-банкрута.
Повноваження ліквідатора. Арбітражний керуючий.
Звільнення працівників боржника, пільги і
компенсації звільненим працівникам. Завершення
процедури ліквідації. Звіт ліквідатора.
Оцінка майна банкрута, загальний порядок продажу
майна банкрута в ліквідаційній процедурі.
Особливості продажу майна в провадженні у справі
про
банкрутство.
Порядок
розрахунків
з
кредиторами.
Черговість
задоволення
вимог
кредиторів. Зберігання документів банкрута.
Відновлення
Особливості провадження у справі про
неплатоспроможн неплатоспроможність фізичних осіб.
ість
фізичної Арбітражний керуючий у справах про
особи
неплатоспроможність фізичної особи.
Відкриття провадження у справі про
неплатоспроможність
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№
Тема
Зміст
з/п
1
2
3
12. Реструктуризація Загальна
характеристика
процедури
боргів боржника реструктуризації боргів боржника у справі про
неплатоспроможність. План реструктуризації боргів
боржника.
Борги,
що
не
підлягають
реструктуризації.
Затвердження
плану
реструктуризації боргів
боржника. Наслідки
затвердження
плану реструктуризації
боргів
боржника.
Виконання плану реструктуризації
боргів боржника. Визнання боржника банкрутом і
введення процедури погашення боргів боржника.
Загальна характеристика процедури погашення
боргів боржника у справі про неплатоспроможність.
Майно боржника у процедурі погашення боргів
боржника. Порядок задоволення вимог кредиторів.
13. Особливості
Особливості банкрутства суб’єкта підприємницької
банкрутства
діяльності, який є стороною одного або кількох
(неплатоспромож похідних (деривативів) або правочинів щодо цінних
ності)
окремих паперів, укладених або вчинених з посиланням на
категорій
обов’язковість угоди щодо ліквідаційного неттінгу.
боржників
Особливості банкрутства державних підприємств та
підприємств, у статутному капіталі яких частка
державної власності перевищує 50 відсотків.
Мораторій на примусову реалізацію майна.
14. Особливості
Особливості
банкрутства
фермерського
банкрутства
господарства. Підстави для визнання фермерського
фермерських
господарства банкрутом. Заява підприємця – голови
господарств
фермерського господарства про порушення справи
про банкрутство. Заходи щодо відновлення
платоспроможності фермерського господарства.
Розпорядження майном фермерського господарства.
Ліквідаційна
процедура.
Наслідки
визнання
фермерського господарства банкрутом.

15.

Процедури
банкрутства,
пов’язані
іноземною

Провадження у справах про банкрутство, пов’язаних
з іноземною процедурою банкрутства. Підстави для
з надання
судової
допомоги
та
здійснення
співробітництва. Керуючий іноземною процедурою
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№
з/п
1

Тема
2
процедурою
банкрутства

Зміст
3
банкрутства. Заява про визнання іноземної
процедури банкрутства та керуючого іноземною
процедурою банкрутства.
Судова допомога, що може бути надана після
подання заяви про визнання іноземної процедури
банкрутства. Розгляд заяви про визнання іноземної
процедури банкрутства. Підстави для відмови в
задоволенні заяви про визнання іноземної процедури
банкрутства. Ухвала господарського суду про
визнання іноземної процедури банкрутства, підстави
для її зміни чи скасування.
Судова допомога, що може бути надана після
визнання іноземного провадження. Заява про
надання судової допомоги. Захист речових прав
кредиторів та інших заінтересованих осіб. Співпраця
з іноземними судами та керуючими іноземною
процедурою банкрутства. Надання судової допомоги
під час здійснення кількох іноземних процедур
банкрутства. Виплати в рамках проваджень, що
проводяться одночасно.
Рекомендовані джерела до модулю

1. Конституція України, прийнята на п'ятій сесії Верховної Ради України 28
червня 1996 року. Відомості Верховної Ради України. 1996. №30. Ст.141.
2. Господарський кодекс України від 16 січня 2003 року. Офіційний вісник
України. 2003. №11. Ст. 462.
3. Господарський процесуальний кодекс України від 6 листопада
1991 року. Відомості Верховної Ради України. 1992. №6. Ст. 56.
4. Кодекс України з процедур банкрутства від 18 жовтня 2018 року.
Відомості Верховної Ради України, 2019, № 19, ст.74.
5. Цивільний кодекс України від 16 січня 2003 року. Офіційний вісник
України. 2003. №11. Ст. 461.
6. Цивільний процесуальний кодекс України від 18 березня 2004 року.
Офіційний вісник України. 2004. №16. Ст. 1088.
7. Про акціонерні товариства: Закон України від 17 вересня 2008 року.
Відомості Верховної Ради України. 2008. № 50-51. Ст. 384.
8. Про банки і банківську діяльність: Закон України від 7 грудня 2000 року.
Відомості Верховної Ради України. 2001. № 5-6. Ст. 30.
9. Про виконавче провадження: Закон України від 02 червня 2016 року.
Відомості Верховної Ради України. 2016. № 30. Ст.542.
10. Про господарські товариства: Закон України від 19 вересня 1991 року.
Відомості Верховної Ради України. № 49. Ст. 682.
11. Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні: Закон
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України від 30 жовтня 1996 року. Відомості Верховної Ради України. 1996. №51.
Ст. 292.
12. Про заставу: Закон України від 2 жовтня 1992 року. Відомості Верховної
Ради України. 1992. № 47. Ст. 642.
13. Про іпотеку: Закон України від 5 червня 2003 року. Відомості Верховної
Ради України. 2003. №38. Ст.313.
14. Про кредитні спілки: Закон України від 20 грудня 2001 року. Відомості
Верховної Ради України. 2002. № 15. Ст. 101.
15. Про особисте селянське господарство: Закон України від 15 травня
2003 року. Відомості Верховної Ради України.2003. № 29. Ст. 232.
16. Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в
Україні: Закон України від 12 липня 2001 року. Відомості Верховної Ради України.
2001. № 47. Ст. 251.
17. Про сільськогосподарську кооперацію: Закон України від 17 липня
1997 року. Відомості Верховної Ради України. 1997. № 39. Ст. 261.
18. Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю: Закон
України від 6 лютого 2018 року. Відомості Верховної Ради України. 2018. № 13.
ст.6.
19. Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю: Закон
України від 06 лютого 2018 року. Відомості Верховної Ради. 2018. №13. Ст.69
20. Про фермерське господарство: Закон України від 19 червня 2003 року.
Офіційний вісник України. 2003. №29. Ст. 1438.
21. Положення про автоматизовану систему з відбору кандидатів на
призначення арбітражного керуючого у справах про банкрутство, затверджене
Постановою пленуму Вищого господарського суду України від 14 липня 2016 р.
№ 8. Вісник господарського судочинства. 2016. № 4. С. 88.
22. Положення про Дисциплінарну комісію арбітражних керуючих,
затверджене Наказом Міністерства юстиції України від 25 вересня 2019 р.
№ 2993/5. Офіційний вісник України. 2013. № 4. Ст. 144.
23. Положення про Кваліфікаційну комісію арбітражних керуючих
(розпорядників майна, керуючих санацією, ліквідаторів), затверджене Наказом
Міністерства юстиції України від 11 січня 2013 р. № 80/5. Офіційний вісник
України. 2019. № 80. Ст. 233.
24. Положення про систему підготовки і перепідготовки осіб, які мають намір
здійснювати діяльність арбітражного керуючого, підвищення кваліфікації та
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Орієнтовний перелік питань для самоконтролю
1. Законодавство України, що регулює провадження у справах про
банкрутство (неплатоспроможність).
2. Повноваження державного органу з питань банкрутства.
3. Порядок підготовки, перепідготовки осіб, які мають намір
здійснювати діяльність арбітражного керуючого, та підвищення кваліфікації
арбітражних керуючих. Видача та анулювання свідоцтва про право на
здійснення діяльності арбітражного керуючого.
4. Кваліфікаційна комісія арбітражних керуючих. Кваліфікаційний іспит
осіб, які мають намір отримати свідоцтво про право на здійснення діяльності
арбітражного керуючого.
5. Арбітражний керуючий: поняття, статус. Права та обов'язки
арбітражного керуючого на кожній стадії провадження. Винагорода та
відшкодування витрат арбітражного керуючого.
6. Тимчасове зупинення права на здійснення діяльності арбітражного
керуючого.
7. Порядок припинення діяльності арбітражного керуючого.
8. Призначення та відсторонення арбітражного керуючого у справі про
банкрутство (неплатоспроможність).
9. Відповідальність арбітражних керуючих. Дисциплінарна комісія
арбітражних керуючих.
10. Страхування відповідальності арбітражного керуючого.
11. Контроль за діяльністю арбітражних керуючих.
12. Планові та позапланові перевірки діяльності арбітражних керуючих.
13. Наслідки проведення перевірки діяльності арбітражних керуючих.
14. Правила ведення діловодства та архіву арбітражного керуючого.
15. Фінансові аналізи в процедурі банкрутства.
16. Аналіз фінансово-господарського стану суб'єктів господарювання
щодо наявності ознак фіктивного банкрутства, доведення до банкрутства,
приховування стійкої фінансової неспроможності, незаконних дій у разі
банкрутства.
17. Підвідомчість, підсудність, підстави для відкриття провадження у
справі про банкрутство (неплатоспроможність).
18. Заява про відкриття справи про банкрутство (неплатоспроможність):
зміст, процесуальні особливості. Ухвала господарського суду про прийняття
заяви про відкриття провадження у справі про банкрутство
(неплатоспроможність).
19. Відмова, повернення, відкликання заяви про відкриття провадження
у справі про банкрутство (неплатоспроможність) та залишення заяви без
руху.
20.
Відкриття
провадження
у
справі
про
банкрутство
(неплатоспроможність).
21.
Закриття
провадження
у
справі
про
банкрутство
(неплатоспроможність).
22. Судові процедури, що застосовуються щодо боржника.
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23. Забезпечення вимог кредиторів.
24. Мораторій на задоволення вимог кредиторів.
25. Кредитори конкурсні, поточні та забезпечені.
26. Виявлення кредиторів, розгляд вимог кредиторів, попереднє
засідання господарського суду, затвердження вимог кредиторів.
27. Реєстр вимог кредиторів.
28. Збори кредиторів та комітет кредиторів: створення, склад,
компетенція, порядок організації засідань.
29. Загальна характеристика процедури розпорядження майном.
30. Усунення керівника боржника на стадії розпорядження майном.
31. Загальна характеристика процедури санації.
32. План санації боржника: зміст, строк розробки, порядок погодження
та затвердження.
33. Продаж у процедурі санації майна боржника як єдиного майнового
комплексу.
34. Відчуження у процедурі санації майна боржника шляхом заміщення
активів.
35. Продаж у процедурі санації частини майна боржника.
36. Звіт керуючого санацією.
37. Наслідки визнання боржника банкрутом.
38. Загальна характеристика ліквідаційної процедури.
39. Повноваження ліквідатора.
40. Ліквідаційна маса: формування, статус майна підприємства-банкрута.
41. Оцінка майна банкрута, загальний порядок продажу майна банкрута
в ліквідаційній процедурі.
42. Особливості продажу майна в провадженні у справі про банкрутство.
43. Порядок розрахунків з кредиторами. Черговість задоволення вимог
кредиторів.
44. Завершення процедури ліквідації. Звіт ліквідатора.
45. Звільнення працівників боржника, пільги і компенсації звільненим
працівникам.
46. Зберігання документів банкрута.
47. Особливості банкрутства страховиків.
48. Особливості банкрутства професійних учасників ринку цінних
паперів.
49. Особливості банкрутства суб’єкта підприємницької діяльності, який
є стороною одного або кількох похідних (деривативів) або правочинів щодо
цінних паперів, укладених або вчинених з посиланням на обов’язковість
угоди щодо ліквідаційного неттінгу.
50. Особливості банкрутства фермерського господарства.
51. Особливості банкрутства державних підприємств та підприємств, у
статутному капіталі яких частка державної власності перевищує 50 відсотків.
52. Провадження у справах про банкрутство, пов'язаних з іноземною
процедурою банкрутства.
53. Провадження у справі про неплатоспроможність фізичних осіб.
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54. Підстави для відкриття провадження у справі про
неплатоспроможність.
55. Судові процедури, що застосовуються до боржника - фізичної особи.
56. Декларація про майновий стан боржника у справі про
неплатоспроможність.
57. Забезпечення вимог кредиторів.
58. Загальна характеристика процедури реструктуризації боргів
боржника у справі про неплатоспроможність.
59. План реструктуризації боргів боржника. Борги, що не підлягають
реструктуризації.
60. Визнання боржника банкрутом і введення процедури погашення
боргів боржника.
61. Загальна характеристика процедури погашення боргів боржника у
справі про неплатоспроможність.
62. Порядок задоволення вимог кредиторів.
63. Наслідки закриття провадження у справі про неплатоспроможність.
64. Провадження у справах про неплатоспроможність окремих категорій
фізичних осіб.
65. Функції та повноваження саморегулівної організації арбітражних
керуючих.
66. Органи саморегулівної організації арбітражних керуючих.
Змістовий модуль ПП2.
Економіка
Мета модулю:
Основною метою є формування в арбітражних керуючих сучасного
економічного мислення та набуття системи спеціальних знань у фінансовогосподарській діяльності підприємств із практичними навичками проведення
оцінки їх фінансового та майнового стану у механізмі фінансової санації.
Навчальні цілі:
• формування у слухачів сучасного економічного мислення та системи
спеціальних знань у галузі управління фінансами підприємств,
практичних навичок їх застосування у різних напрямах фінансової
діяльності;
• дослідження суті організації та управління інвестиційною діяльністю
підприємства, інструментарію, методики розроблення інвестиційних
стратегій розвитку підприємства та набуття практичних вмінь і
навичок щодо методів оцінки інвестиційних проектів;
• формування теоретичних знань системи міжнародної економічної
діяльності та розвиток умінь і навичок аналізу зовнішньоекономічної
політики України у процесі інтеграції її у сучасні світогосподарські
структури;
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• вивчення сучасної системи поглядів та спеціальних знань у галузі
маркетингу, набуття практичних навичок щодо формування
маркетингової політики, задоволення потреб споживачів та
забезпечення ефективної діяльності підприємства;
• засвоєння теоретичних та практичних основ аудиту і бухгалтерського
обігу;
• вивчення сукупності фінансових відносин, які виражають розподіл та
перерозподіл вартості валового внутрішнього продукту від юридичних
та фізичних осіб до загальнодержавних централізованих фондів;
• засвоєння майбутніми фахівцями теоретичних основ податкового
менеджменту, набуття системних знань з метою використання їх в
економічній практиці;
• засвоєння знань, спрямованих на отримання визначених результатів
господарювання шляхом оптимального використання ресурсів
підприємства, а також здійснення аналізу і планування показників
господарсько-виробничої діяльності підприємства;
• вивчення сутності та цілей бізнес планування, а також здійснення
оцінки ефективності заходів, спрямованих на оздоровлення
підприємства.
Навчальні елементи змістового модулю
А - аудиторних годин;
С - годин самостійної роботи.
№
з/п

Тема заняття

Форма
занять

1

2
Фінансові результати діяльності
підприємства
Інвестиційна
діяльність
підприємства
Валютно-фінансові
аспекти
зовнішньоекономічної діяльності
підприємства
Маркетинг
і
маркетингова
політика

3

Всьог
о
годин
4

Лекція

1.
2.
3.
4.

5. Бухгалтерський облік та аудит
Податкова система та податковий
менеджмент
Оцінка фінансового та майнового
7.
стану підприємства
6.
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Очна форма
навчання
А
С
5

6

6

2

4

Лекція

3

2

1

Лекція

3

2

1

Лекція

3

2

1

Лекція
Тренінг

10

2
2

2
4

Лекція

7

2

5

Лекція
Тренінг

7

2
2

2
1

№
з/п

Тема заняття

Форма
занять

1

2

3
Лекція

Розробка
бізнес-плану
8. фінансового
оздоровлення
підприємства
Всього годин:

Всьог
о
годин
4

Тренінг

6

-

45

Очна форма
навчання
А
С
5
2

6
1

2

1

22

23

Зміст навчальних елементів модулю
№
Тема
з/п
1
2
1. Фінансові
результати
діяльності
підприємства

Зміст
3
Прибуток: сутність, види. Балансовий прибуток.
Валовий прибуток. Маржинальний прибуток.
Прибуток після оподаткування. Чистий прибуток.
Операційний прибуток. Прибуток від продажу
(реалізації) продукції (робіт, послуг), прибуток від
продажу (реалізації) продукції (послуг). Прибуток
від продажу іншого майна. Прибуток від
позареалізаційних
операцій.
Розподілений
прибуток. Нерозподілений прибуток.
Поняття доходу суб'єкта господарювання. Склад
доходів за видами діяльності підприємств. Дохід
(виручка) від реалізації продукції. Доходи від
операційної діяльності. Валовий дохід. Чистий
дохід. Доходи від звичайної діяльності. Доходи від
реалізації. Доходи від фінансових операцій. Доходи
від іншої звичайної діяльності. Доходи від іншої
операційної діяльності.
Загальна характеристика витрат та їх класифікація.
Поняття витрат підприємства. Собівартість
продукції. Змінні та постійні витрати. Пропорційні
й непропорційні витрати. Прямі та непрямі
витрати. Валові витрати. Елементи витрат,
калькуляційні статті витрат.
Збитки підприємства та джерела їх покриття.
Поняття
збитків
підприємства.
Причини
збитковості. Відображення збитку в балансі
підприємства. Джерела покриття непокритих
збитків підприємства: резервний (страховий)
фондів; засоби цільового призначення (спеціальні
фонди і цільове фінансування); санаційний
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№
з/п
1
2.

3.

