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ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
Самостійна робота студентів є складовою навчального процесу,
основним засобом опанування навчального матеріалу у вільний від
обов’язкових навчальних занять час.
Мета самостійної роботи студентів з дисципліни “Законодавство
про банкрутство” — сприяти засвоєнню в повному обсязі навчальної
програми та формуванню самостійності як особистісної риси та важливої професійної якості, яка полягає в умінні систематизувати, планувати та контролювати власну діяльність.
Завдання самостійної роботи студентів з дисципліни “Законодавство про банкрутство” полягає у засвоєнні відповідних знань, їх
закріпленні та систематизації, а також застосуванні при виконанні
практичних завдань. Самостійна робота забезпечує підготовку студентів до поточних аудиторних занять.
Зміст самостійної роботи студентів з дисципліни “Законодавство
про банкрутство” визначається навчальною програмою цієї дисципліни, а також цими методичними матеріалами.
Основними формами самостійної роботи студентів з дисципліни
“Законодавство про банкрутство” є:
• опрацювання прослуханого лекційного матеріалу, обов’язкових
і додаткових літературних джерел;
• виконання домашніх завдань;
• вивчення окремих тем або питань, передбачених для самостійного опрацювання;
• підготовка до різних форм поточного контролю;
• пошук та огляд літературних джерел за заданою проблематикою;
• написання реферату за заданою проблематикою;
• аналітичний розгляд наукових публікацій.
У процесі самостійної підготовки до практичних занять студенти повинні опрацювати прослуханий лекційний матеріал, всебічно
розглянути зміст питань, що виносяться на заняття, опрацювати навчальну літературу, відповідні нормативно-правові акти. Перевірку
засвоєння знань студенти здійснюють за допомогою питань для самоконтролю, які охоплюють основні положення, що підлягають самостійному засвоєнню студентами відповідно до кожної, передбаче-



ної для самостійного вивчення теми дисципліни “Законодавство про
банкрутство”.
Поряд з питаннями для самоконтролю та практичними завданнями кожна тема, яка виноситься на самостійне вивчення, передбачає
кілька тестових завдань для самоконтролю. Тестові завдання для самоконтролю складено відповідно до програми навчальної дисципліни “Законодавство про банкрутство” для поточної перевірки знань
студентів.
Виконання домашнього завдання з дисципліни “Законодавство
про банкрутство” має на меті закріплення та поглиблення теоретичних знань та вмінь студента з навчального матеріалу, винесеного на
самостійне опрацювання.
Поряд із вивченням законодавства доречно вивчати й аналізувати практику його реалізації, обставини і причини прийняття актів,
які вивчаються, ставлення до них практиків і громадськості. Обсяг
об’єктів порівняльного вивчення повинен бути максимально вичерпним.
Практичні завдання, передбачені для кожної теми, що підлягає самостійному засвоєнню, включають у себе підготовку до тематичних
колоквіумів, а також написання рефератів та доповідей за заданими
питаннями.
При підготовці до тематичного колоквіуму вивченню підлягають
нормативно-правові акти в сфері регулювання фінансових відносин.
Окрему увагу слід приділити засвоєнню рекомендованої основної та
додаткової літератури за кожною темою, що передбачає самостійне
вивчення.
Одним із важливих засобів засвоєння знань є написання рефератів. Написання реферату за заданою проблематикою необхідно починати з власного, добре продуманого вступу. У вступі визначається
мета дослідження, з максимально можливою точністю встановлюються рамки теми, що підлягає розгляду, визначаються методи її
дослідження. Він служить перехідним містком до основного дослідження. В ньому повинно бути відображено практичне і теоретичне
значення теми.
В основній частині роботи викладається насамперед зміст досліджуваної проблеми. Наслідком проведеного дослідження можуть бути
пропозиції щодо національного законодавства у сфері банкрутства. У



цьому випадку необхідно дати чітке обґрунтування того, чому саме
таке рішення є єдино правильним.
Робота повинна завершуватися висновками.
Критерії оцінювання самостійної роботи студентів:
• оцінка “відмінно” — студент повно і всебічно розкриває питання теми, винесені на самостійне опрацювання, вільно оперує
поняттями і термінологією, демонструє глибокі знання джерел,
має власну точку зору стосовно відповідної теми і може аргументовано її доводити;
• оцінка “добре” — загалом рівень знань студентів відповідає
викладеному вище, але мають місце деякі упущення при виконанні завдань, винесених на самостійне опрацювання, обґрунтування неточні, не підтверджуються достатньо обґрунтованими доказами;
• оцінка “задовільно” — студент розкрив питання, винесені на самостійне опрацювання, в загальних рисах розуміє їх суть, намагається робити висновки, але при цьому припускається грубих
помилок, матеріал викладає нелогічно і несамостійно;
• оцінка “незадовільно” — студент не в змозі дати відповідь на
поставлене запитання або відповідь неправильна, студент не
розуміє суті питання, не може зробити висновків.
тематичний план
дисципліни
“Законодавство про банкрутство
№
пор.
1

1

Назва змістового модуля і теми

Лекції

ПЗ

2
Змістовий модуль І. Теоретичні основи
поняття банкрутства та його правове
регулювання
Банкрутство в історичному
та правовому аспекті

3

4

Самостійна
робота
5

2

1

4



1
2

2
Правові підстави провадження
у справах про неплатоспроможність
і банкрутство
3 Підготовче та попереднє засідання
як процес визначення повноважень
кредиторів і боржника
Змістовий модуль ІІ. Практичні
аспекти здійснення процедури
банкрутства в законодавстві України
та зарубіжних держав
4 Санація як засіб відновлення
платоспроможності боржника
5 Ліквідаційна процедура як засіб
задоволення вимог кредиторів
6 Мирова угода в процесі
неплатоспроможності
7 Законодавство про банкрутство
зарубіжних країн
Разом годин: 54

3

4

5

2

1

5

2

1

5

2

1

5

2

1

5

2

1

5

2

1

5

14

6

34

Зміст  САМОСТІЙНОЇ  РОБОТИ
з дисуципліни
“Законодавство  про  банкрутство”
Змістовий модуль І.	Теоретичні основи поняття банкрутства
та його правове регулювання
Тема 1. Банкрутство в історичному та правовому аспекті
1. Зародження інституту банкрутства в Україні.
2. Основні принципи банкрутства.
3. Основні положення Закону України “Про відновлення плато
спроможності боржника або визнання його банкрутом”.
4. Законодавство, що регулює питання неплатоспроможності та
банкрутства.
5. Повноваження державного органу з питань банкрутства.



Практичні завдання
Підготувати реферат на тему: “Законодавство, що регулює питання неплатоспроможності та банкрутства”
Тестові завдання для самоконтролю
1. Правовою основою інституту банкрутства в Україні є:
• Конституція України;
• Закон України “Про відновлення платоспроможності боржника
або визнання його банкрутом”;
• Податковий кодекс України;
• рішення судів України про визнання банкрутом господарюючого суб’єкта.
2. Суб’єктами банкрутства можуть бути:
• боржник, неспроможність якого виконати свої грошові
зобов’язання встановлена арбітражним судом;
• відокремлені структурні підрозділи юридичної особи (філії,
представництва, відділення тощо), неспроможність яких виконати свої грошові зобов’язання встановлена арбітражним судом;
• будь-яка юридична особа, що має заборгованість з виплати заробітної плати та сплати податків не менше 6 місяців.
3. Сторонами у справі про банкрутство можуть бути:
• кредитори (представник комітету кредиторів);
• боржник (банкрут);
• третя сторона;
• арбітражний керуючий.
4. Зазначте, яка частка державної власності повинна бути у
статутному фонді підприємств для необхідності задіяти державний орган з питань банкрутства:
• 20 %;
• 25 %;
• 30 %;
• 33,3 %;
•	50 %.
Література [1–5; 21; 35; 36; 49; 51]