Тема

Зміст

2

3

прибуток.
Інвестиційна
Економічний зміст інвестиційної діяльності.
діяльність
Інвестиції як носій фактора ризику. Економічний
підприємства
зміст інвестицій та інвестиційної діяльності.
Об'єкти та суб'єкти інвестиційної діяльності.
Інвестиції як об'єкт часових переваг та як носій
фактора ризику. Особливості інвестиційної
діяльності підприємства. Класифікація інвестицій
за рівнем інвестиційного ризику. Класифікація
інвесторів за ставленням до інвестиційних ризиків.
Інвестиційний проект: суть та характерні ознаки.
Життєвий цикл інвестиційного проекту. Структура
інвестиційного
проекту.
Показники
оцінки
ефективності інвестиційного проекту. Чистий
приведений дохід. Індекс дохідності інвестицій.
Період окупності інвестицій. Внутрішня норма
рентабельності інвестицій.
Методика та технологія підвищення інвестиційної
привабливості. Інвестиційний клімат та його роль у
формуванні інвестиційної привабливості об'єктів
інвестування. Інвестиційна привабливість галузі.
Інтегральний
показник
інвестиційної
привабливості галузі промисловості. Оцінка
інвестиційної
привабливості
підприємства.
Інтегральний показник оцінки інвестиційної
привабливості підприємства.
Аналіз ризиків та розробка інвестиційних проектів.
Поняття та класифікація інвестиційних ризиків.
Методи оцінки ризиків. Способи зниження ризику.
Внутрішній механізм нейтралізації проектних
ризиків. Страхування проектних ризиків.
ВалютноПоняття резидента та нерезидента. Визначення
фінансові аспекти понять «резидент» та «нерезидент». Поняття
зовнішньоекономі представництв нерезидентів. Критерії класифікації
чної діяльності
юридичних осіб та їх представництв на резидентів
та нерезидентів.
Регулювання зовнішньоекономічної діяльності.
Сутність
регулювання
зовнішньоекономічної
діяльності.
Принципи
зовнішньоекономічної
діяльності. Національні та міжнародні органи
регулювання зовнішньоекономічної діяльності.
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№
з/п
1

4.

Тема

Зміст

2

3

Маркетинг
маркетингова
політика

Методи
регулювання
зовнішньоекономічної
діяльності.
Тарифні
(економічні)
методи
регулювання.
Нетарифні
(організаційноадміністративні) методи регулювання ЗЕД.
Валютне регулювання. Механізм функціонування
валютного регулювання. Міждержавний (в т. ч.
регіональний) механізм валютного регулювання.
Міжнародні фінансові організації що здійснюють
валютне регулювання: МВФ, МБРР, Банк
міжнародних розрахунків, ЄБРР, Європейський
інвестиційний бант. Сучасний механізм валютного
регулювання. Національний механізм валютного
регулювання. Валютна політика. Основні форми
валютного
регулювання:
девізна
політика,
диверсифікація валютних резервів, девальвація,
ревальвація,
валютні
обмеження,
валютна
інтервенція.
і Зміст, функції та основні інструменти маркетингу.
Теоретичні основи маркетингу та практичне
застосування їх при функціонуванні підприємств в
умовах ринкових відносин. Сутність маркетингу,
еволюція його визначення. Функції маркетингу:
аналітичні,
планово-управлінські,
виробничозбутові, контрольні. Інструменти маркетингу:
робота з продуктом; визначення ціни; розподіл;
комунікації.
Класифікація видів маркетингу. Види маркетингу
залежно від сфери і масштабів діяльності та виду
продукту. Різновиди та завдання маркетингу
підприємства, що діє в умовах різного
співвідношення між попитом і пропозицією.
Маркетинг у сфері некомерційної діяльності.
Маркетингова
політика:
поняття, завдання.
Сутність маркетингової політики. Складові
маркетингової політики. Сутність, цілі та завдання
товарної (продуктової) політики підприємства як
складової маркетингової політки. Сутність та
завдання цінової політики в системі маркетингової
політики підприємства. Значення, цілі, завдання та
місце політики розповсюдження в системі
маркетингу. Значення, місце, цілі, завдання
системи маркетингових комунікацій у комплексі
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№
з/п
1
5.

6.

Тема

Зміст

2

3

маркетингу.
Бухгалтерський
Поняття бухгалтерського обліку та аудиту.
облік та аудит
Бухгалтерський облік: сутність, призначення і
принципи. Суть та організація бухгалтерського
обліку та звітності в Україні. Бухгалтерська,
податкова та статистична звітність. Організаційно –
правове регулювання бухгалтерського обліку в
Україні. Сутність аудиту та організаційно – правові
основи його здійснення.
Метод бухгалтерського фінансового обліку.
Загальна характеристика та структура плану
рахунків бухгалтерського обліку.
Бухгалтерська, податкова та статистична звітність.
Склад і призначення бухгалтерської фінансової
звітності.
Загальні
вимоги
до
складання
бухгалтерської фінансової звітності. Податкова
звітність. Особливості складання, подання до
органів державної податкової служби та внесення
змін. Відповідальність за складення податкової
звітності. Сутність статистичної звітності. Порядок
складання та подання статистичної звітності.
Бухгалтерський баланс: структура та аналіз статей.
Бухгалтерський баланс і основи його побудови.
Структура балансу: актив, пасив, статті балансу.
Господарські операції та їх вплив на статті балансу.
Особливості складання ліквідаційного балансу.
Ліквідаційний баланс: порядок складання та
подання.
Відображення
в
обліку
деяких
ліквідаційних операцій.
Аудит бухгалтерської звітності. Мета та завдання
аудиту
звітності.
Викривлення
фінансової
бухгалтерської звітності. Порядок проведення
аудиту бухгалтерської фінансової звітності.
Податкова система Теоретичні засади побудови податкових систем.
та
податковий Елементи системи оподаткування. Економічна
менеджмент
природа і суть податків. Відмінність податку від
інших загальнообов’язкових внесків до бюджетів і
державних цільових фондів. Принципи податкової
політики, податкової системи та податкового
законодавства. Основні засади податкового
законодавства України. Податкова система:
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№
з/п
1

7.

Тема

Зміст

2

3
поняття, елементи, принципи побудови. Поняття
податків, зборів та інших обов’язкових платежів, їх
види. Прямі та непрямі податки в податковій
системі України. Податки в регулюванні доходів
юридичних і фізичних осіб. Податкова звітність і
податкова декларація.
Сутність і рівні податкового менеджменту. Основні
складові та функції податкового менеджменту.
Державна фіскальна служба як головний орган
реалізації податкової та митної політики в Україні.
Організаційно-правове забезпечення діяльності
державних податкових органів з погашення
податкового боргу. Сутність податкового боргу,
його типи та статуси. Джерела погашення
податкового боргу. Кредиторські вимоги органів
державної податкової служби, їх формування.
Реалізація кредиторських прав органів державної
податкової служби. Податкова застава та її суть.
Операції із заставним майном.
Оцінка
Використання даних бухгалтерської, статистичної,
фінансового
та податкової звітності для аналізу фінансовомайнового стану майнового
стану
підприємства-банкрута.
підприємства
Фінансовий стан підприємства та його сутність.
Поняття майнового стану підприємства. Завдання
аналізу фінансового стану. Форми бухгалтерської,
статистичної, податкової звітності. Призначення
основних компонентів фінансової звітності.
Вимоги до бухгалтерської звітності. Експрес-аналіз
фінансового стану підприємства.
Внутрішні та зовнішні джерела фінансування.
Зміст внутрішнього та зовнішнього фінансування
підприємств. Мобілізація внутрішніх фінансових
резервів. Реструктуризація активів. Зменшення
(заморожування) витрат. Збільшення виручки від
реалізації. Мобілізація прихованих резервів.
Реалізація окремих об'єктів основних та оборотних
засобів. Індексація балансової вартості майнових
об'єктів. Використання зворотного лізингу. Лізинг
основних засобів. Здавання в оренду основних
засобів. Оптимізація структури розміщення
оборотних
активів.
Продаж
окремих,
низькорентабельних
структурних
підрозділів.
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Тема

Зміст

2

3
Використання
давальницької
сировини.
Рефінансування
дебіторської
заборгованості.
Зменшення
(заморожування)
витрат.
Заморожування інвестиційних вкладень. Зниження
валових витрат. Участь кредиторів у фінансовому
оздоровленні боржника. Реструктуризація наявної
заборгованості
(зменшення
або
списання
заборгованості, надання санаційних кредитів,
поручительство або надання гарантій кредитного
забезпечення). Державна фінансова підтримка
санації підприємств.
Оцінка активів підприємства та методи її
здійснення. Поняття, класифікація та склад активів
підприємства. Сутність та завдання оцінки активів
підприємства. Методи оцінки активів підприємства
(за собівартістю — затратний метод; за поточними
ринковими цінами
— метод потенційної
прибутковості або капіталізації доходу; аналогів
продажу).
Методи і способи оцінки нематеріальних активів.
Необхідність оцінки нематеріальних активів.
Поняття та види вартості нематеріальних активів.
Основні підходи оцінки нематеріальних активів
(витратний, ринковий, прибутковий). Методи
оцінки поточної вартості нематеріальних активів
(метод визначення первісних витрат, метод
вартості заміщення, метод вартості відтворення).
Метод прямого порівняльного аналізу продажів.
Метод дисконтування грошових потоків. Метод
капіталізації прибутків підприємства. Методом
звільнення від роялті.
Розробка бізнесБізнес-планування: поняття, сутність, цілі. Сутність
плану фінансового і завдання бізнес-планування в діяльності
оздоровлення
підприємства.
Організація
процесу
бізнеспідприємства
планування на підприємстві. Функції та види
бізнес-планів. Інформаційне забезпечення бізнеспланування. Загальна методологія розробки бізнесплану.
Комп'ютеризація
процесу
бізнеспланування. Бізнес-план: поняття, зміст. Зміст і
структура бізнес-плану. Вимоги до написання та
оформлення бізнес-плану. Загальна характеристика
підприємства. Галузь, підприємство та його
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з/п
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Тема
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3
продукція. Показники, за якими характеризують
галузь, підприємство та його продукцію. План і
стратегія
маркетингу.
Виробничий
план.
Планування обсягів виробництва продукції.
Ресурсне забезпечення виробничої програми.
Організаційний план. Проектування організації
управління. Проектування організаційно-правової
форми підприємства. Значення, зміст і технологія
розробки фінансового плану. Оцінка ефективності
інвестицій. Оцінка ризиків і їх страхування.
Оцінка ефективності заходів, спрямованих на
оздоровлення
підприємства
Бізнес-план
фінансового оздоровлення підприємства. Бізнесплан реорганізації підприємства.. Бізнес-план
інноваційного проекту. Бізнес-план диверсифікації
діяльності підприємства
Рекомендовані джерела до модулю

1. Податковий кодекс України, від 02 грудня 2010 року. Відомості
Верховної Ради України, 2011, № 13-17, Ст.112.
2. Кодекс України з процедур банкрутства від 18 жовтня 2018 року.
Відомості Верховної Ради України, 2019, № 19, ст.74.
3. Про інвестиційну діяльність: Закон України від 18 вересня 1991 року
№ 1560-ХІІ. Відомості Верховної Ради України. 1991. № 47. Ст. 646.
4. Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність: Закон України
від 01 жовтня 2018 року № 2258-VIII. Відомості Верховної Ради України. 2018.
№ 9. Ст. 50.
5. Положення про Державну фіскальну службу України: Затверджено
постановою Кабінету Міністрів України від 21 травня 2014 р. №236. Офіційний
вісник України. 2014. № 55. Стор. 31.
6. Бутинець Ф.Ф. Бухгалтерський фінансовий облік: Підручник / Під заг.
ред. Ф.Ф. Бутинця. – [8-е вид.]. – Житомир: ІШ «Рута», 2009. – 912 с.
7. Воротіна Л.І. Бізнес-планування: методологія, методика, механізм
[Текст] : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / Воротіна Л.І., Воротін В.Є.,
Чайковська В.П. ; Європ. ун-т. – К. : Вид-во Європ. ун-ту, 2010. – 223 с.
8. Гулько Л.Г. Інвестиційний аналіз: Навч. посібник. [для студ. вищ. навч.
закл.] / Г.Л.Гулько. – Львів.: Новий світ-2000, 2011. – 261 с.
9. Давидов Г.М. Аудит: підручник / Г.М. Давидов, І.Г. Давидов,
Ю.Г. Давидов та ін. ; за ред. Г.М.Давидова, М.В. Кужельного. – К.: Знання, 2009. –
495 с.
10. Дема Д. І. Податковий менеджмент і адміністрування податків і зборів:
навчальний посібник / Д. І. Дема, І. В. Шевчук; за заг. ред. Д. І. Деми. – Житомир:
ЖНАЕУ, 2014. – 324 с.
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11. Інвестиційний менеджмент: Навч. посібник [для студ. вищ. навч. закл.] /
Є.М. Рудніченко, Є.Г. Рясних, Н.І. Гавловська. – Хмельницький: ХНУ, 2010. –
415 с.
12. Маркетинг: навч. посіб.; за заг. ред. д-ра екон. наук, проф. Г. О.
Дорошенко. Харків : Тім Пабліш Груп, 2016. 411 с.
13. Старостіна А.О., Кравченко В.А., Пригара О.Ю., Ярош-Дмитренко Л.О.
Маркетинг. навчальний посібник/ За заг.ред. проф. Старостіної А.О. К.: «НВП
«Інтерсервіс», 2018. 216 с.
14. Науменкова С.В. Валютне регулювання: навч. посіб. / С.В. Науменкова,
К.Ф. Черкашина.– К.: Компринт., 2013.– 154 с.
15. Падерін І. Д. Бізнес-планування : навч. посіб. / І. Д. Падерін ;
Дніпропетр. держ. фін. акад. – Д. : Свідлер А. Л., 2012. – 137 с.
16. Парсяк В.Н. Маркетинг: сучасна концепція та технології: підручник
Стереотип. вид. Херсон: ОЛДІ-ПЛЮС, 2017. 326 с.
17. Податковий менеджмент: навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. //
О. О. Папаїка, В. О. Орлова, О. В. Грицак та ін. – Донецьк: ДонНУЕТ, 2012. – 361 с.
18. Податкова система України. Тренінг-курс : навч. посіб. / О. М. Тимченко
та ін. ; за заг. ред. О. М. Тимченко ; Держ. навч.-наук. установа «Акад. фін. упр.». –
К. : ДННУ «Акад. фін. упр.», 2012. – 654 с.
19. Синчак В.П. Фінансовий менеджмент: Навч. посіб. / В. П. Синчак,
А. В. Крушинська. – Хмельницький: Хмельницький університет управління та
права, 2013. – 504 с.
20. Федоренко В.Г. Інвестування: Підручник для студ. вищ. навч. закл. /
В.Г.Федоренко. – К.: Алерта, 2008. – 448 с.

Орієнтовний перелік питань для самоконтролю
1. Поняття бухгалтерського обліку та аудиту.
2. Суть та організація бухгалтерського обліку та звітності в Україні.
Бухгалтерська, податкова та статистична звітність.
3. Бухгалтерський баланс: структура та аналіз статей.
4. Особливості складання ліквідаційного балансу.
5. Аудит бухгалтерської звітності.
6. Використання даних бухгалтерської, статистичної, податкової звітності для
аналізу фінансово-майнового стану підприємства-банкрута.
7. Методика та технологія підвищення інвестиційної привабливості.
8. Внутрішні та зовнішні джерела фінансування.
9. Аналіз ризиків та розробка інвестиційних проектів.
10. Регулювання зовнішньоекономічної діяльності.
11. Бізнес-планування: поняття, сутність, цілі.
12. Бізнес-план: поняття, зміст.
13. Валютне регулювання.
14. Податкова звітність.
15. Основні засади податкового законодавства України.
16. Податкова система: поняття, елементи, принципи побудови.
17. Поняття податків, зборів та інших обов'язкових платежів, їх види.
18. Поняття резидента та нерезидента.
19. Кредиторські вимоги органів державної податкової служби, їх
формування. Реалізація кредиторських прав органів державної податкової служби.
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20. Оцінка активів підприємства та методи її здійснення.
21. Методи і способи оцінки нематеріальних активів.
22. Прибуток: сутність, види.
23. Поняття доходу суб'єкта господарювання.
24. Загальна характеристика витрат та їх класифікація.
25. Збитки підприємства та джерела їх покриття.
26. Зміст, функції та основні інструменти маркетингу.
27. Маркетингова політика: поняття, завдання.

Змістовий модуль ПП3.
Цивільне законодавство та договірні відносини
Мета модулю:
Основною метою є досягнення всебічного глибокого розуміння
слухачами поняття, ролі та значення юридичних та фізичних осіб як
учасників цивільних правовідносин, правового статусу акціонерних
товариств, обігу цінних паперів в межах таких товариств, цивільногоправового договору, значення правильного та юридично грамотного їх
укладення для повного виконання таких договорів, а також у процесі
ліквідації юридичних осіб та припинення фізичних осіб-підприємців.
Навчальні цілі:
• з’ясувати сутність таких категорій, як «юридична особа», «фізична
особа – підприємець», «господарське товариство», «акціонерне
товариство», «цінні папери», «іпотека», «застава», «правочин»,
«зобов’язання», «договір»;
• сформувати знання про правовий статус юридичних осіб та фізичних
осіб-підприємців як учасників цивільних правовідносин;
• визначити специфіку та значення органів управління акціонерним
товариством;
• вивчити зміст, порядок емісії та обігу цінних паперів акціонерного
товариства;
• сформувати уявлення про зобов'язання, підстави його виникнення та
припинення;
• сформувати знання про способи забезпечення виконання
зобов’язання;
• вивчити теоретичні та практичні засади укладення, виконання,
припинення цивільних договорів;
• сформувати навички застосування правових знань у сфері цивільного
законодавства при здійсненні діяльності арбітражного керуючого.
Навчальні елементи змістового модулю
А - аудиторних годин;
С - годин самостійної роботи.
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№
Тема заняття
з/п
1
2
1. Підстави виникнення, зміни і
припинення цивільних
правовідносин
2. Учасники цивільних
правовідносин
3. Правовий статус акціонерного
товариства
4. Цінні папери акціонерного
товариства
5. Загальні положення про
зобов’язання
6. Окремі способи забезпечення
виконання зобов’язань
7. Цивільно-правовий договір
Всього годин:
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Форма
занять
3
Лекція

Всього
годин
4
3

Лекція

4

Лекція

5

Лекція
Тренінг
Лекція

4

Лекція
Тренінг
Лекція
Тренінг

5

з них
А
5
1
1

С
6
1

1
1
2
1
2

2

3

4

1
1
1
1
2

30

15

15

5

2
2

3
2

Зміст навчальних елементів модулю
№
Тема
з/п
1
2
1.
Підстави
виникнення, зміни
і припинення
цивільних
правовідносин

2.