Тема 2. Правові підстави провадження у справах
про неплатоспроможність і банкрутство
1. Поняття та ознаки неплатоспроможності в українському законодавстві.
2. Учасники та сторони в процедурі неплатоспроможності.
3. Судові процедури банкрутства.
4. Підстави для порушення провадження у справі про банкрутство.
Практичні завдання
1. Підготувати доповідь на тему: “Поняття та ознаки неплатоспроможності в українському законодавстві”.
2. Підготувати доповідь на тему: “Підстави для порушення провадження у справі про банкрутство”.
Тестові завдання для самоконтролю
1. Відносини неспроможності — це:
• відносини, що виникають у зв’язку з офіційною заявою господарюючого суб’єкта про його неплатоспроможність;
• відносини, що виникають у зв’язку з неплатоспроможністю
господарюючого суб’єкта як результат його господарської діяльності;
• відносини, що виникають у зв’язку з офіційним визнанням неплатоспроможності господарюючого суб’єкта.
2. Зазначте, з якого моменту юридично виникають відносини
неспроможності:
• з моменту настання умов неплатоспроможності господарюючого суб’єкта;
• з моменту порушення справи про банкрутство;
• з моменту звернення до суду із заявою про визнання неплатоспроможності господарюючого суб’єкта.
3. Неспроможність суб’єкта підприємницької діяльності виконати після настання встановленого строку їх сплати грошові зобов’язання перед кредиторами, в тому числі із заробітної
плати, а також виконати зобов’язання щодо сплати податків
і зборів (обов’язкових платежів) не інакше як через відновлення
платоспроможності — це:


• банкрутство;
• неплатоспроможність;
• грошове зобов’язання.
4. Визнана арбітражним судом неспроможність боржника
відновити свою платоспроможність та задовольнити визнані
судом вимоги кредиторів не інакше як через застосування ліквідаційної процедури — це:
• банкрутство;
• неплатоспроможність;
• грошове зобов’язання.
Література [4; 5; 8; 17; 51]
Тема 3. Підготовче та попереднє засідання як процес
визначення повноважень кредиторів і боржника
1. Загальні умови порушення провадження у справі про банкрутство.
2. Розпорядження майном боржника.
3. Утворення комітету кредиторів.
4. Мораторій на задоволення вимог кредиторів.
Література [4; 5; 14; 51]
Практичні завдання
1. Підготувати реферат на тему: “Правові підстави діяльності кредиторів у процесі банкрутства окремих суб’єктів господарювання”.
2. Підготувати доповідь на тему: “Припинення провадження у
справах про банкрутство”.
Тестові завдання для самоконтролю
1. мораторій на задоволення вимог кредиторів запроваджується:
• після порушення справи про банкрутство;
• одночасно з порушенням справи про банкрутство;
• перед порушенням справи про банкрутство;
• після визнання неплатоспроможності господарюючого суб’єкта.



2. при розпорядженні майном боржника ставиться мета:
• забезпечення збереження та ефективного використання майнових активів боржника;
• проведення аналізу фінансового стану боржника;
• виявлення інших кредиторів;
• забезпечення пропорційного розподілу розрахунків з усіма кредиторами.
3. Види боржників:
• загальні;
• спеціальні;
• конкурсні;
• неконкурсні;
• змішані.
4. Зазначте, яким судам підвідомчі справи про банкрутство:
• адміністративним;
• арбітражним;
• господарським;
• третейським.
5. Право на звернення до суду мають:
• кредитор;
• боржник;
• контролюючі органи.
Література [4; 5; 14; 51]
Змістовий модуль II. Практичні аспекти здійснення процедури
банкрутства в законодавстві України
та зарубіжних держав
Тема 4. Санація як засіб відновлення платоспроможності
боржника
1.
2.
3.
4.
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Визначення поняття санації.
План санації.
Продаж майна в процедурі санації.
Особливості процесу санації деяких суб’єктів господарювання.
Література [4; 5; 8; 17; 51]

Практичні завдання
1. Підготувати реферат на тему: “Керуючий санацією як процесуальна особа у справах про банкрутство”.
2. Підготувати доповідь на тему: “Визнання угод недійсними в
процедурі санації”.
3. Підготувати реферат на тему: “Бюджетні системи зарубіжних
країн”.
Тестові завдання для самоконтролю
1. Санація за своїм визначенням спрямована на:
• оздоровлення фінансово-господарського становища боржника;
• задоволення в повному обсязі або частково вимог кредиторів;
• вирішення питань погашення боргів без визнання господарюючого суб’єкта банкрутом;
• зміну організаційно-правової та виробничої структури боржника;
• проведення судової процедури банкрутства.
2. Вимоги до керуючого санацією:
• фізична особа;
• наявність вищої економічної освіти;
• наявність ліцензії, виданої в установленому законодавством порядку;
• наявність досвіду відповідної економічної діяльності.
3. санація запроваджується на строк:
• не більше 3 місяців;
• не більше 6 місяців;
• не більше 12 місяців;
• не більше 18 місяців.
4. Зазначте, в який термін з дня винесення ухвали про санацію боржника керуючий санацією зобов’язаний подати комітету
кредиторів для схвалення план санації боржника:
• протягом 15 днів;
• протягом 30 днів;
• протягом двох місяців;
• протягом трьох місяців.
Література [4; 5; 8; 17; 51]
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Тема 5. Ліквідаційна процедура як засіб задоволення вимог
кредиторів
1. Відкриття ліквідаційної процедури.
2. Порядок оцінки та інвентаризації майна банкрута.
3. Особливості здійснення ліквідаційної процедури деяких
суб’єктів господарювання.
Практичні завдання
1. Підготувати реферат на тему: “Функції господарського суду в
ліквідаційній процедурі”.
2. Підготувати реферат на тему: “Наслідки визнання боржника
банкрутом”.
Тестові завдання для самоконтролю
1. Основна мета проведення ліквідаційної процедури:
• оздоровлення фінансово-господарського становища боржника;
• задоволення визнаних судом вимог кредиторів шляхом продажу його майна;
• ліквідація статусу юридичної особи.
2. Ліквідатор призначається:
• органами місцевої влади;
• органами державної влади;
• органами фінансового контролю;
• комітетом кредиторів;
• арбітражним судом.
3. Строк ліквідаційної процедури не може перевищувати:
• 6 місяців;
• 12 місяців;
• 18 місяців;
• 24 місяців.
4. Зазначте, в який термін з дня призначення ліквідатора органи управління банкрута забезпечують передачу йому бухгалтерської та іншої документації банкрута, печаток і штампів,
матеріальних та інших цінностей:
• протягом трьох днів;
• протягом п’яти днів;
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• протягом десяти днів;
• протягом п’ятнадцяти днів.
Література [4; 5; 8; 13; 14; 21; 22; 51]
Тема 6.	Мирова угода в процесі неплатоспроможності
1. Поняття мирової угоди в процесі неплатоспроможності.
2. Правові підстави укладання мирової угоди.
Практичні завдання
1. Підготувати реферат на тему: “Порядок розгляду мирової угоди
в господарському суді”.
2. Підготувати реферат на тему: “Підстави для розірвання мирової
угоди”.
Тестові завдання для самоконтролю
1. Під мировою угодою у справі про банкрутство розуміється:
• домовленість між боржником і кредиторами стосовно відстрочки та (або) розстрочки;
• добровільний розрахунок з боржником;
• прощення (списання) кредиторами боргів боржника;
• будь-яка домовленість між боржником і кредиторами.
2. Зазначте, на якій стадії провадження у справі про банкрутство може бути укладена мирова угода:
• тільки на першій стадії;
• на другій стадії;
• на першій і на другій стадіях;
• на будь-якій стадії.
3. Мирова угода обов’язково має містити положення про:
• розміри, порядок і строки виконання зобов’язань боржника;
• відстрочку чи розстрочку або прощення (списання) боргів чи їх
частини;
• виконання зобов’язань боржника третіми особами;
• обмін вимог кредиторів на акції боржника;
• задоволення вимог кредиторів іншими способами, що не суперечать закону.
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4. арбітражний керуючий повинен подати до арбітражного
суду заяву про затвердження мирової угоди у термін:
• протягом трьох днів з дня укладення мирової угоди;