Юридична особа
як учасник
цивільних
правовідносин

3.

Правовий статус
господарського
товариства

4.

Цінні папери
господарських
товариств

Зміст
3
Цивільне законодавство.
Підстави виникнення та припинення цивільних
прав та обов'язків. Поняття та види правочинів.
Державна реєстрація правочину, місце вчинення
правочину.
Недійсність
правочину,
правові
наслідки
недійсності правочину.
Поняття юридичної особи. Створення та
припинення юридичної особи.
Державна реєстрація створення та припинення
юридичної особи.
Ліквідація юридичної особи.
Поняття, види господарських товариств. Права та
обов’язки учасників господарських товариств.
Управління господарським товариством.
Статут
господарського
товариства.
Статутний/складений капітал.
Управління майном, що використовується у
підприємницькій діяльності фізичної особипідприємця.
Відповідальність засновників господарського
товариства.
Припинення або ліквідація господарського
товариства. Захист прав кредиторів при злитті,
приєднанні, поділі, виділі або перетворенні
господарського товариства.
Акції товариства, емісія цінних паперів,
збільшення та зменшення статутного капіталу.
Консолідація та дроблення акцій акціонерного
товариства.
Порядок
відчуження
акцій
акціонерного товариства.
Викуп акціонерним товариством розміщених ним
цінних паперів.
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№
Тема
з/п
1
2
5.
Загальні
положення про
зобов’язання

6.

Окремі способи
забезпечення
виконання
зобов’язань

7.

Цивільноправовий договір

Зміст
3
Поняття зобов'язання, підстави його виникнення
та припинення. Сторони у зобов'язанні, третя
особа у зобов'язанні. Заміна сторін у зобов'язанні.
Правові наслідки порушення зобов'язання.
Відповідальність за порушення зобов'язання.
Правові наслідки порушення зобов'язання з вини
кредитора.
Відповідальність
засновників
господарського
товариства.
Субсидіарна
відповідальність.
Види забезпечення виконання зобов'язання.
Припинення забезпечення зобов'язань.
Іпотека: предмет іпотеки, державна реєстрація
іпотеки, припинення. Особливості іпотеки
об'єктів права державної чи комунальної
власності.
Застава: поняття, підстави виникнення, звернення
стягнення на предмет застави. Реалізація
предмета застави та предмета іпотеки.
Поняття та види цивільно-првових договорів.
Вимоги до форми та змісту договору.
Реквізити договору.
Істотні умови договору.
Підстави для зміни або розірвання договору
Вирішення переддоговірних спорів.
Попередній договір, його форма та порядок
укладення.
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Орієнтовний перелік питань для самоконтролю
1. Цивільне законодавство.
2. Підстави виникнення та припинення цивільних прав та обов'язків.
3. Право фізичної особи на здійснення підприємницької діяльності.
4. Державна реєстрація створення та припинення фізичної особи підприємця.
5. Цивільно-правова відповідальність фізичної особи - підприємця.
6. Управління майном, що використовується у підприємницькій
діяльності фізичної особи - підприємця.
7. Створення та припинення юридичної особи. Державна реєстрація
створення та припинення юридичної особи.
8. Ліквідація юридичної особи.
9. Права та обов'язки учасників господарських товариств.
10. Управління господарським товариством.
11. Статут господарського товариства. Статутний/складений капітал.
12. Відповідальність засновників господарського товариства.
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13. Поняття, види господарських товариств.
14. Акціонерні товариства та типи акціонерних товариств.
15. Порядок відчуження акцій акціонерного товариства.
16. Акції товариства, емісія цінних паперів, збільшення та зменшення
статутного капіталу. Консолідація та дроблення акцій акціонерного
товариства.
17. Загальні збори акціонерного товариства. Компетенція загальних
зборів.
18. Виконавчий орган акціонерного товариства.
19. Викуп акціонерним товариством розміщених ним цінних паперів.
20. Припинення акціонерного товариства. Злиття, приєднання, поділ,
виділ, перетворення акціонерного товариства.
21. Захист прав кредиторів при злитті, приєднанні, поділі, виділі або
перетворенні акціонерного товариства.
22. Поняття та види правочинів.
23. Державна реєстрація правочину, місце вчинення правочину.
24. Недійсність правочину, правові наслідки недійсності правочину.
25. Поняття та види договору, зміст договору.
26. Попередній договір, його форма та порядок укладення.
27. Підстави для зміни або розірвання договору.
28. Поняття зобов'язання, підстави його виникнення та припинення.
29. Сторони у зобов'язанні, третя особа у зобов'язанні.
30. Заміна сторін у зобов'язанні.
31. Іпотека: предмет іпотеки, державна реєстрація іпотеки, припинення.
32. Особливості іпотеки об'єктів права державної чи комунальної
власності.
33. Застава: поняття, підстави виникнення, звернення стягнення на
предмет застави.
34. Реалізація предмета застави та предмета іпотеки.
35. Види забезпечення виконання зобов'язання. Припинення
забезпечення зобов'язань.
36. Правові наслідки порушення зобов'язання. Відповідальність за
порушення зобов'язання. Вина як підстава відповідальності за порушення
зобов'язання. Правові наслідки порушення зобов'язання з вини кредитора.
37. Субсидіарна відповідальність.
Змістовий модуль ПП4.

Господарське законодавство
Мета модулю:
Підвищити рівень знань, пов’язаних із управлінською діяльністю під
час відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом;
засвоєння теоретичних знань та практичних навичок, пов’язаних із правовим
регулюванням господарської діяльності, правовим статусом суб’єктів
господарювання та органів державної влади.
Навчальні цілі:
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• знати специфіку правового регулювання у сфері господарської
діяльності, а саме: роль держави під час здійснення господарської
діяльності,
існуючих
організаційно-правових
форм
ведення
господарської діяльності; порядок укладення та виконання
господарських договорів; правовий режим майна суб’єктів
господарювання, відповідальність за правопорушення у сфері
господарювання та шляхи їх запобігання чи зменшення їх негативного
впливу;
• демонструвати спроможність самостійно аналізувати, тлумачити та
правильно застосовувати господарське законодавство як в професійній
сфері арбітражного керуючого, так і під час здійснення господарської
діяльності;
• використовувати набуті вміння та знання в практичній діяльності під
час відновлення платоспроможності боржника або визнання його
банкрутом.
Навчальні елементи змістового модулю
А - аудиторних годин;
С - годин самостійної роботи.
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№
Тема заняття
п/
п
1
2
1. Державне
регулювання
господарської
діяльності
в
Україні
2. Суб'єкти
господарської
діяльності
3. Правовий режим майна суб'єктів
господарювання
4. Загальні
положення
про
договори у сфері господарської
діяльності
5. Господарсько-правова
відповідальність
6. Управління
процесом
господарювання
Всього годин:

Очна форма
навчання
А
С

Форма
занять

Всього
годин

3
Лекція

4
4

5
2

6
2

Лекція

6

2

4

Лекція

4

2

2

Лекція

8

6

2

Лекція

4

2

2

Тренінг

4

2

2

30

16

14

Зміст навчальних елементів модулю
№
Тема
з/п
1
2
1. Державне
регулювання
господарської
діяльності в Україні

2.

Суб'єкти
господарської
діяльності

3.

Правовий режим
майна суб'єктів

Зміст
3
Поняття господарської діяльності та господарських
відносин. Участь держави, органів державної влади,
органів місцевого самоврядування в господарській
діяльності. Державне регулювання господарської
діяльності.
Державний контроль та нагляд за господарською
діяльністю. Особливості управління господарською
діяльністю у державному секторі економіки
Управління
господарською
діяльністю
у
комунальному секторі економіки.
Суб'єкт
господарювання.
Підприємство
як
організаційна форма господарювання. Види та
організаційні
форми
підприємств.
Статус
підприємства
–
учасника
господарського
об’єднання. Господарські об'єднання. Управління
господарським об'єднанням. Загальні гарантії прав
підприємців.
Правовий режим державного майна у сфері
господарювання.
Управління
підприємством.
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№
з/п
1

4.

5.

6.

Тема

Зміст

2
господарювання

3
Майно підприємства, джерела формування майна.
Цінні папери та їх види у господарській діяльності.
Умови і порядок випуску цінних паперів суб'єктами
господарювання.
Порядок розрахунків з кредиторами у разі ліквідації
суб'єкта господарювання.
Загальні положення Виникнення господарських зобов'язань. Загальні
про договори у
умови укладання договорів, що породжують
сфері господарської господарські зобов'язання.
діяльності
Загальний порядок укладання господарських
договорів.
Особливості укладання господарських договорів за
державним замовленням. Закупівля товарів, робіт і
послуг за державні кошти.
Порядок зміни та розірвання господарських
договорів. Банківська гарантія забезпечення
виконання господарських зобов'язань
ГосподарськоГосподарсько-правова відповідальність учасників
правова
господарських відносин.
відповідальність
Межі
господарсько-правової
відповідальності.
Зменшення
розміру
та
звільнення
від
відповідальності.
Види
адміністративногосподарських санкцій.
Закупівля товарів, робіт і послуг за державні
кошти.
Порушення законодавства про захист економічної
конкуренції.
Управління
Створення і реєстрація суб’єкта господарювання.
процесом
Порядок
формування
майна
суб'єкта
господарювання
господарювання. Договірна робота у господарській
діяльності. Заходи впливу на контрагентів.
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Орієнтовний перелік питань для самоконтролю
1. Поняття господарської діяльності та господарських відносин.
2. Участь держави, органів державної влади, органів місцевого
самоврядування в господарській діяльності.
3. Державне регулювання господарської діяльності.
4. Державний контроль та нагляд за господарською діяльністю.
5. Особливості управління господарською діяльністю у державному
секторі економіки.
6. Управління господарською діяльністю у комунальному секторі
економіки.
7. Загальні гарантії прав підприємців.
8. Суб'єкт господарювання.
9. Порядок розрахунків з кредиторами у разі ліквідації суб'єкта
господарювання.
10. Підприємство як організаційна форма господарювання. Види та
організаційні форми підприємств.
11. Управління підприємством. Майно підприємства, джерела
формування майна.
12. Статус підприємства - учасника господарського об'єднання.
Господарські об'єднання.
13. Управління господарським об'єднанням.
14. Правовий режим державного майна у сфері господарювання.
15. Цінні папери та їх види у господарській діяльності.
16. Умови і порядок випуску цінних паперів суб'єктами господарювання.
17. Виникнення господарських зобов'язань.
18. Загальні умови укладання договорів, що породжують господарські
зобов'язання.
19. Загальний порядок укладання господарських договорів.
20. Особливості укладання господарських договорів за державним
замовленням.
21. Порядок зміни та розірвання господарських договорів.
22. Банківська гарантія забезпечення виконання господарських
зобов'язань.
23. Господарсько-правова відповідальність учасників господарських
відносин.
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24. Межі господарсько-правової відповідальності. Зменшення розміру та
звільнення від відповідальності.
25. Види адміністративно-господарських санкцій.
26. Порушення законодавства про захист економічної конкуренції.
27. Закупівля товарів, робіт і послуг за державні кошти.
Змістовий модуль ПП5
Господарський процес
Мета модулю:
Основною метою є формування у майбутніх арбітражних керуючих
спеціальних знань у сфері господарського процесу; набуття системних знань
щодо вирішення господарських спорів, пов’язаних із банкрутством.
Навчальні цілі:
• формування правового, економічного світогляду, орієнтованого на
утвердження основоположних принципів Конституції, господарськопроцесуального законодавства України;
• набуття навичок роботи з нормативними актами господарськопроцесуального законодавства;
• засвоєння теоретичних знань щодо основних понять та інститутів
господарського процесу (порядок досудового врегулювання
господарських спорів; право на звернення до господарського суду,
підвідомчість та підсудність справ господарському суду; учасники
судового процесу; встановлення та обчислення процесуальних
строків; форма і зміст позовної заяви, повернення позовної заяви без
розгляду, відмова у прийнятті позовної заяви, забезпечення позову;
вирішення господарських спорів у суді першої інстанції; строк
вирішення спорів, припинення та зупинення провадження у справі,
мирова угода, оголошення господарським судом рішення, перегляд
судових рішень в апеляційному та касаційному порядку: суб’єкти,
підстави, повноваження; перегляд судових рішень Вищого
господарського суду України Верховним судом України; перегляд
рішень за нововиявленими обставинами; наказ суду та виконання
рішень; відстрочка, розстрочка виконання, зміна способу та порядку
виконання рішень суду;
• формування практичних навичок.
Навчальні елементи змістового модулю
А - аудиторних годин;
С - годин самостійної роботи.
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№
з/п
1
1.

2.

3.

4.

5.

Тема заняття
2
Юрисдикція
господарських
судів.
Учасники
судового
процесу.
Позовна заява, вирішення
спорів в суді першої інстанції,
судові рішення.
Особливості перегляду судових
рішень в господарських
справах.
Перегляд судових рішень за
нововиявленими або
виключними обставинами.
Виконання судових рішень в
господарських справах.
Провадження у справах про
оскарження рішень третейських
судів та про видачу наказів на
примусове виконання рішень
третейських судів.
Відновлення господарським
судом втраченого судового
провадження.
Всього годин:

з них

Форма
занять
3
Лекція

Всього
годин
4
4

А
5
2

С
6
2

Лекція

4

2

2

Лекція

2

2

-

Тренінг
Лекція

2

-

2

Лекція

3

2

1

15

8

7

Зміст навчальних елементів модулю
№
Тема
з/п
1
2
1. Юрисдикція
господарських
судів.
Учасники
судового процесу.

Зміст
3
Порядок
досудового
врегулювання
спорів.
Врегулювання розбіжностей, що виникають при
укладанні, зміни та розірванні господарських
договорів. Порядок пред'явлення претензій.
Медіація як спосіб позасудового розв'язання
конфліктів (спорів), принципи, процедури та
переваги.
Право на звернення до господарського суду. Єдина
судова інформаційно-телекомунікаційна система.
Форми господарського судочинства. Справи, що
відносяться до юрисдикції господарських судів.
Предметна та суб’єктна юрисдикція господарських
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№
з/п
1

2.

Тема

Зміст

2

3
судів. Інстанційна юрисдикція господарських судів.
Суди першої, апеляційної та касаційної інстанцій.
Територіальна
юрисдикція
(підсудність)
господарських судів. Підсудність справ за вибором
позивача. Виключна підсудність.
Учасники судового господарського процесу, їх
права та обов’язки. Сторони в судовому
господарському процесі. Процесуальні права та
обов’язки сторін в господарському процесі.
Представники у господарському процесі. Участь у
справі представника. Законні представники.
Докази та доказування в господарському процесі.
Забезпечення доказів.
Встановлення та обчислення процесуальних
строків.
Перебіг
процесуального
строку.
Закінчення процесуальних строків. Терміни
обчислення та момент закінчення строків.
Заходи процесуального примусу в господарському
процесі.
Позовна заява,
Форма і зміст позовної заяви, що подається до
вирішення спорів в господарського суду. Пред’явлення позову.
суді першої
Відмова у відкритті провадження у справі.
інстанції, судові
Забезпечення позову у господарському процесі.
рішення
Заходи
забезпечення
позову.
Скасування
забезпечення позову. Порядок подання заяви про
забезпечення позову у господарському процесі.
Форма і зміст заяви про забезпечення позову, що
подається до господарського суду.
Зустрічне забезпечення у господарському процесі.
Скасування зустрічного забезпечення.
Наказне провадження в господарському процесі.
Позовне провадження у господарському процесі.
Письмові заяви учасників справи. Заяви з
процесуальних питань.
Вирішення господарських спорів у першій
інстанції.
Строк вирішення спору у господарському процесі.
Відмова позивача від позову, визнання позову
відповідачем,
мирова
угода
сторін
у
господарському процесі. Залишення позову без
розгляду. Зупинення і закриття провадження у
справі у господарському процесі.
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№
з/п
1

Тема

Зміст

2

3
Розгляд справ у порядку спрощеного позовного
провадження у господарському процесі.
Судові рішення у господарському процесі.
Апеляційне оскарження у господарському процесі:
суб'єкти, підстави, строки. Повноваження суду
апеляційної інстанції.
Касаційне оскарження у господарському процесі:
суб'єкти, підстави. Повноваження суду касаційної
інстанції.
Підстави для передачі справи на розгляд палати,
об’єднаної палати або Великої Палати Верховного
Суду у господарському процесі.
Перегляд судових рішень за нововиявленими або
виключними обставинами у господарському
процесі.
Поняття та значення нововиявлених або виключних
обставин.
Порядок
перегляду
судових
рішень
за
нововиявленими або виключними обставинами.
Процесуальні питання, пов’язані з виконанням
судових рішень у господарських справах.
Обов’язковість судових рішень. Звернення судових
рішень до виконання. Мирова угода в процесі
виконання. Відстрочення або розстрочення
виконання судового рішення, зміна способу та
порядку виконання судового рішення. Зупинення
виконання судового рішення.
Судовий контроль за виконанням судових рішень у
господарському процесі. Подання і розгляд скарги.
Судове рішення за скаргою.
Провадження у справах про оскарження рішень
третейських судів та про видачу наказів на
примусове виконання рішень третейських судів.
Порядок розгляду заяви про видачу наказу на
примусове виконання рішення третейського суду.
Підстави для відмови у видачі наказу на примусове
виконання рішення третейського суду.
Порядок
відновлення
втраченого
судового
провадження в господарській справі. Форма і зміст
заяви про відновлення втраченого судового
провадження

3.