• протягом п‘яти днів з дня укладення мирової угоди;
• протягом десяти днів з дня укладення мирової угоди;
• протягом п’ятнадцяти днів з дня укладення мирової угоди.
Література [4; 5; 8; 13; 14; 21; 22; 51]
Тема 7. Законодавство про банкрутство зарубіжних країн
1. Поняття правового регулювання питань банкрутства в законодавстві зарубіжних країн.
2. Питання вдосконалення чинного законодавства України про
банкрутство.
Практичні завдання
1. Підготувати реферат на тему: “Правове регулювання питань
банкрутства в законодавстві провідних країн близького і далекого зарубіжжя”.
2. Підготувати реферат на тему: “Особливості законодавства про
банкрутство країн СНД”.
Тестові завдання для самоконтролю
1. Для отримання статусу арбітражного керуючого (за законодавством Російської федерації) кандидату необхідно:
• мати вищу освіту та дворічний стаж керівної діяльності;
• мати бездоганну репутацію у сфері фінансів;
• здати кваліфікаційний іспит;
• пройти річне стажування в саморегулюючій організації.
2. Ознаки банкрутства (за законодавством Російської федерації):
• фізична особа, яка не виконала зобов’язань щодо сплати обов’язкових платежів протягом трьох місяців, а сума її
зобов’язань перевищує вартості її майна;
• юридична особа, яка не здатна задовольнити вимоги кредиторів
або виконати обов’язок щодо сплати обов’язкових платежів
протягом трьох місяців;
• добровільне визнання своєї неплатоспроможності.
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3. Зазначте, хто має право на звернення до арбітражного суду
(за законодавством Російської федерації):
• боржник;
• найманці боржника;
• конкурсний кредитор;
• орган, що виявив неплатоспроможність;
• уповноважені органи.
4. Зібрання кредиторів скликаються з ініціативи (за законодавством Російської федерації):
• арбітражного керуючого;
• комітету кредиторів;
• конкурсних кредиторів;
• неконкурсних кредиторів;
• однієї третини від загальної кількості конкурсних кредиторів та
уповноважених органів.
Література [2; 5; 8; 13; 14; 24; 68]
Питання для самоконтролю
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Арбітражний керуючий.
Види позасудових процедур як мета запобігання банкрутству.
Визнання угод недійсними в процедурі санації.
Визначення поняття банкрутства. Концепція виникнення.
Визначення поняття санації.
Випадки прийняття господарським судом постанови про визнання боржника банкрутом.
Випадки припинення господарським судом провадження у
справах про банкрутство.
Випадки розірвання мирової угоди за рішенням господарського
суду.
Виявлення санаторів та інвесторів.
Відкликання заяви про порушення справи про банкрутство.
Відкриття ліквідаційної процедури при розгляді справ про
банкрутство.
Відкриття ліквідаційної процедури.
Держава як кредитор у справах про банкрутство.
Державна політика запобігання банкрутству.
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15. Деякі аспекти правових та економічних умов для реформування інституту неплатоспроможності у 1999 р.
16. Досудова санація.
17. Економічні та правові підстави для створення законодавчої
бази про банкрутство в Україні.
18. Забезпечення грошових вимог кредиторів.
19. Загальні умови порушення провадження у справі про банкрутство.
20. Законодавство про неплатоспроможність у радянський період.
21. Законодавство, яке регулює питання неплатоспроможності та
банкрутства.
22. Зародження інституту неплатоспроможності в процесі розвитку суспільних відносин і становлення товарного виробництва
та грошово-кредитних відносин.
23. Звернення із заявою про порушення справи про банкрутство.
24. Звіт керуючого санацією.
25. Звіт ліквідатора.
26. Інвестиція як засіб запобігання банкрутству.
27. Керуючий санацією як процесуальна особа у справах про банкрутство.
28. Компетенція комітету кредиторів.
29. Ліквідатор як процесуальна особа в процесі банкрутства.
30. Мета підготовчого засідання у господарському суді.
31. Мирова угода як засіб відновлення платоспроможності.
32. Мирова угода. Поняття та порядок укладання.
33. Мораторій на задоволення вимог кредиторів.
34. Наслідки визнання боржника банкрутом.
35. Організація здійснення санацій.
36. Основні положення Закону України “Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом”.
37. Основні принципи державного регулювання неплатоспроможності.
38. Основні принципи неплатоспроможності в Законі України
“Про банкрутство” (у редакції від 1992 p.).
39. Особливості банкрутства деяких суб’єктів господарювання.
40. Особливості введення в дію Закону України “Про відновлення
платоспроможності боржника або визнання його банкрутом”.
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41. Особливості здійснення ліквідаційної процедури деяких
суб’єктів господарювання.
42. Особливості санації деяких суб’єктів господарювання.
43. Особливості санаційної процедури.
44. Особливості та підстави для порушення справи про банкрутство деяких суб’єктів господарювання.
45. Питання неплатоспроможності за часів розвитку суспільних
відносин на території України.
46. Підвідомчість та підсудність справ про банкрутство господарським судам.
47. Підготовче засідання.
48. Підстави для застосування процедури банкрутства до суб’єктів
підприємництва.
49. Підстави для порушення провадження у справі про банкрутство.
50. Види відносин неспроможності
51. Підстави для розірвання мирової угоди.
52. План санації.
53. Повернення або відкликання заяви.
54. Повноваження державного органу з питань банкрутства.
55. Повноваження ліквідатора у справі про банкрутство.
56. Поняття банкрутства як засобу відновлення платоспроможності боржника.
57. Поняття ліквідаційної маси.
58. Поняття мирової угоди в процесі неплатоспроможності.
59. Поняття неплатоспроможності.
60. Поняття та ознаки неплатоспроможності в українському законодавстві.
61. Попереднє засідання господарського суду з розгляду справи
про банкрутство.
62. Порядок оцінки та інвентаризації майна банкрута в ліквідаційній процедурі.
63. Порядок розгляду мирової угоди в господарському суді.
64. Недійсність мирової угоди.
65. Правові вимоги до заяви боржника, кредитора про порушення
справи про банкрутство.
66. Правові підстави виявлення кредиторів.
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67. Правові підстави діяльності кредиторів у процесі банкрутства
окремих суб’єктів господарювання.
68. Правові підстави для прийняття або відмови у прийнятті заяви.
69. Правові підстави укладання мирової угоди.
70. Призначення керуючого санацією, його права й обов’язки.
71. Принципи ліквідаційної процедури.
72. Припинення провадження у справі про банкрутство.
73. Проведення зборів кредиторів.
74. Продаж майна банкрута в ліквідаційній процедурі.
75. Продаж майна в процедурі санації.
76. Процесуальні документи, які приймаються в санаційній процедурі.
77. Прощення боргів.
78. Розгляд заяв кредиторів після публікації оголошення про порушення справи про банкрутство.
79. Розгляд заяви кредиторів у процесі порушення справи.
80. Розпорядження майном боржника як захід запобігання банкрутству боржника.
81. Стадії провадження у справах про банкрутство.
82. Строки у справах про банкрутство.
83. Суб’єкти банкрутства.
84. Судові засідання та їх етапи.
85. Судові процедури банкрутства.
86. Укладання мирової угоди та набрання нею чинності.
87. Учасники та сторони в процедурі неплатоспроможності.
88. Функції господарського суду в ліквідаційній процедурі.
89. Черговість задоволення вимог кредиторів у ліквідаційній процедурі.
90. Черговість задоволення претензій кредиторів.
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22. Постанова Верховного Суду “Про визнання ТОВ “Прес-інформ-сервіс” банкрутом” від 21.06.05.
23. Вищий господарський суд: Лист від 02.02.06 № 01-8/276 “Про
відкликання Інформаційного листа Вищого господарського
суду України від 05.01.06 № 01-8/11 “Про деякі питання судової
практики, пов’язані із застосуванням Закону України “Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом” та постанови Кабінету Міністрів України від 30.11.05
№ 1123 “Про заходи щодо ліквідації Державної акціонерної
компанії “Укррудпром”.
24. Вищий господарський суд: Лист від 10.02.05 № 01-8/245 “Про
Закон України “Про внесення зміни до Закону України “Про
відновлення платоспроможності боржника або визнання його
банкрутом”.