Особливості
перегляду судових
рішень в
господарських
справах.

4.

Перегляд судових
рішень за
нововиявленими
або виключними
обставинами.
Виконання судових
рішень в
господарських
справах.

5.

Провадження
у
справах
про
оскарження рішень
третейських судів
та
про
видачу
наказів
на
примусове
виконання рішень
третейських судів.
Відновлення
господарським
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№
з/п
1

Тема

Зміст

2
судом втраченого
судового
провадження.

3
Розгляд заяви про відновлення втраченого судового
провадження. Ухвала суду за наслідками розгляду
заяви про відновлення втраченого судового
провадження

Рекомендовані джерела до модулю
1. Господарський процесуальний кодекс України від 06 листопада 1991р.
Відомості Верховної Ради України. 1992. №6. Ст.56.
2.
Кодекс України з процедур банкрутства від 18 жовтня 2018 року.
Відомості Верховної Ради України, 2019, № 19, ст.74.
3. Про судоустрій і статус суддів: Закон України від 02 червня 2016 р.
Відомості Верховної Ради України. 2016. №31. Ст. 545.
4. Про доступ до судових рішень: Закон України від 22 грудня 2005 р.
Відомості Верховної Ради України. 2006. №15. Ст.128.
5. Про захист від недобросовісної конкуренції: Закон України від 07 червня
1996 р. Відомості Верховної Ради України. 1996. №36. Ст.164.
6. Про захист економічної конкуренції:Закон України від 11 січня 2001 р.
Відомості Верховної Ради України. 2001. №12. Ст. 64.
7. Про виконавче провадження: Закон України від 02 червня 2016 р.
Відомості Верховної Ради України. 2016. № 30. Ст.542
8. Про органи та осіб, які здійснюють примусове виконання судових рішень і
рішень інших органів: Закон України від 02 червня 2016 р. Відомості Верховної
Ради України. 2016. №29. Ст.535.
9. Про Конституційний Суд: Закон України від 13 липня 2017 р. Відомості
Верховної Ради. 2017. № 35. Ст.376.
10. Про міжнародний комерційний арбітраж: Закон України від 24 лютого
1994 р. Відомості Верховної Ради України. 1994. №25. Ст.198.
11. Про приєднання України до Конвенції про вручення за кордоном судових
та позасудових документів у цивільних або комерційних справах: Закон України
від 19 жовтня 2000 р. Відомості Верховної Ради України. 2000. №49. Ст.424.
12. Про третейські суди: Закон України від 11 травня 2004р. Відомості
Верховної Ради України. 2004. № 35. Ст.412.
13. Про порядок вирішення спорів, пов'язаних із здійсненням господарської
діяльності, укладена в м. Києві 20.03.1992р.: Угода ратифікована Постановою
Верховної Ради України від 19 грудня 1992 р. Офіційний вісник України. 2005р.
№12. Ст.587.
14. Про судовий збір: Закон України від 08 липня 2011 р. Відомості Верховної
Ради України. 2012. № 14. ст.87.
15. Про деякі питання практики застосування Закону України «Про
відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом»:
Рекомендації Президії Вищого господарського суду України від 04 червня
2004 р. №04-5/1193
16. Про практику Верховного Суду України щодо застосування норм
законодавства про підвідомчість справ господарським судам: Інформаційний лист
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Вищого господарського суду України від 26 березня 2004р. Бізнес:законодавство
та практика. 2004. №12
17. Абрамов Н. А. Хозяйственно процессуальное право Украины: Учеб.
Пособие (Курс лекцій)/ Н. А. Абрамов. – X.: Одиссей, 2003. – 336с.
18. Арбітражне судочинство в Україні: правові засади та практика / за ред.
Д. М. Притики. – К, 1998. – 358с.
19. Беляневич В.Е. Господарський процесуальний кодекс України з
постатейними матеріалами / В.Е.Беляневич. – К.: Юстиніан, 2002. – 544с.
20. Беляневич В.Е. Господарський процесуальний кодекс України: Наук.-прак.
Коментар / В.Е.Беляневич. – К.: Видавництво «Юстініан», 2006. – 672с.
21. Богомол О.В. Витрати, що підлягають сплаті за проведення судової
експертизи у господарському процесі України/ О.В.Богомол,Т.Гетьманський //
Вісник господарського судочинства. – 2010. – №6. – С.156-163.
22. Валюх В. Актуальні проблеми представництва прокурором інтересів
громадянина або держави у господарському суді / В. Валюх // Підприємство,
господарство і право. – 2002. – №3. – С.173.
23. Васильев Д. Мирова угода в господарському процесі: деякі практичні
аспекти / Д.Васильев// Юридичний радник. – 2009. – №3. – С.61-64.
24. Виконавче провадження. Законодавство. Судова практика. // Бюлетень
законодавства та юридичної практики. – 2008. – №3. – 383с.
25. Гонтаренко Н. Проблемні аспекти способів вирішення господарських
спорів в Україні/ Н.Гонтаренко// Підприємництво, господарство і право. – 2010. –
№12. – С. 24-27.
26. Грек Б.М., Шицький І.Б. Господарський процес в Україні ( у схемах):
Навчальний посібник. – К.: Прецедент,2006. – 144 с.
27. Дем'як В. Суддя як учасник судового господарського процесу / В. Дем'як //
Підприємство, господарство і право. – 2009. – №10. – С.165-167.
28. Картузов М.Ю. Проблемні питання застосування запобіжних заходів у
господарському процесі / М.Ю.Картузов // Вісник господарського судочинства. –
2009. – № 4. – С. 100-107.
29. Кот О.В. Рішення господарського суду: проблеми викладення змісту /
О. В. Кот // Вісник господарського судочинства. – 2009. – № 5. – С. 96-100.
30. Кравчук В. Проблеми підвідомчості корпоративних спорів/ В.Кравчук//
Юридичний радник. – 2008. – №5. – С.27-32.
31. Мізіна Т. Проблеми захисту прав суб'єктів підприємницької діяльності /
Т.Мізіна // Підприємництво, господарство і право. – 2009. – №10. – С.157-160.
32. Мілаш В. Проблеми вдосконалення господарського-правового статусу
учасників господарських відносин / В.Мілаш //Підприємство, господарство і право.
– 2008. – №2. – С.25.
33. Найфлейш В. Поняття та ознаки судового акта господарського суду /
В. Найфлейш // Підприємство, господарство і право. – 2008. – №2. – С.42-45.
34. Науково-практичний коментар Господарського процесуального кодексу
України / За ред. О. І. Харитонової. – К.: Істина, 2006. – 272 с.
35. Ніколенко Л. Зміст захисту в господарському судочинстві / Л.Ніколенко //
Підприємство, господарство і право. – 2009. – №7. – С.63-66.
36. Поляков Б. М. Деякі питання виникнення та припинення повноважень
арбітражного керуючого в процедурі банкрутства / Б.М. Поляков // Вісник
господарського судочинства. – 2004. – №3. – С. 66-71.
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37. Поляков Б. М. Деякі питання правового статусу кредиторів у процедурі
банкрутства / Б.М. Поляков // Вісник господарського судочинства. – 2004. – № 4. –
С. 103-108.
38. Притика Д. М. Арбітражний процес: Навч. посіб. / Д.М.Притика, М.І.Тітов,
В.С.Щербина та ін. – X.: Консум, 2001. – 432 с.
39. Рєзнікова В.В. Господарсько-процесуальне право України . Курс лекцій /
В.В.Резнікова. – Хмельницький: Видавництво ХУУП, 2011. – 226с.
40. Смітюх А.В. Реалізація права на касаційне оскарження судових актів
особами, не залученими до участі у справі, у господарському судочинстві/
А.В.Смітюх // Вісник господарського судочинства. – 2010. – №4. – С.94-104.
41. Степанова Т. Сутність апеляційного оскарження та право на апеляцію /
Т.Степанова, О.Ломакіна // Підприємство, господарство і право. – 2008. – №2. –
С.38-42.
42. Харитонова О.І. Господарське процесуальне право України: Підручник /
О.І.Харитонова. – К.: Видавництво Істина, 2008. – 357 с.
43. Шелухін М.Л. Господарське процесуальне право: Навчальний посібник у
схемах / М.Л.Шелухін, О.М.Зубатенко. – К.: Центр навчальної літератури, 2006. –
264с.
44. Шунько Г.О. Проблеми визначеності підвідомчості та підсудностіу
Цивільному процесуальному, Господарському процесуальному кодексах та
Кодексі адміністративного судочинства / Г.О.Шунько, М.І.Сірий // Вісник
господарського судочинства. – 2006. – №3. – С. 153-155.

Орієнтовний перелік питань для самоконтролю
1. Порядок досудового врегулювання спорів.
2. Право на звернення до господарського суду.
3. Єдина судова інформаційно-телекомунікаційна система.
4. Форми господарського судочинства.
5. Справи, що відносяться до юрисдикції господарських судів.
6. Предметна та суб'єктна юрисдикція господарських судів.
7. Інстанційна юрисдикція господарських судів. Суди першої,
апеляційної та касаційної інстанцій.
8. Територіальна юрисдикція (підсудність) господарських судів.
Підсудність справ за вибором позивача. Виключна підсудність.
9. Учасники судового господарського процесу, їх права та обов'язки.
10. Сторони в судовому господарському процесі.
11. Процесуальні права та обов'язки сторін в господарському процесі.
12. Представники у господарському процесі. Участь у справі
представника. Законні представники.
13. Докази та доказування в господарському процесі. Забезпечення
доказів.
14. Встановлення та обчислення процесуальних строків.
15. Заходи процесуального примусу в господарському процесі.
16. Забезпечення позову у господарському процесі. Заходи забезпечення
позову. Скасування забезпечення позову.
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17. Порядок подання заяви про забезпечення позову у господарському
процесі. Форма і зміст заяви про забезпечення позову, що подається до
господарського суду.
18. Зустрічне забезпечення у господарському процесі. Скасування
зустрічного забезпечення.
19. Наказне провадження у господарському процесі.
20. Позовне провадження у господарському процесі. Письмові заяви
учасників справи. Заяви з процесуальних питань.
21. Форма і зміст позовної заяви, що подається до господарського суду.
Пред'явлення позову. Відмова у відкритті провадження у справі.
22. Вирішення господарських спорів у першій інстанції.
23. Строк вирішення спору у господарському процесі.
24. Відмова позивача від позову, визнання позову відповідачем, мирова
угода сторін у господарському процесі.
25. Залишення позову без розгляду. Зупинення і закриття провадження у
справі у господарському процесі.
26. Судові рішення у господарському процесі.
27. Розгляд справ у порядку спрощеного позовного провадження у
господарському процесі.
28. Апеляційне оскарження у господарському процесі: суб'єкти,
підстави, строки. Повноваження суду апеляційної інстанції.
29. Касаційне оскарження у господарському процесі: суб'єкти, підстави.
Повноваження суду касаційної інстанції.
30. Підстави для передачі справи на розгляд палати, об'єднаної палати
або Великої Палати Верховного Суду у господарському процесі.
31. Перегляд судових рішень за нововиявленими або виключними
обставинами у господарському процесі.
32. Процесуальні питання, пов'язані з виконанням судових рішень у
господарських справах. Обов'язковість судових рішень. Звернення судових
рішень до виконання. Мирова угода в процесі виконання. Відстрочення або
розстрочення виконання судового рішення, зміна способу та порядку
виконання судового рішення. Зупинення виконання судового рішення.
33. Судовий контроль за виконанням судових рішень у господарському
процесі. Подання і розгляд скарги. Судове рішення за скаргою.
34. Провадження у справах про оскарження рішень третейських судів та
про видачу наказів на примусове виконання рішень третейських судів.
35. Порядок відновлення втраченого судового провадження в
господарській справі. Розгляд заяви про відновлення втраченого судового
провадження.
36. Медіація як спосіб позасудового розв'язання конфліктів (спорів),
принципи, процедури та переваги.
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Змістовий модуль ПП6.

Трудове та пенсійне законодавство
Мета модуля:
Основною метою є формування у майбутніх арбітражних керуючих
знань щодо механізму правового регулювання трудових правовідносин та
правовідносин у сфері пенсійного забезпечення і соціального страхування, а
також набуття системних умінь і навичок щодо вирішення практичних
завдань у цій сфері.
Навчальні цілі:
• оволодіти необхідними знаннями з питань особливостей правового
регулювання трудових відносин в процедурі банкрутства
підприємства;
• навчитись аналізувати, тлумачити та застосовувати чинне трудове
законодавство;
• навчитись складати трудові договори, документи, необхідні в
процедурі розгляду індивідуальних трудових спорів;
• набути вміння застосування отриманих знань в практичній діяльності
арбітражного керуючого;
• з’ясувати основні категорії і поняття у сфері пенсійного забезпечення
та загальнообов’язкового державного соціального страхування;
• вивчити нормативну базу щодо регулювання відносин у сфері
пенсійного забезпечення та загальнообов’язкового державного
соціального страхування;
• визначити роль і місце окремих юридичних фактів та їх значення у
сфері пенсійного забезпечення та загальнообов’язкового державного
соціального страхування;
• вивчити структуру Пенсійного Фонду України та основні його
повноваження;
• вивчити структуру Фонду соціального страхування України та
основні його повноваження;
• вивчити структуру центру зайнятості та основні його повноваження;
Навчальні елементи змістового модулю
А - аудиторних годин;
С - годин самостійної роботи.
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№
з/п

Тема заняття

1
2
1. Трудові права працівників
2. Трудовий договір
3. Оплата праці
4. Комісія по трудових спорах
5. Пенсійне забезпечення
6. Система загальнообов'язкового
державного соціального
страхування
Всього годин:

Форма
Всього
занять
годин
3
4
Лекція
4
Лекція
6
Практикум
Лекція
4
Лекція
4
Лекція
6
Тренінг
лекція
6
Тренінг
30

Очна форма
навчання
А
С
5
6
2
2
2
4
2
2
4

2
2
2

4

2

16

14

Зміст навчальних елементів модулю
Тема
Зміст

№
з/п
1
2
1. Трудові права
працівників

2.

Трудовий договір

3.

Оплата праці

3
Поняття та види трудових прав працівників.
Основні трудові права працівників. Право людини
на працю, його зміст, значення та місце у системі
прав людини. Система державних гарантій
забезпечення
трудових
прав
працівників.
Економічні, політичні і юридичні гарантії
забезпечення права людини на працю. Захист
трудових
прав
працівників
у
період
неплатоспроможності роботодавця.
Прийняття на роботу. Трудовий договір: поняття,
умови, строки. Підстави припинення трудового
договору. Порядок звільнення працівників у разі
ліквідації (банкрутства) підприємства. Оформлення
звільнення з роботи (посади) і проведення
розрахунку. Порядок вивільнення працівників.
Загальна характеристика законодавства про оплату
праці. Система оплати праці. Право на оплату праці
та його захист. Поняття заробітної плати за
трудовим договором. Основна та додаткова
зарплата. Тарифна система. Форми та системи
оплати праці. Державне регулювання оплати праці.
Договірне регулювання оплати праці. Право
працівника на оплату праці та його захист. Форми
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№
з/п
1

4.

5.

6.

Тема

Зміст

2

3
та строки виплати зарплати. Обмеження утримання
із зарплати. Трудові гарантії та компенсації:
загальна характеристика, види.
Комісія по
Комісія по трудових спорах: організація,
трудових спорах. компетенція, порядок та строки розгляду спорів.
Організація комісій по трудових спорах.
Компетенція комісії по трудових спорах. Строки
звернення до комісії по трудових спорах та порядок
прийняття заяв працівників. Порядок і строки
розгляду трудового спору в комісії по трудових
спорах. Порядок прийняття рішень комісією по
трудових спорах. Оскарження рішення комісії по
трудових спорах. Строк виконання рішення комісії
по трудових спорах. Порядок виконання рішення
комісії по трудових спорах.
Пенсійне
Право громадян на пенсійне забезпечення. Загальна
забезпечення
характеристика пенсійного забезпечення. Види
пенсійного забезпечення. Структура системи
пенсійного забезпечення в Україні. Пенсійне
забезпечення у солідарній пенсійній системі
України: пенсії за віком (загальні та пільгові
умови); пенсії по інвалідності; пенсії у зв’язку з
втратою годувальника; пенсії за вислугою років.
Пенсійне
забезпечення
у
накопичувальній
пенсійній системі України. Недержавне пенсійне
забезпечення. Порядок та умови призначення,
виплати та перерахунку пенсій. Фінансування
пенсійного забезпечення. Джерела формування
коштів Пенсійного фонду.
Система
Поняття
загальнообов’язкового
державного
загальнообов'язков соціального страхування. Законодавство про
ого державного
соціальне
страхування.
Фонд
соціального
соціального
страхування України: управління Фондом, основні
страхування
завдання та функції. Загальнообов’язкове державне
соціальне страхування у зв’язку з тимчасовою
втратою
працездатності.
Загальнообов’язкове
державне соціальне страхування від нещасного
випадку на виробництві та професійного
захворювання,
які
спричинили
втрату
працездатності. Державна служба зайнятості:
статус, функції.
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Орієнтовний перелік питань для самоконтролю
1. Основні трудові права працівників.
2. Прийняття на роботу. Трудовий договір: поняття, умови, строки.
3. Підстави припинення трудового договору.
4. Порядок вивільнення працівників.
5. Трудові гарантії та компенсації: загальна характеристика, види.
6. Комісія по трудових спорах: організація, компетенція, порядок та
строки розгляду спорів.
7. Загальна характеристика пенсійного забезпечення. Види пенсійного
забезпечення.
8. Структура системи пенсійного забезпечення в Україні.
9. Джерела формування коштів Пенсійного фонду.
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10. Загальна характеристика законодавства про оплату праці.
11. Система оплати праці.
12. Право на оплату праці та його захист.
13. Поняття загальнообов'язкового державного соціального страхування.
14. Законодавство про соціальне страхування.
15. Фонд соціального страхування України: управління Фондом, основні
завдання та функції.
16. Загальнообов'язкове державне соціальне страхування у зв'язку з
тимчасовою втратою працездатності.
17. Загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасного
випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили
втрату працездатності.
18. Державна служба зайнятості: статус, функції.
Змістовий модуль ПП7.
Виконавче провадження
Мета модулю:
Основною метою є формування знань щодо механізму виконання
рішень судів та інших органів і порядок їхнього використання у майбутній
професійній діяльності, а також набуття системних умінь і навичок щодо
взаємодії із державним виконавцем, вирішення практичних завдань у цій
сфері.
Навчальні цілі:
• вивчення основних категорій і понять виконавчого провадження;
• вивчення нормативної бази щодо процесуального статусу учасників
виконавчого провадження;
• визначення спільних та відмінних рис, колізій правового регулювання
та конкуренції юрисдикції і взаємодії виконавця та арбітражного
керуючого;
• оволодіння
загальним
порядком
виконавчого
провадження,
враховуючи його стадійність, ймовірність виникнення ускладнень у
ході виконання рішень судів та інших органів;
• визначення пріоритетних та доцільних заходів примусового виконання
рішення у майнових виконаннях та при виконанні рішень немайнового
характеру;
• вивчення особливостей впливу банкруційних процедур на виконавче
провадження й навпаки;
• виявлення ефективних гарантій захисту прав учасників виконавчого
провадження із урахуванням конкретних обставин, які виникають у
ході виконання рішення;
• оволодіння навиками оформлення процесуальних документів,
складання яких вимагатиметься у професійній діяльності арбітражних
керуючих.
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Навчальні елементи змістового модулю
А - аудиторних годин;
С - годин самостійної роботи.
№
Тема заняття
з/п
1
2
1. Суб’єкти виконавчого
провадження
2. Хід виконавчого провадження
3. Примусове виконання рішення
4. Гарантії захисту прав суб’єктів
виконавчого провадження
Всього годин:

Форма
занять
3
Лекція

Всього
годин
4
6

Лекція
Тренінг
Лекція
Практикум
Лекція
Тренінг

9
9
6
30

з них
А
5
2

С
6
4

2
2
2
2
2
2
14

5
5
2
16

Зміст навчальних елементів модулю
№
Тема
з/п
1
2
1.
Суб’єкти
виконавчого
провадження

Зміст
3
Виконавче провадження. Засади виконавчого
провадження. Органи та особи, які здійснюють
примусове виконання рішень. Система органів
примусового виконання рішень. Учасники
виконавчого
провадження
та
особи,
які
залучаються до проведення виконавчих дій.
Сторони
виконавчого
провадження.
Представництво
сторін
у
виконавчому
провадженні.
Обов’язки і права виконавця, обов’язковість вимог
виконавця.
Права і обов’язки сторін та інших учасників
виконавчого провадження. Приватний виконавець.
Державне регулювання діяльності приватного
виконавця. Єдиний реєстр приватних виконавців
України.
Виконавчі округи і територіальні межі діяльності
приватного виконавця. Особливості здійснення
діяльності приватного виконавця. Зупинення,
поновлення та припинення діяльності приватного
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№
з/п
1

2.

3.

Тема

Зміст

2

3
виконавця. Помічник приватного виконавця.
Автоматизована
система
виконавчого
провадження. Єдиний реєстр боржників.
Участь експертів, спеціалістів та суб’єктів
оціночної діяльності - суб’єктів господарювання у
виконавчому провадженні.
Хід виконавчого
Рішення, що підлягають примусовому виконанню.
провадження
Виконавчі документи. Вимоги до виконавчого
документа.
Видача
дубліката
виконавчого
документа. Процесуальні строки пред’явлення
виконавчого документа до виконання (виконавча
давність) та їх значення. Переривання виконавчої
давності. Поновлення виконавчої давності.
Відкриття виконавчого провадження: поняття та
значення, процесуальне оформлення. Повернення
виконавчого документа без виконання. Примусове
виконання
рішення.
Заходи
примусового
виконання рішень. Місце та час виконання.
Строки у виконавчому провадженні. Строки
пред’явлення
виконавчих
документів
до
виконання.
Переривання
строку
давності
пред’явлення
виконавчого
документа
до
виконання, поновлення пропущеного строку.
Виконавчі витрати. Виконавчий збір. Винагорода
приватного виконавця.
Примусове
Загальні
умови
здійснення
виконавчого
виконання рішення провадження. Початок примусового виконання
рішення. Надсилання документів виконавчого
провадження.
Час проведення виконавчих дій. Особливості
виконання кількох рішень у разі надходження на
виконання кількох виконавчих документів щодо
одного боржника. Відкладення проведення
виконавчих дій. Відстрочка або розстрочка
виконання, встановлення чи зміна способу і
порядку виконання рішення.
Зупинення вчинення виконавчих дій. Строки
зупинення вчинення виконавчих дій. Повернення
виконавчого документа стягувачу. Повернення
виконавчого документа до суду, який його видав.
Закінчення
виконавчого
провадження.
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№
з/п
1

4.

Тема

Зміст

2

3
Відновлення виконавчого провадження. Розподіл
стягнутих з боржника грошових сум.
Черговість задоволення вимог стягувачів у разі
недостатності стягнутої суми для задоволення
вимог стягувачів.
Порядок виплати стягнутих грошових сум.
Порядок звернення стягнення на кошти та інше
майно
боржника.
Особливості
звернення
стягнення на кошти боржника в іноземній валюті
та виконання рішень під час обчислення боргу в
іноземній валюті. Звернення стягнення на об’єкти
нерухомого майна фізичної особи. Звернення
стягнення на заставлене майно. Особливості
звернення стягнення на кошти та майно боржника
- юридичної особи, фізичної особи - підприємця.
Звернення стягнення на майно боржника, що
перебуває в інших осіб.
Майно, на яке не може бути звернено стягнення.
Визначення вартості майна боржника. Оцінка
майна боржника. Зберігання майна, на яке
накладено арешт. Зняття арешту з майна.
Реалізація майна, на яке звернено стягнення.
Умови звернення стягнення на заробітну плату,
пенсію, стипендію та інші доходи боржника.
Кошти, на які не може бути звернено стягнення.
Контроль за діяльністю працівників органів
державної виконавчої служби. Контроль за
діяльністю приватного виконавця.
Оскарження рішень, дій або бездіяльності
виконавців та посадових осіб органів державної
виконавчої служби.
Відповідальність за невиконання законних вимог
виконавця та порушення вимог Закону України
«Про виконавче провадження». Відповідальність
приватного виконавця.

Гарантії захисту
прав суб’єктів
виконавчого
провадження

Рекомендовані джерела до модулю
1. Цивільний процесуальний кодекс України від 18.03.2004 р. № 1618-IV, у
ред. Закону від 03.10.2017 р. № 2147-VIII. Офіційний вісник України. 2004. № 16.
Ст. 1088, Відомості Верховної Ради України. 2017. № 48. Ст. 436.
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4. Про органи та осіб, які здійснюють примусове виконання судових рішень
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6. Конвенція про захист прав і основних свобод людини, підписана у Римі,
04.11.1950 р. Офіційний вісник України. 1998. № 13. С. 270.
7. Господарський процесуальний кодекс України від 06.11.1991 р. № 1798XII, у ред. Закону від 03.10.2017 р. № 2147-VIII. Відомості Верховної Ради
України. 1992. № 6. Ст. 56, Відомості Верховної Ради України. 2017. № 48. Ст. 436.
8. Земельний кодекс України від 25.10.2001 р. № 2768-III. Відомості
Верховної Ради України. 2002. № 3-4. Ст. 27.
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Орієнтовний перелік питань для самоконтролю
1. Виконавче провадження. Засади виконавчого провадження.
2. Органи та особи, які здійснюють примусове виконання рішень.
Система органів примусового виконання рішень.
3. Учасники виконавчого провадження та особи, які залучаються до
проведення виконавчих дій. Сторони виконавчого провадження.
Представництво сторін у виконавчому провадженні.
4. Рішення, що підлягають примусовому виконанню. Виконавчі
документи.
5. Вимоги до виконавчого документа.
6. Заходи примусового виконання рішень.
7. Загальні строки у виконавчому провадженні. Строки пред’явлення
виконавчих документів до виконання. Переривання строку давності
пред’явлення виконавчого документа до виконання, поновлення
пропущеного строку. Строки прийняття рішень виконавцями та вчинення
виконавчих дій.
8. Обов’язки і права державного та приватного виконавців,
обов’язковість вимог виконавців.
9. Права і обов’язки сторін та інших учасників виконавчого
провадження.
10. Приватний виконавець. Державне регулювання діяльності
приватного виконавця. Єдиний реєстр приватних виконавців України.
11. Виконавчі округи і територіальні межі діяльності приватного
виконавця. Особливості здійснення діяльності приватного виконавця.
Зупинення, поновлення та припинення діяльності приватного виконавця.
Помічник приватного виконавця.
12. Автоматизована система виконавчого провадження. Єдиний реєстр
боржників.
13. Загальні умови здійснення виконавчого провадження.
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14. Виконавчі витрати. Виконавчий збір. Винагорода приватного
виконавця.
15. Час та місце проведення виконавчих дій.
16. Особливості виконання кількох рішень у разі надходження на
виконання кількох виконавчих документів щодо одного боржника.
17. Відкладення проведення виконавчих дій.
18. Відстрочка або розстрочка виконання, встановлення чи зміна способу
і порядку виконання рішення.
19. Зупинення вчинення виконавчих дій. Строки зупинення вчинення
виконавчих дій.
20. Повернення виконавчого документа стягувачу.
21. Закінчення виконавчого провадження. Відновлення виконавчого
провадження.
22. Розподіл стягнутих з боржника грошових сум.
23. Черговість задоволення вимог стягувачів у разі недостатності
стягнутої суми для задоволення вимог стягувачів.
24. Порядок виплати стягнутих грошових сум.
25. Порядок звернення стягнення на кошти та інше майно боржника.
Особливості звернення стягнення на кошти боржника в іноземній валюті та
виконання рішень під час обчислення боргу в іноземній валюті.
26. Звернення стягнення на об’єкти нерухомого майна фізичної особи.
27. Звернення стягнення на заставлене майно.
28. Особливості звернення стягнення на кошти та майно боржника юридичної особи, фізичної особи - підприємця.
29. Звернення стягнення на майно боржника, що перебуває в інших осіб.
30. Майно, на яке не може бути звернено стягнення.
31. Визначення вартості майна боржника. Оцінка майна боржника.
32. Зберігання майна, на яке накладено арешт. Зняття арешту з майна.
33. Реалізація майна, на яке звернено стягнення.
34. Умови звернення стягнення на заробітну плату, пенсію, стипендію та
інші доходи боржника.
35. Кошти, на які не може бути звернено стягнення.
36. Контроль за діяльністю працівників органів державної виконавчої
служби. Контроль за діяльністю приватного виконавця.
37. Оскарження рішень, дій або бездіяльності виконавців та посадових
осіб органів державної виконавчої служби.
38. Відповідальність за невиконання законних вимог виконавця та
порушення вимог Закону України «Про виконавче провадження».
Відповідальність приватного виконавця.
Змістовий модуль ПП8.
Приватизація та оцінка майна
Мета модулю:
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Основною метою є формування у майбутніх арбітражних керуючих
знань щодо механізму правового регулювання приватизації державного
майна, оцінки майна та майнових прав, а також набуття системних умінь і
навичок щодо вирішення практичних завдань у цій сфері.
Навчальні цілі:
• з’ясувати основні категорії і поняття у сфері приватизації державного
майна, оцінки майна та майнових прав;
• вивчити нормативну базу щодо регулювання відносин у сфері
приватизації державного і комунального майна, оцінки майна та
майнових прав;
• вивчення порядку проведення приватизації державного і
комунального майна;
• вивчення порядку проведення аукціонів, конкурсів та відкритих
торгів з продажу об’єктів державного майна;
• вивчення основних категорій у правовідносинах з оцінки майна та
майнових прав.
Навчальні елементи змістового модулю
А - аудиторних годин;
С - годин самостійної роботи.
№
з/п

Тема заняття

1
2
1. Поняття
та
принципи
приватизації
державного
і
комунального майна
2. Порядок і способи приватизації
3. Особливості
фінансових
відносин приватизації
4. Особливості
договірних
відносин приватизації
5. Оцінка майна та майнових прав
Всього годин:

Очна форма
навчання
А
С
5
6
1
3

Форма
занять

Всього
годин

3
Лекція

4
4

Лекція
Тренінг
Лекція

3

2

1

3

2

1

Лекція

3

2

1

Лекція

2
15

1
8

1
7

Зміст навчальних елементів модулю
№
Тема
п/п
1
2
1. Поняття та

Зміст
3
приватизації

Принципи
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державного

і

№
п/п
1

Тема
2
принципи
приватизації
державного і
комунального
майна

2.

Порядок і способи
приватизації

3.

Особливості
фінансових
відносин
приватизації

4.

Особливості
договірних
відносин
приватизації

5.

Оцінка майна та
майнових прав

Зміст
3
комунального майна.
Об’єкти державної і комунальної власності, що
підлягають приватизації. Об’єкти, які не
підлягають приватизації.
Класифікація об’єктів приватизації.
Суб’єкти приватизації державного і комунального
майна. Аукціонна комісія.
Вимоги до покупців об’єктів приватизації.
Повноваження державних органів приватизації у
сфері приватизації.
Порядок приватизації державного і комунального
майна.
Формування та затвердження переліків об’єктів,
що підлягають приватизації.
Способи приватизації державного і комунального
майна.
Подання покупцем заяви на участь у приватизації.
Продаж об’єктів малої приватизації. Об'єкти малої
приватизації.
Особливості
викупу
окремих
об’єктів
приватизації.
Перетворення
державних
і
комунальних
підприємств
у
господарські
товариства. Приватизація об’єктів державної і
комунальної власності, переданих в оренду.
Продаж об’єктів великої приватизації. Інформація
про приватизацію.
Фінансові відносини приватизації. Формування
стартової ціни об’єктів приватизації. Джерела
коштів
для
придбання
державного
або
комунального
майна,
що
приватизується.
Використання грошових коштів, одержаних від
приватизації.
Оформлення угод приватизації. Контроль за
виконанням
договорів
купівлі-продажу,
укладених
у
процесі
приватизації.
Відповідальність за порушення законодавства про
приватизацію.
Оцінка майна та майнових прав. Професійна
оціночна діяльність. Форми оціночної діяльності.
Суб'єкти оціночної діяльності. Права суб'єктів
оціночної діяльності. Обов'язок проведення
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№
п/п
1

Тема

Зміст

2

3
оцінки майна. Обмеження щодо проведення
оцінки майна.
Підстави проведення оцінки майна. Договір на
проведення оцінки майна
Рекомендовані джерела до модулю
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Орієнтовний перелік питань для самоконтролю
1. Принципи приватизації державного і комунального майна.
2. Об'єкти державної і комунальної власності, що підлягають
приватизації. Об'єкти, які не підлягають приватизації.
3. Класифікація об'єктів приватизації.
4. Суб'єкти приватизації державного і комунального майна.
5. Вимоги до покупців об'єктів приватизації.
6. Повноваження державних органів приватизації у сфері приватизації.
7. Порядок приватизації державного і комунального майна.
8. Формування та затвердження переліків об'єктів, що підлягають
приватизації.
9. Способи приватизації державного і комунального майна.
10. Подання покупцем заяви на участь у приватизації.
11. Продаж об'єктів малої приватизації. Об'єкти малої приватизації.
12. Аукціонна комісія.
13. Особливості викупу окремих об'єктів приватизації.
14. Перетворення державних і комунальних підприємств у господарські
товариства.
15. Приватизація об'єктів державної і комунальної власності, переданих
в оренду.
16. Продаж об'єктів великої приватизації.
17. Інформація про приватизацію.
18. Фінансові відносини приватизації. Формування стартової ціни
об'єктів приватизації. Джерела коштів для придбання державного або
комунального майна, що приватизується. Використання грошових коштів,
одержаних від приватизації.
19. Оформлення угод приватизації.
20. Контроль за виконанням договорів купівлі-продажу, укладених у
процесі приватизації.
21. Відповідальність за порушення законодавства про приватизацію.
22. Оцінка майна та майнових прав.
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23. Професійна оціночна діяльність. Форми оціночної діяльності.
24. Суб'єкти оціночної діяльності. Права суб'єктів оціночної діяльності.
25. Обов'язок проведення оцінки майна.
26. Обмеження щодо проведення оцінки майна.
27. Підстави проведення оцінки майна. Договір на проведення оцінки
майна.
Змістовий модуль ПП9.
Державна реєстрація речових прав на нерухоме майно
та їх обтяжень
Мета модулю:
Основною метою є формування у майбутніх арбітражних керуючих
знань щодо механізму правового регулювання державної реєстрації речових
прав на нерухоме майно та їх обтяжень, а також набуття системних умінь і
навичок щодо вирішення практичних завдань у цій сфері.
Навчальні цілі:
• з’ясувати основні категорії і поняття у сфері державної реєстрації
речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень;
• вивчити нормативну базу щодо регулювання відносин у сфері
державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень;
• визначити роль і місце окремих юридичних фактів та їх значення для
проведення та/або відмови у державній реєстрації;
• вивчити структуру Єдиного державного реєстру прав на нерухоме
майно;
• дослідити колізійні питання та встановити шляхи їх подолання у
сфері державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх
обтяжень;
• вивчити основні етапи здійснення державної реєстрації речових прав
на нерухоме майно та їх обтяжень і захисту прав у механізмі
державної реєстрації;
• засвоїти механізм державної реєстрації земельних ділянок;
• вивчити механізм ведення Державного земельного кадастру.
Навчальні елементи змістового модулю
А - аудиторних годин;
С - годин самостійної роботи.
№
Тема заняття
з/п
1
2
1. Загальні
положення

Форма
занять
3
Лекція

про
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Всього
годин
4
2

з них
А
5
2

С
6
-

державну реєстрацію речових
прав на нерухоме майно та їх
обтяжень
2. Механізм державної реєстрації
прав на нерухоме майно та їх
обтяжень
3. Особливості
державної
реєстрації земельних ділянок
Всього годин:

Лекція

6

2

4

Лекція
Тренінг

7

4

3

15

8

7

Зміст навчальних елементів модулю
№
Тема
з/п
1
2
1.
Загальні
положення про
державну
реєстрацію
речових прав на
нерухоме майно та
їх обтяжень

2.

Зміст

3
Становлення системи реєстрації речових прав
(правочинів) на нерухоме майно та їх обтяжень
(обмежень) в Україні. Сучасний стан правового
регулювання механізму здійснення державної
реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх
обтяжень. Речові права та їх обтяження, що
підлягають державній реєстрації. Нерухоме майно,
щодо якого проводиться державна реєстрація
речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень.
Механізм
Система органів та суб'єкти, які здійснюють
державної
повноваження у сфері державної реєстрації
реєстрації прав на речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень.
нерухоме майно та Державний реєстратор. Державний реєстр речових
їх обтяжень
прав на нерухоме майно, його структура. Відкриття
та закриття розділів Державного реєстру речових
прав на нерухоме майно. Проведення державної
реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх
обтяжень. Строки проведення реєстраційних дій та
надання інформації з Державного реєстру речових
прав на нерухоме майно. Подання документів за
заявами у сфері державної реєстрації речових прав
на нерухоме майно та їх обтяжень. Отримання
документів за результатом розгляду заяв у сфері
державної реєстрації речових прав на нерухоме
майно та їх обтяжень. Вимоги до документів, що
подаються для державної реєстрації речових прав
на нерухоме майно та їх обтяжень. Відмова у
державній реєстрації речових прав на нерухоме
майно та їх обтяжень. Зупинення розгляду заяви
про державну реєстрацію речових прав на
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№
з/п
1

3.

Тема

Зміст

2

3
нерухоме майно та їх обтяжень. Зупинення
державної реєстрації речових прав на нерухоме
майно та їх обтяжень. Внесення записів до
Державного реєстру речових прав на нерухоме
майно, змін до них та їх скасування. Підстави для
державної реєстрації речових прав на нерухоме
майно та їх обтяжень. Особливості проведення
реєстраційних дій на підставі рішень судів.
Надання інформації з Державного реєстру речових
прав на нерухоме майно. Плата (адміністративний
збір) за проведення реєстраційних дій та за надання
інформації з Державного реєстру речових прав на
нерухоме майно. Порядок оскарження рішень, дій
або бездіяльності у сфері державної реєстрації
речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень.
Здійснення контролю у сфері державної реєстрації
речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень.
Особливості
Поняття та зміст ведення Державного земельного
державної
кадастру. Закон України «Про Державний
реєстрації
земельний кадастр»: загальна характеристика.
земельних ділянок Суб’єкти ведення державного земельного кадастру.
Порядок державної реєстрації земельної ділянки.
Кадастровий номер земельної ділянки та порядок
його присвоєння. Дія державних актів на право
власності на земельну ділянку. Взаємодія органу,
що здійснює ведення Державного земельного
кадастру, та органу державної реєстрації прав.
Вартість
Державного
земельного
кадастру
в Україні. Проблеми організації та ведення
Державного земельного кадастру.
Рекомендовані джерела до модулю

1. Конституція України від 28 червня 1996 р. Відомості Верховної
України. 1996. № 30. Ст. 141.
2. Цивільний кодекс України від 16 січня 2003 р. Відомості Верховної
України. 2003. №№ 40-44. ст.356.
3. Сімейний кодекс України від 10 січня 2002 р. Відомості Верховної
України. 2002 № 21-22. ст.135.
4. Земельний кодекс України від 25 жовтня 2001 р. Відомості Верховної
України. 2002. № 3-4. ст.27.
5. Лісовий кодекс України від 21січня 1994 р. Відомості Верховної
України. 1994. № 17. Ст. 99.
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Ради
Ради
Ради
Ради
ради

6. Про заставу: Закон України від 2 жовтня 1992 р. Відомості Верховної Ради
України. 1992. №47. Ст. 642.
7. Про оренду державного та комунального майна: Закон України від 10 квітня
1992 р. Відомості Верховної Ради України. 1992. № 30. Ст. 416.
8. Про нотаріат: Закон України від 2 вересня 1993 р. Відомості Верховної Ради
України. 1993. № 39. Ст. 383.
9. Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень:
Закон України від 1 липня 2004 р. Відомості Верховної Ради України. 2004. № 51.
Ст. 553.
10. Про оренду землі: Закон України від 6 жовтня 1998 р. Відомості Верховної
Ради України. № 46-47. Ст. 280.
11. Про Державний земельний кадастр: Закон України від 7 липня 2011 р.
Відомості Верховної Ради України. 2012. № 8. Ст. 61.
12. Про затвердження Порядку ведення Державного земельного кадастру:
постанова Кабінету Міністрів України від 17 жовтня 2012 року № 1051. Офіційний
вісник України. 2012. №89. Ст.3598
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Орієнтовний перелік питань для самоконтролю
1. Речові права та їх обтяження, що підлягають державній реєстрації.
2. Нерухоме майно, щодо якого проводиться державна реєстрація
речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень.
3. Система органів та суб'єкти, які здійснюють повноваження у сфері
державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень.
4. Державний реєстратор.
5. Державний реєстр речових прав на нерухоме майно, його структура.
Відкриття та закриття розділів Державного реєстру речових прав на
нерухоме майно.
6. Проведення державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та
їх обтяжень.
7. Строки проведення реєстраційних дій та надання інформації з
Державного реєстру речових прав на нерухоме майно.
8. Подання документів за заявами у сфері державної реєстрації речових
прав на нерухоме майно та їх обтяжень.
9. Отримання документів за результатом розгляду заяв у сфері державної
реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень.
10. Вимоги до документів, що подаються для державної реєстрації
речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень.
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11. Зупинення розгляду заяви про державну реєстрацію речових прав на
нерухоме майно та їх обтяжень.
12. Відмова в державній реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх
обтяжень.
13. Зупинення державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та
їх обтяжень.
14. Внесення записів до Державного реєстру речових прав на нерухоме
майно, змін до них та їх скасування.
15. Підстави для державної реєстрації речових прав на нерухоме майно
та їх обтяжень.
16. Особливості проведення реєстраційних дій на підставі рішень судів.
17. Надання інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме
майно.
18. Плата (адміністративний збір) за проведення реєстраційних дій та за
надання інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно.
19. Порядок оскарження рішень, дій або бездіяльності у сфері державної
реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень.
20. Здійснення контролю у сфері державної реєстрації речових прав на
нерухоме майно та їх обтяжень.
Змістовий модуль ПП10.
Контроль за господарською діяльністю суб’єктів господарювання та
відповідальність за порушення законодавства у сфері банкрутства
Мета модулю:
Основною метою є формування у майбутніх арбітражних керуючих
знань щодо порядку здійснення контролю за господарською діяльністю
суб’єктів
господарювання;
вдосконалення
й
розвиток
вміння
використовувати набуті знання для захисту прав та законних інтересів
суб’єктів господарської діяльності.
•
•
•
•
•

Навчальні цілі:
з’ясувати основні категорії і поняття у сфері здійснення державного
нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності;
вивчити нормативну базу щодо регулювання відносин у сфері
здійснення
контролю
господарської
діяльності
суб’єктів
господарювання;
засвоїти сутність контрольних правовідносин у сфері господарської
діяльності суб’єктів підприємницької діяльності;
вміти аналізувати зміст та повноваження контролюючих органів у
сфері господарської діяльності, визначати структуру й зміст
контрольних правовідносин, права і обов’язки їхніх учасників;
оволодіти фактичним та теоретичним матеріалом з фінансового
контролю в галузі оподаткування;
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• сформувати розуміння валютного регулювання та валютного
контролю, а також місця державних органів та органів банківської
системи в даній галузі;
• засвоїти основні положення нормативно-правових актів, що регулюють
суспільні відносини у сфері захисту прав споживачів, державного
пожежного нагляду, екологічного та санітарно-епідеміологічного
контролю;
• набути навичок практичного застосовування чинного законодавства
для вирішення різноманітних проблем правового регулювання
фінансово-господарської сфери та аналізу основних тенденцій
розвитку законодавства і практики його застосування у галузі
господарської діяльності;
• набуття навичок кваліфікації кримінально-караних діянь, що
вчинюються в сфері господарської діяльності і передбачених чинним
кримінальним законодавством, визначення складу злочину і основних
проблем призначення покарання за вказані діяння.
Навчальні елементи змістового модулю
А - аудиторних годин;
С - годин самостійної роботи.
№
Тема заняття
з/п
1
2
1. Організаційно-правові засади
державного
нагляду (контролю) у сфері
господарської діяльності
2. Правовий статус фіскальних
органів у процесі забезпечення
контролю за господарською
діяльністю
3. Податковий контроль та
фінансова відповідальність за
вчинення податкового
правопорушення
4. Поняття і завдання валютного
регулювання та валютного
контролю
5. Повноваження правоохоронних
органів
по
контролю
господарської
діяльності
суб'єктів
підприємницької
діяльності
6. Функції контролюючих органів,
що покликані забезпечувати
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з них

Форма
занять
3
Лекція

Всього
годин
4
4

А
5
2

С
6
2

Лекція

4

2

2

Лекціятренінг

4

2

2

Лекція

4

2

2

Лекція

4

2

2

Лекція

4

2

2

№
з/п
1

Тема заняття

2
безпеку життєдіяльності
громадян
7. Особливості відповідальності за
порушення законодавства в
сфері банкрутства
Всього годин:

з них

Форма
занять
3

Всього
годин
4

А
5

С
6

Лекція

6

4

2

30

16

14

Зміст навчальних елементів модулю
№
Тема
з/п
1
2
1. Організаційноправові засади
державного
нагляду
(контролю) у сфері
господарської
діяльності

2.

Правовий статус
фіскальних органів
у процесі
забезпечення
контролю за
господарською
діяльністю

Зміст
3
Поняття державного нагляду (контролю) у сфері
господарської діяльності. Загальні вимоги до
здійснення державного нагляду (контролю).
Принципи та заходи з державного нагляду
(контролю) у сфері господарської діяльності.
Повноваження
органу
державного
нагляду
(контролю) у сфері господарської діяльності.
Планові заходи зі здійснення державного нагляду
(контролюю). Підстави та порядок проведення
позапланових заходів зі здійснення державного
нагляду (контролю) Розпорядчі документи органів
державного нагляду (контролю).
Права та обов'язки суб'єкта господарювання під час
здійснення державного нагляду (контролю).
Відповідальність суб'єкта господарювання за
невиконання приписів, розпоряджень або інших
розпорядчих документів щодо усунення порушень
вимог законодавства, виявлених під час здійснення
заходу державного нагляду (контролю).
Види фіскальних органів у сфері фінансовогосподарської діяльності. Повноваження органів
державного фінансового контролю.
Повноваження органів соціального страхування по
контролю фінансово-господарської діяльності
суб'єктів підприємницької діяльності.
Види
контролюючих
органів
у
сфері
оподаткування та їх повноваження. Правовий
статус органів державної податкової служби: їх
система, функції та повноваження.
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№
Тема
з/п
1
2
3. Податковий
контроль та
фінансова
відповідальність за
вчинення
податкового
правопорушення

4.

5.

Зміст

3
Податковий контроль та повноваження органів
державної влади щодо його здійснення. Поняття та
ознаки податкового контролю. Основні методи
податкового контролю.
Податкові перевірки: порядок здійснення, види.
Податкове
повідомлення-рішення.
Податкова
вимога.
Податкові правопорушення та фінансові санкції.
Поняття та склад податкових правопорушень. Види
юридичної
відповідальності
за
податкові
правопорушення. Фінансова відповідальність за
податкові правопорушення.
Поняття і завдання Правові засади валютного регулювання. Правове
валютного
регулювання здійснення торгівлі іноземною
регулювання та
валютою. Поняття та завдання валютного
валютного
контролю. Повноваження державних органів і
контролю
функції банківської системи у сфері валютного
регулювання та контролю. Поняття валютного
контролю як елементу механізму валютного
регулювання. Завдання валютного контролю.
НБУ як головний орган валютного контролю.
Банки як агенти валютного контролю.
Відповідальність
за
порушення
валютного
законодавства.
Повноваження
Повноваження
правоохоронних
органів
по
правоохоронних
контролю фінансово-господарської діяльності
органів
по суб'єктів підприємницької діяльності. Перевірки
контролю
органами MBC України. Право та обов'язки
господарської
працівників поліції по контролю фінансоводіяльності суб'єктів господарської діяльності суб'єктів підприємницької
підприємницької
діяльності.
діяльності
Повноваження СБУ по контролю фінансовогосподарської діяльності суб'єктів підприємницької
діяльності.
Особливості
провадження
в
адміністративних справах за зверненням СБУ щодо
накладення арешту на активи, що пов'язані з
фінансуванням
тероризму
та
стосуються
фінансових операцій, зупинених відповідно до
рішення, прийнятого на підставі резолюцій Ради
Безпеки ООН. Контроль за забезпеченням охорони
державної таємниці.
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№
Тема
з/п
1
2
6. Функції
контролюючих
органів, що
покликані
забезпечувати
безпеку
життєдіяльності
громадян

7.

Зміст

3
Повноваження
спеціально
уповноваженого
центрального органу виконавчої влади у сфері
державного
контролю
за
додержанням
законодавства про захист прав споживачів. Функції
органів захисту прав споживачів по контролю за
господарською
діяльністю
суб'єктів
підприємницької діяльності. Порядок накладення
та стягнення штрафів за порушення законодавства
про захист прав споживачів.
Зміст санітарно-епідеміологічного контролю у
сфері
підприємництва.
Діяльність
органів
державної санітарно-епідеміологічної служби по
контролю за дотриманням юридичними та
фізичними особами санітарного законодавства.
Функції санітарно-епідеміологічної служби по
контролю за господарською діяльністю суб'єктів
підприємницької діяльності. Порядок здійснення
перевірок органами санітарно-епідеміологічної
служби. Адміністративна відповідальність за
порушення санітарного законодавства.
Функції органів екологічного контролю по
контролю за господарською діяльністю суб'єктів
підприємницької діяльності. Державний нагляд
(контроль) з питань цивільного захисту. Функції
державної пожежної служби по контролю за
господарською
діяльністю
суб'єктів
підприємницької діяльності. Порядок проведення
пожежно-технічних обстежень і перевірок.
Особливості
Види юридичної відповідальності за порушення
відповідальності за законодавства у сфері банкрутства.
порушення
Відповідальність за доведення до банкрутства.
законодавства в
Відповідальність за зловживання повноваженнями
сфері банкрутства службовою особою юридичної особи приватного
права незалежно від організаційно-правової форми.
Відповідальність за прийняття пропозиції, обіцянки
або одержання неправомірної вигоди службовою
особою.
Відповідальність
за
підкуп
працівника
підприємства, установи чи організації.
Відповідальність за підкуп службової особи
юридичної особи приватного права незалежно від
організаційно-правової форми.
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№
з/п
1

Тема

Зміст

2

3
Відповідальність за підкуп особи, яка надає
публічні послуги.
Відповідальність за викрадення, привласнення,
вимагання
документів,
штампів,
печаток,
заволодіння ними шляхом шахрайства чи
зловживання службовим становищем або їх
пошкодження.
Відповідальність за підроблення документів,
печаток, штампів та бланків, збут чи використання
підроблених документів, печаток, штампів.
Відповідальність за привласнення, розтрату майна
або заволодіння ним шляхом зловживання
службовим становищем.
Відповідальність за ухилення від сплати єдиного
внеску на загальнообов'язкове державне соціальне
страхування
та
страхових
внесків
на
загальнообов'язкове
державне
пенсійне
страхування.
Відповідальність за фальсифікацію фінансових
документів та звітності фінансової організації,
приховування неплатоспроможності фінансової
установи або підстав для відкликання (анулювання)
ліцензії фінансової установи.
Відповідальність за порушення законодавства про
державну таємницю.
Відповідальність за корупційні або пов'язані з
корупцією правопорушення.
Рекомендовані джерела до модулю
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України від
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Відомості Верховної Ради України. 1999. № 29. Ст.238.
16. Про оперативно-розшукову діяльність: Закон України від 18.02.1992 р.
Відомості Верховної Ради України. 1992. №22. Ст.303.
17. Про організаційно-правові основи боротьби з організованою
злочинністю: Закон України від 30 червня 1993 р. Відомості Верховної Ради
України. 1993. №35. Ст.358.
18. Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері
господарської діяльності: Закон України від 05 квітня 2007 р. Відомості Верховної
Ради України. 2007 № 29 ст.389.
19. Про основні засади здійснення державного фінансового контролю в
Україні: Закон України від 26 січня 1993 р. Відомості Верховної Ради України.
1993. №13. Ст.110.
20. Про охорону навколишнього природного середовища: Закон України від
25 червня 1991 р. Відомості Верховної Ради України. 1991. №41. Ст.546.
21. Про валюту і валютні операції: Закон України від 21 червня 2018 р.
Відомості Верховної Ради. 2018. № 30. ст.239.
22. Про Положення про Державну екологічну інспекцію України: постанова
КМУ від 19 квітня 2017 р. № 275. Офіційний Вісник України. 2017. №36. Ст.1131.
23. Про Службу Безпеки України: Закон України від 25 березня 1992 р.
Відомості Верховної Ради України. 1992. №27. Ст.382.
24. Про технічні регламенти та оцінку відповідності: Закон України від 15
січня 2015 року. Відомості Верховної Ради України. 2015. №14. Ст.96.
25. Про стандартизацію: Закон України від 05 червня 2014 р. Відомості
Верховної Ради України. 2014. №31. Ст.1058.
26. Про банки і банківську діяльність: Закон України від 12 грудня 2000 р.
Відомості Верховної Ради України. 2001. № 5-6. Ст.30.
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27. Про державний ринковий нагляд і контроль нехарчової продукції: Закон
України від 02 грудня 2010 р. Відомості Верховної Ради України. 2011. № 21.
ст.144.
28. Про забезпечення санітарного і епідемічного благополуччя населення:
Закон України від 24 лютого 1994 р. Відомості Верховної Ради України. 1994.
№27. Ст.218.
29. Лучковська С.І. Фінансове право: навч.посібник / С.І.Лучковська. – К.:
КНТ,2010. – 296 с.
30. Пришва Н.Ю. Податкове право: навч. посіб. / Н.Ю.Пришва. – К.:
Юрінком Інтер, 2010. – 368 с.

Орієнтовний перелік питань для самоконтролю
1. Принципи та заходи з державного нагляду (контролю) у сфері
господарської діяльності. Повноваження органу державного нагляду
(контролю) у сфері господарської діяльності.
2. Повноваження органів державного фінансового контролю.
3. Повноваження органів соціального страхування по контролю
фінансово-господарської діяльності суб'єктів підприємницької діяльності.
4. Повноваження правоохоронних органів по контролю фінансовогосподарської діяльності суб'єктів підприємницької діяльності.
5. Діяльність органів державної санітарно-епідеміологічної служби по
контролю за дотриманням юридичними та фізичними особами санітарного
законодавства.
6. Державний нагляд (контроль) з питань цивільного захисту.
7. Функції органів захисту прав споживачів по контролю за
господарською діяльністю суб'єктів підприємницької діяльності.
8. Функції органів екологічного контролю по контролю за
господарською діяльністю суб'єктів підприємницької діяльності.
9. Податковий контроль та повноваження органів державної влади щодо
його здійснення.
10. Податкові правопорушення та фінансові санкції.
11. Податкові перевірки: порядок здійснення, види.
12. Податкове повідомлення-рішення.
13. Поняття та завдання валютного контролю. Повноваження державних
органів і функції банківської системи у сфері валютного регулювання та
контролю.
14. Відповідальність за доведення до банкрутства.
15. Відповідальність за зловживання повноваженнями службовою
особою юридичної особи приватного права незалежно від організаційноправової форми.
16. Відповідальність за прийняття пропозиції, обіцянки або одержання
неправомірної вигоди службовою особою.
17. Відповідальність за підкуп працівника підприємства, установи чи
організації.
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18. Відповідальність за підкуп службової особи юридичної особи
приватного права незалежно від організаційно-правової форми.
19. Відповідальність за підкуп особи, яка надає публічні послуги.
20. Відповідальність за викрадення, привласнення, вимагання
документів, штампів, печаток, заволодіння ними шляхом шахрайства чи
зловживання службовим становищем або їх пошкодження.
21. Відповідальність за підроблення документів, печаток, штампів та
бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів.
22. Відповідальність за привласнення, розтрату майна або заволодіння
ним шляхом зловживання службовим становищем.
23. Відповідальність за ухилення від сплати єдиного внеску на
загальнообов'язкове державне соціальне страхування та страхових внесків на
загальнообов'язкове державне пенсійне страхування.
24. Відповідальність за фальсифікацію фінансових документів та
звітності фінансової організації, приховування неплатоспроможності
фінансової установи або підстав для відкликання (анулювання) ліцензії
фінансової установи.
25. Контроль за забезпеченням охорони державної таємниці.
26. Відповідальність за порушення законодавства про державну
таємницю.
27. Відповідальність за корупційні або пов'язані з корупцією
правопорушення.
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IІІ. КОНТРОЛЬ ЗНАНЬ СЛУХАЧІВ
3.1. Види контролю знань слухачів
Найважливішою умовою ефективного навчання у системі підготовки
арбітражних керуючих є контроль знань слухачів підготовчих курсів. Мета
контролю – підвищення активності та відповідальності слухачів щодо якості
засвоєння ними навчального матеріалу, визначення рівня набутих ними
знань.
Основними видами контролю знань слухачів є: вхідний, поточний і
підсумковий.
Вхідний контроль визначає рівень знань, умінь, якими володіють
слухачі, що приступили до навчання. Основні його форми: тестування,
анкетування.
Поточний контроль знань здійснюється з метою перевірки засвоєння
слухачами навчального матеріалу під час проведення різних форм занять. Він
може бути усним, письмовим, з використанням технічних засобів.
Підсумковий (вихідний) контроль проводиться з метою оцінювання
результатів навчання. Цей контроль здійснюється у формі підсумкового
заліку.
3.2. Порядок проведення заліку
Залік проводиться комісією. Склад комісії затверджується ректором
Хмельницького університету управління та права імені Леоніда Юзькова та
погоджується Департаментом з питань банкрутства Міністерства юстиції
України.
До складу комісії входять представник Департаменту з питань
банкрутства Міністерства юстиції України (голова екзаменаційної комісії),
двоє представників структурного підрозділу Центрально-Західного
міжрегіонального управління Міністерства юстиції, що забезпечує
реалізацію повноважень у сфері банкрутства, і двоє представників від
Хмельницького університету управління та права імені Леоніда Юзькова.
Залік складається з двох етапів. Перший етап полягає у підготовці
письмових відповідей на питання білета, який включає 10 питань із різних
галузей на основі Переліку обов'язкових питань, за яким проводиться
підготовка фізичних осіб з метою отримання кваліфікації арбітражних
керуючих. Загальний час для підготовки письмових відповідей на питання
білета становить 60 хвилин.
На другому етапі особа, що складає залік, в усній формі надає відповіді
на питання білета. Члени комісії у разі потреби можуть ставити особі, яка
складає залік, уточнюючі питання.
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Основними критеріями оцінки знань осіб, які складають залік, є:
• оволодіння знаннями у сфері відновлення платоспроможності та
банкрутства і здійснення діяльності арбітражного керуючого під час
провадження у справі про банкрутство;
• глибина мислення, логіка та методика викладення матеріалу;
• орієнтація на практичне застосування знань.
При оцінці знань осіб, які складають залік, використовується п'ятибальна
система:
• п'ять балів виставляються особам, які виявили глибокі знання у сфері
відновлення платоспроможності та банкрутства і здійснення діяльності
арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією,
ліквідатора) під час провадження у справі про банкрутство;
• чотири бали виставляються особам, які виявили повні знання у сфері
відновлення платоспроможності та банкрутства і здійснення діяльності
арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією,
ліквідатора) під час провадження у справі про банкрутство;
• три бали виставляються особам, які виявили розуміння поставлених
питань в обсязі, достатньому для подальшої роботи;
• два бали виставляються особам, які розуміють основні поняття
нормативно-правових актів, але в процесі відповіді допустили значну
кількість помилок;
• один бал виставляється особам, які не відповіли на питання за
відведений час.
Особа вважається такою що склала залік, якщо вона успішно виконала
60 % завдань за письмовою та усною компонентами.
3.3. Орієнтовні питання до заліку
I. Банкрутство
1. Законодавство України, що регулює провадження у справах про
банкрутство (неплатоспроможність).
2. Повноваження державного органу з питань банкрутства.
3. Порядок підготовки, перепідготовки осіб, які мають намір
здійснювати діяльність арбітражного керуючого, та підвищення кваліфікації
арбітражних керуючих. Видача та анулювання свідоцтва про право на
здійснення діяльності арбітражного керуючого.
4. Кваліфікаційна комісія арбітражних керуючих. Кваліфікаційний іспит
осіб, які мають намір отримати свідоцтво про право на здійснення діяльності
арбітражного керуючого.
5. Арбітражний керуючий: поняття, статус. Права та обов'язки
арбітражного керуючого на кожній стадії провадження. Винагорода та
відшкодування витрат арбітражного керуючого.
6. Тимчасове зупинення права на здійснення діяльності арбітражного
керуючого.
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7. Порядок припинення діяльності арбітражного керуючого.
8. Призначення та відсторонення арбітражного керуючого у справі про
банкрутство (неплатоспроможність).
9. Відповідальність арбітражних керуючих. Дисциплінарна комісія
арбітражних керуючих.
10. Страхування відповідальності арбітражного керуючого.
11. Контроль за діяльністю арбітражних керуючих.
12. Планові та позапланові перевірки діяльності арбітражних керуючих.
13. Наслідки проведення перевірки діяльності арбітражних керуючих.
14. Правила ведення діловодства та архіву арбітражного керуючого.
15. Фінансові аналізи в процедурі банкрутства.
16. Аналіз фінансово-господарського стану суб'єктів господарювання
щодо наявності ознак фіктивного банкрутства, доведення до банкрутства,
приховування стійкої фінансової неспроможності, незаконних дій у разі
банкрутства.
17. Підвідомчість, підсудність, підстави для відкриття провадження у
справі про банкрутство (неплатоспроможність).
18. Заява про відкриття справи про банкрутство (неплатоспроможність):
зміст, процесуальні особливості. Ухвала господарського суду про прийняття
заяви про відкриття провадження у справі про банкрутство
(неплатоспроможність).
19. Відмова, повернення, відкликання заяви про відкриття провадження
у справі про банкрутство (неплатоспроможність) та залишення заяви без
руху.
20.
Відкриття
провадження
у
справі
про
банкрутство
(неплатоспроможність).
21.
Закриття
провадження
у
справі
про
банкрутство
(неплатоспроможність).
22. Судові процедури, що застосовуються щодо боржника.
23. Забезпечення вимог кредиторів.
24. Мораторій на задоволення вимог кредиторів.
25. Кредитори конкурсні, поточні та забезпечені.
26. Виявлення кредиторів, розгляд вимог кредиторів, попереднє
засідання господарського суду, затвердження вимог кредиторів.
27. Реєстр вимог кредиторів.
28. Збори кредиторів та комітет кредиторів: створення, склад,
компетенція, порядок організації засідань.
29. Загальна характеристика процедури розпорядження майном.
30. Усунення керівника боржника на стадії розпорядження майном.
31. Загальна характеристика процедури санації.
32. План санації боржника: зміст, строк розробки, порядок погодження
та затвердження.
33. Продаж у процедурі санації майна боржника як єдиного майнового
комплексу.
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34. Відчуження у процедурі санації майна боржника шляхом заміщення
активів.
35. Продаж у процедурі санації частини майна боржника.
36. Звіт керуючого санацією.
37. Наслідки визнання боржника банкрутом.
38. Загальна характеристика ліквідаційної процедури.
39. Повноваження ліквідатора.
40. Ліквідаційна маса: формування, статус майна підприємства-банкрута.
41. Оцінка майна банкрута, загальний порядок продажу майна банкрута
в ліквідаційній процедурі.
42. Особливості продажу майна в провадженні у справі про банкрутство.
43. Порядок розрахунків з кредиторами. Черговість задоволення вимог
кредиторів.
44. Завершення процедури ліквідації. Звіт ліквідатора.
45. Звільнення працівників боржника, пільги і компенсації звільненим
працівникам.
46. Зберігання документів банкрута.
47. Особливості банкрутства страховиків.
48. Особливості банкрутства професійних учасників ринку цінних
паперів.
49. Особливості банкрутства емітента чи управителя іпотечних
сертифікатів, управителя фонду фінансування будівництва чи управителя
фонду операцій з нерухомістю.
50. Особливості банкрутства фермерського господарства.
51. Особливості банкрутства державних підприємств та підприємств, у
статутному капіталі яких частка державної власності перевищує 50 відсотків.
52. Провадження у справах про банкрутство, пов'язаних з іноземною
процедурою банкрутства.
53. Провадження у справі про неплатоспроможність фізичних осіб.
54. Підстави для відкриття провадження у справі про
неплатоспроможність.
55. Судові процедури, що застосовуються до боржника - фізичної особи.
56. Декларація про майновий стан боржника у справі про
неплатоспроможність.
57. Забезпечення вимог кредиторів.
58. Загальна характеристика процедури реструктуризації боргів
боржника у справі про неплатоспроможність.
59. План реструктуризації боргів боржника. Борги, що не підлягають
реструктуризації.
60. Визнання боржника банкрутом і введення процедури погашення
боргів боржника.
61. Загальна характеристика процедури погашення боргів боржника у
справі про неплатоспроможність.
62. Порядок задоволення вимог кредиторів.
63. Наслідки закриття провадження у справі про неплатоспроможність.
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64. Провадження у справах про неплатоспроможність окремих категорій
фізичних осіб.
65. Функції та повноваження саморегулівної організації арбітражних
керуючих.
66. Органи саморегулівної організації арбітражних керуючих.
II. Економіка
1. Поняття бухгалтерського обліку та аудиту.
2. Суть та організація бухгалтерського обліку та звітності в Україні.
Бухгалтерська, податкова та статистична звітність.
3. Бухгалтерський баланс: структура та аналіз статей.
4. Особливості складання ліквідаційного балансу.
5. Аудит бухгалтерської звітності.
6. Використання даних бухгалтерської, статистичної, податкової
звітності для аналізу фінансово-майнового стану підприємства-банкрута.
7. Методика та технологія підвищення інвестиційної привабливості.
8. Внутрішні та зовнішні джерела фінансування.
9. Аналіз ризиків та розробка інвестиційних проектів.
10. Регулювання зовнішньоекономічної діяльності.
11. Бізнес-планування: поняття, сутність, цілі.
12. Бізнес-план: поняття, зміст.
13. Валютне регулювання.
14. Податкова звітність.
15. Основні засади податкового законодавства України.
16. Податкова система: поняття, елементи, принципи побудови.
17. Поняття податків, зборів та інших обов'язкових платежів, їх види.
18. Поняття резидента та нерезидента.
19. Кредиторські вимоги органів державної податкової служби, їх
формування. Реалізація кредиторських прав органів державної податкової
служби.
20. Оцінка активів підприємства та методи її здійснення.
21. Методи і способи оцінки нематеріальних активів.
22. Прибуток: сутність, види.
23. Поняття доходу суб'єкта господарювання.
24. Загальна характеристика витрат та їх класифікація.
25. Збитки підприємства та джерела їх покриття.
26. Зміст, функції та основні інструменти маркетингу.
27. Маркетингова політика: поняття, завдання.
III. Цивільне законодавство та договірні відносини
1. Цивільне законодавство.
2. Підстави виникнення та припинення цивільних прав та обов'язків.
3. Право фізичної особи на здійснення підприємницької діяльності.
4. Державна реєстрація створення та припинення фізичної особи підприємця.
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5. Цивільно-правова відповідальність фізичної особи - підприємця.
6. Управління майном, що використовується у підприємницькій
діяльності фізичної особи - підприємця.
7. Створення та припинення юридичної особи. Державна реєстрація
створення та припинення юридичної особи.
8. Ліквідація юридичної особи.
9. Права та обов'язки учасників господарських товариств.
10. Управління господарським товариством.
11. Статут господарського товариства. Статутний/складений капітал.
12. Відповідальність засновників господарського товариства.
13. Поняття, види господарських товариств.
14. Акціонерні товариства та типи акціонерних товариств.
15. Порядок відчуження акцій акціонерного товариства.
16. Акції товариства, емісія цінних паперів, збільшення та зменшення
статутного капіталу. Консолідація та дроблення акцій акціонерного
товариства.
17. Загальні збори акціонерного товариства. Компетенція загальних
зборів.
18. Виконавчий орган акціонерного товариства.
19. Викуп акціонерним товариством розміщених ним цінних паперів.
20. Припинення акціонерного товариства. Злиття, приєднання, поділ,
виділ, перетворення акціонерного товариства.
21. Захист прав кредиторів при злитті, приєднанні, поділі, виділі або
перетворенні акціонерного товариства.
22. Поняття та види правочинів.
23. Державна реєстрація правочину, місце вчинення правочину.
24. Недійсність правочину, правові наслідки недійсності правочину.
25. Поняття та види договору, зміст договору.
26. Попередній договір, його форма та порядок укладення.
27. Підстави для зміни або розірвання договору.
28. Поняття зобов'язання, підстави його виникнення та припинення.
29. Сторони у зобов'язанні, третя особа у зобов'язанні.
30. Заміна сторін у зобов'язанні.
31. Іпотека: предмет іпотеки, державна реєстрація іпотеки, припинення.
32. Особливості іпотеки об'єктів права державної чи комунальної
власності.
33. Застава: поняття, підстави виникнення, звернення стягнення на
предмет застави.
34. Реалізація предмета застави та предмета іпотеки.
35. Види забезпечення виконання зобов'язання. Припинення
забезпечення зобов'язань.
36. Правові наслідки порушення зобов'язання. Відповідальність за
порушення зобов'язання. Вина як підстава відповідальності за порушення
зобов'язання. Правові наслідки порушення зобов'язання з вини кредитора.
37. Субсидіарна відповідальність
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IV. Господарське законодавство
1. Поняття господарської діяльності та господарських відносин.
2. Участь держави, органів державної влади, органів місцевого
самоврядування в господарській діяльності.
3. Державне регулювання господарської діяльності.
4. Державний контроль та нагляд за господарською діяльністю.
5. Особливості управління господарською діяльністю у державному
секторі економіки.
6. Управління господарською діяльністю у комунальному секторі
економіки.
7. Загальні гарантії прав підприємців.
8. Суб'єкт господарювання.
9. Порядок розрахунків з кредиторами у разі ліквідації суб'єкта
господарювання.
10. Підприємство як організаційна форма господарювання. Види та
організаційні форми підприємств.
11. Управління підприємством. Майно підприємства, джерела
формування майна.
12. Статус підприємства - учасника господарського об'єднання.
Господарські об'єднання.
13. Управління господарським об'єднанням.
14. Правовий режим державного майна у сфері господарювання.
15. Цінні папери та їх види у господарській діяльності.
16. Умови і порядок випуску цінних паперів суб'єктами господарювання.
17. Виникнення господарських зобов'язань.
18. Загальні умови укладання договорів, що породжують господарські
зобов'язання.
19. Загальний порядок укладання господарських договорів.
20. Особливості укладання господарських договорів за державним
замовленням.
21. Порядок зміни та розірвання господарських договорів.
22. Банківська гарантія забезпечення виконання господарських
зобов'язань.
23. Господарсько-правова відповідальність учасників господарських
відносин.
24. Межі господарсько-правової відповідальності. Зменшення розміру та
звільнення від відповідальності.
25. Види адміністративно-господарських санкцій.
26. Порушення законодавства про захист економічної конкуренції.
27. Закупівля товарів, робіт і послуг за державні кошти.
V. Господарський процес
1. Порядок досудового врегулювання спорів.
2. Право на звернення до господарського суду.
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3. Єдина судова інформаційно-телекомунікаційна система.
4. Форми господарського судочинства.
5. Справи, що відносяться до юрисдикції господарських судів.
6. Предметна та суб'єктна юрисдикція господарських судів.
7. Інстанційна юрисдикція господарських судів. Суди першої,
апеляційної та касаційної інстанцій.
8. Територіальна юрисдикція (підсудність) господарських судів.
Підсудність справ за вибором позивача. Виключна підсудність.
9. Учасники судового господарського процесу, їх права та обов'язки.
10. Сторони в судовому господарському процесі.
11. Процесуальні права та обов'язки сторін в господарському процесі.
12. Представники у господарському процесі. Участь у справі
представника. Законні представники.
13. Докази та доказування в господарському процесі. Забезпечення
доказів.
14. Встановлення та обчислення процесуальних строків.
15. Заходи процесуального примусу в господарському процесі.
16. Забезпечення позову у господарському процесі. Заходи забезпечення
позову. Скасування забезпечення позову.
17. Порядок подання заяви про забезпечення позову у господарському
процесі. Форма і зміст заяви про забезпечення позову, що подається до
господарського суду.
18. Зустрічне забезпечення у господарському процесі. Скасування
зустрічного забезпечення.
19. Наказне провадження у господарському процесі.
20. Позовне провадження у господарському процесі. Письмові заяви
учасників справи. Заяви з процесуальних питань.
21. Форма і зміст позовної заяви, що подається до господарського суду.
Пред'явлення позову. Відмова у відкритті провадження у справі.
22. Вирішення господарських спорів у першій інстанції.
23. Строк вирішення спору у господарському процесі.
24. Відмова позивача від позову, визнання позову відповідачем, мирова
угода сторін у господарському процесі.
25. Залишення позову без розгляду. Зупинення і закриття провадження у
справі у господарському процесі.
26. Судові рішення у господарському процесі.
27. Розгляд справ у порядку спрощеного позовного провадження у
господарському процесі.
28. Апеляційне оскарження у господарському процесі: суб'єкти,
підстави, строки. Повноваження суду апеляційної інстанції.
29. Касаційне оскарження у господарському процесі: суб'єкти, підстави.
Повноваження суду касаційної інстанції.
30. Підстави для передачі справи на розгляд палати, об'єднаної палати
або Великої Палати Верховного Суду у господарському процесі.
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31. Перегляд судових рішень за нововиявленими або виключними
обставинами у господарському процесі.
32. Процесуальні питання, пов'язані з виконанням судових рішень у
господарських справах. Обов'язковість судових рішень. Звернення судових
рішень до виконання. Мирова угода в процесі виконання. Відстрочення або
розстрочення виконання судового рішення, зміна способу та порядку
виконання судового рішення. Зупинення виконання судового рішення.
33. Судовий контроль за виконанням судових рішень у господарському
процесі. Подання і розгляд скарги. Судове рішення за скаргою.
34. Провадження у справах про оскарження рішень третейських судів та
про видачу наказів на примусове виконання рішень третейських судів.
35. Порядок відновлення втраченого судового провадження в
господарській справі. Розгляд заяви про відновлення втраченого судового
провадження.
36. Медіація як спосіб позасудового розв'язання конфліктів (спорів),
принципи, процедури та переваги.
VI. Трудове та пенсійне законодавство
1. Основні трудові права працівників.
2. Прийняття на роботу. Трудовий договір: поняття, умови, строки.
3. Підстави припинення трудового договору.
4. Порядок вивільнення працівників.
5. Трудові гарантії та компенсації: загальна характеристика, види.
6. Комісія по трудових спорах: організація, компетенція, порядок та
строки розгляду спорів.
7. Загальна характеристика пенсійного забезпечення. Види пенсійного
забезпечення.
8. Структура системи пенсійного забезпечення в Україні.
9. Джерела формування коштів Пенсійного фонду.
10. Загальна характеристика законодавства про оплату праці.
11. Система оплати праці.
12. Право на оплату праці та його захист.
13. Поняття загальнообов'язкового державного соціального страхування.
14. Законодавство про соціальне страхування.
15. Фонд соціального страхування України: управління Фондом, основні
завдання та функції.
16. Загальнообов'язкове державне соціальне страхування у зв'язку з
тимчасовою втратою працездатності.
17. Загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасного
випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили
втрату працездатності.
18. Державна служба зайнятості: статус, функції.
VII. Виконавче провадження
1. Виконавче провадження. Засади виконавчого провадження.
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2. Органи та особи, які здійснюють примусове виконання рішень.
Система органів примусового виконання рішень.
3. Учасники виконавчого провадження та особи, які залучаються до
проведення виконавчих дій. Сторони виконавчого провадження.
Представництво сторін у виконавчому провадженні.
4. Рішення, що підлягають примусовому виконанню. Виконавчі
документи.
5. Вимоги до виконавчого документа.
6. Заходи примусового виконання рішень.
7. Загальні строки у виконавчому провадженні. Строки пред’явлення
виконавчих документів до виконання. Переривання строку давності
пред’явлення виконавчого документа до виконання, поновлення
пропущеного строку. Строки прийняття рішень виконавцями та вчинення
виконавчих дій.
8. Обов’язки і права державного та приватного виконавців,
обов’язковість вимог виконавців.
9. Права і обов’язки сторін та інших учасників виконавчого
провадження.
10. Приватний виконавець. Державне регулювання діяльності
приватного виконавця. Єдиний реєстр приватних виконавців України.
11. Виконавчі округи і територіальні межі діяльності приватного
виконавця. Особливості здійснення діяльності приватного виконавця.
Зупинення, поновлення та припинення діяльності приватного виконавця.
Помічник приватного виконавця.
12. Автоматизована система виконавчого провадження. Єдиний реєстр
боржників.
13. Загальні умови здійснення виконавчого провадження.
14. Виконавчі витрати. Виконавчий збір. Винагорода приватного
виконавця.
15. Час та місце проведення виконавчих дій.
16. Особливості виконання кількох рішень у разі надходження на
виконання кількох виконавчих документів щодо одного боржника.
17. Відкладення проведення виконавчих дій.
18. Відстрочка або розстрочка виконання, встановлення чи зміна способу
і порядку виконання рішення.
19. Зупинення вчинення виконавчих дій. Строки зупинення вчинення
виконавчих дій.
20. Повернення виконавчого документа стягувачу.
21. Закінчення виконавчого провадження. Відновлення виконавчого
провадження.
22. Розподіл стягнутих з боржника грошових сум.
23. Черговість задоволення вимог стягувачів у разі недостатності
стягнутої суми для задоволення вимог стягувачів.
24. Порядок виплати стягнутих грошових сум.
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25. Порядок звернення стягнення на кошти та інше майно боржника.
Особливості звернення стягнення на кошти боржника в іноземній валюті та
виконання рішень під час обчислення боргу в іноземній валюті.
26. Звернення стягнення на об’єкти нерухомого майна фізичної особи.
27. Звернення стягнення на заставлене майно.
28. Особливості звернення стягнення на кошти та майно боржника юридичної особи, фізичної особи - підприємця.
29. Звернення стягнення на майно боржника, що перебуває в інших осіб.
30. Майно, на яке не може бути звернено стягнення.
31. Визначення вартості майна боржника. Оцінка майна боржника.
32. Зберігання майна, на яке накладено арешт. Зняття арешту з майна.
33. Реалізація майна, на яке звернено стягнення.
34. Умови звернення стягнення на заробітну плату, пенсію, стипендію та
інші доходи боржника.
35. Кошти, на які не може бути звернено стягнення.
36. Контроль за діяльністю працівників органів державної виконавчої
служби. Контроль за діяльністю приватного виконавця.
37. Оскарження рішень, дій або бездіяльності виконавців та посадових
осіб органів державної виконавчої служби.
38. Відповідальність за невиконання законних вимог виконавця та
порушення вимог Закону України «Про виконавче провадження».
Відповідальність приватного виконавця.
VIII. Приватизація та оцінка майна
1. Принципи приватизації державного і комунального майна.
2. Об'єкти державної і комунальної власності, що підлягають
приватизації. Об'єкти, які не підлягають приватизації.
3. Класифікація об'єктів приватизації.
4. Суб'єкти приватизації державного і комунального майна.
5. Вимоги до покупців об'єктів приватизації.
6. Повноваження державних органів приватизації у сфері приватизації.
7. Порядок приватизації державного і комунального майна.
8. Формування та затвердження переліків об'єктів, що підлягають
приватизації.
9. Способи приватизації державного і комунального майна.
10. Подання покупцем заяви на участь у приватизації.
11. Продаж об'єктів малої приватизації. Об'єкти малої приватизації.
12. Аукціонна комісія.
13. Особливості викупу окремих об'єктів приватизації.
14. Перетворення державних і комунальних підприємств у господарські
товариства.
15. Приватизація об'єктів державної і комунальної власності, переданих
в оренду.
16. Продаж об'єктів великої приватизації.
17. Інформація про приватизацію.
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18. Фінансові відносини приватизації. Формування стартової ціни
об'єктів приватизації. Джерела коштів для придбання державного або
комунального майна, що приватизується. Використання грошових коштів,
одержаних від приватизації.
19. Оформлення угод приватизації.
20. Контроль за виконанням договорів купівлі-продажу, укладених у
процесі приватизації.
21. Відповідальність за порушення законодавства про приватизацію.
22. Оцінка майна та майнових прав.
23. Професійна оціночна діяльність. Форми оціночної діяльності.
24. Суб'єкти оціночної діяльності. Права суб'єктів оціночної діяльності.
25. Обов'язок проведення оцінки майна.
26. Обмеження щодо проведення оцінки майна.
27. Підстави проведення оцінки майна. Договір на проведення оцінки
майна.
IX. Державна реєстрація речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень
1. Речові права та їх обтяження, що підлягають державній реєстрації.
2. Нерухоме майно, щодо якого проводиться державна реєстрація
речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень.
3. Система органів та суб'єкти, які здійснюють повноваження у сфері
державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень.
4. Державний реєстратор.
5. Державний реєстр речових прав на нерухоме майно, його структура.
Відкриття та закриття розділів Державного реєстру речових прав на
нерухоме майно.
6. Проведення державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та
їх обтяжень.
7. Строки проведення реєстраційних дій та надання інформації з
Державного реєстру речових прав на нерухоме майно.
8. Подання документів за заявами у сфері державної реєстрації речових
прав на нерухоме майно та їх обтяжень.
9. Отримання документів за результатом розгляду заяв у сфері державної
реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень.
10. Вимоги до документів, що подаються для державної реєстрації
речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень.
11. Зупинення розгляду заяви про державну реєстрацію речових прав на
нерухоме майно та їх обтяжень.
12. Відмова в державній реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх
обтяжень.
13. Зупинення державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та
їх обтяжень.
14. Внесення записів до Державного реєстру речових прав на нерухоме
майно, змін до них та їх скасування.
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15. Підстави для державної реєстрації речових прав на нерухоме майно
та їх обтяжень.
16. Особливості проведення реєстраційних дій на підставі рішень судів.
17. Надання інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме
майно.
18. Плата (адміністративний збір) за проведення реєстраційних дій та за
надання інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно.
19. Порядок оскарження рішень, дій або бездіяльності у сфері державної
реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень.
20. Здійснення контролю у сфері державної реєстрації речових прав на
нерухоме майно та їх обтяжень.
X. Контроль за господарською діяльністю суб’єктів господарювання
та відповідальність за порушення законодавства у сфері банкрутства
1. Принципи та заходи з державного нагляду (контролю) у сфері
господарської діяльності. Повноваження органу державного нагляду
(контролю) у сфері господарської діяльності.
2. Повноваження органів державного фінансового контролю.
3. Повноваження органів соціального страхування по контролю
фінансово-господарської діяльності суб'єктів підприємницької діяльності.
4. Повноваження правоохоронних органів по контролю фінансовогосподарської діяльності суб'єктів підприємницької діяльності.
5. Діяльність органів державної санітарно-епідеміологічної служби по
контролю за дотриманням юридичними та фізичними особами санітарного
законодавства.
6. Державний нагляд (контроль) з питань цивільного захисту.
7. Функції органів захисту прав споживачів по контролю за
господарською діяльністю суб'єктів підприємницької діяльності.
8. Функції органів екологічного контролю по контролю за
господарською діяльністю суб'єктів підприємницької діяльності.
9. Податковий контроль та повноваження органів державної влади щодо
його здійснення.
10. Податкові правопорушення та фінансові санкції.
11. Податкові перевірки: порядок здійснення, види.
12. Податкове повідомлення-рішення.
13. Поняття та завдання валютного контролю. Повноваження державних
органів і функції банківської системи у сфері валютного регулювання та
контролю.
14. Відповідальність за доведення до банкрутства.
15. Відповідальність за зловживання повноваженнями службовою
особою юридичної особи приватного права незалежно від організаційноправової форми.
16. Відповідальність за прийняття пропозиції, обіцянки або одержання
неправомірної вигоди службовою особою.
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17. Відповідальність за підкуп працівника підприємства, установи чи
організації.
18. Відповідальність за підкуп службової особи юридичної особи
приватного права незалежно від організаційно-правової форми.
19. Відповідальність за підкуп особи, яка надає публічні послуги.
20. Відповідальність за викрадення, привласнення, вимагання
документів, штампів, печаток, заволодіння ними шляхом шахрайства чи
зловживання службовим становищем або їх пошкодження.
21. Відповідальність за підроблення документів, печаток, штампів та
бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів.
22. Відповідальність за привласнення, розтрату майна або заволодіння
ним шляхом зловживання службовим становищем.
23. Відповідальність за ухилення від сплати єдиного внеску на
загальнообов'язкове державне соціальне страхування та страхових внесків на
загальнообов'язкове державне пенсійне страхування.
24. Відповідальність за фальсифікацію фінансових документів та
звітності фінансової організації, приховування неплатоспроможності
фінансової установи або підстав для відкликання (анулювання) ліцензії
фінансової установи.
25. Контроль за забезпеченням охорони державної таємниці.
26. Відповідальність за порушення законодавства про державну
таємницю.
27. Відповідальність за корупційні або пов'язані з корупцією
правопорушення.
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Зразок залікового білету

ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСНА РАДА
Хмельницький університет управління та права імені Леоніда Юзькова
ПІДСУМКОВИЙ ЗАЛІК
осіб, які пройшли підготовку за програмою арбітражних керуючих
ЗАЛІКОВИЙ БІЛЕТ № 1
1.
Законодавство України, що регулює провадження у справах про
банкрутство (неплатоспроможність).
2.
Суть та організація бухгалтерського обліку та звітності в
Україні. Бухгалтерська, податкова та статистична звітність.
3.
Ліквідація юридичної особи.
4.
Суб'єкт господарювання.
5.
Медіація як спосіб позасудового розв'язання конфліктів (спорів),
принципи, процедури та переваги.
6.
Порядок вивільнення працівників.
7.
Органи та особи, які здійснюють примусове виконання рішень.
Система органів примусового виконання рішень.
8.
Аукціонна комісія.
9.
Зупинення державної реєстрації речових прав на нерухоме
майно та їх обтяжень.
10.
Відповідальність за доведення до банкрутства.
Складено на основі Переліку обов'язкових питань, за якими проводиться
навчання осіб, які мають намір здійснювати діяльність арбітражного
керуючого, затвердженого наказом Міністерства юстиції України
від 02 жовтня 2019 року № 3076/5
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ІV. ПОРЯДОК ОНОВЛЕННЯ, УДОСКОНАЛЕННЯ ТА
КОРИГУВАННЯ ПРОГРАМИ
Тематика програми оновлюється та удосконалюється на підставі:
▪

прийняття нових нормативно-правових актів з питань підготовки
арбітражних керуючих;
▪
нових навчально-методичних посібників, підручників тощо;
▪
пропозицій викладачів і слухачів, отриманих у процесі аналізу
потреб у навчанні.
Постійне оновлення та удосконалення програми має сприяти
підтриманню її в актуальному стані.
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