20

25. Вищий господарський суд: Лист від 11.07.03 № 01-8/791 “Про
деякі питання перегляду в апеляційному та касаційному порядку ухвал про відмову у прийнятті або поверненні позовної заяви
та заяви про порушення справи про банкрутство”.
26. Вищий господарський суд: Лист від 12.05.03 № 01-2.2/115
“Щодо справ про банкрутство гірничих підприємств”.
27. Вищий господарський суд: Лист від 12.05.03 № 01-8/505 “Про
звернення Вищого господарського суду України до Верховної
Ради України стосовно Закону України “Про внесення змін до
деяких законів України (щодо банкрутства гірничих підприємств)”.
28. Вищий господарський суд: Лист від 16.05.03 № 01-8/525 “Про
практику Верховного Суду України у справах про банкрутство”.
29. Вищий господарський суд: Лист від 19.03.02 № 01-8/307 “Про
деякі питання, пов’язані з введенням мораторію на задоволення
вимог кредиторів згідно з Законом України “Про відновлення
платоспроможності боржника або визнання його банкрутом”.
30. Вищий господарський суд: Лист від 27.11.01 № 01-8/1287 “Про
нормативно-правові акти, видані відповідно до Закону України
“Про відновлення платоспроможності боржника або визнання
його банкрутом”.
31. Вищий господарський суд: Лист, Перелік від 26.05.03
№ 01-8/590 “Про нормативно-правові акти, видані відповідно
до Закону України “Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом”.
32. Вищий
господарський
суд:
Постанова
від
29.10.02
№ 7/251-7/229 “Щодо касаційної скарги про визнання банкрутом підприємства”.
33. Вищий господарський суд: Рекомендації від 04.06.04
№ 04-5/1193 “Про деякі питання практики застосування Закону України “Про відновлення платоспроможності боржника
або визнання його банкрутом”.
34. Вищий господарський суд; Рекомендації від 04.06.04
№ 04-5/1193 “Про деякі питання практики застосування Закону України “Про відновлення платоспроможності боржника або
визнання його банкрутом”.
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35. КМУ: Постанова від 03.08.98 № 1225 “Про затвердження членів
колегії Агентства з питань банкрутства”.
36. КМУ: Постанова від 22.08.96 № 990 “Про Агентство з питань запобігання банкрутству підприємств та організацій”.
37. КМУ: Постанова від 24.09.05 № 942 “Про ліквідацію державної
госпрозрахункової установи “Агентство з питань банкрутства”.
38. КМУ: Постанова від 27.03.06 № 370 “Про утворення Державного департаменту з питань банкрутства”.
39. КМУ: Постанова, Положення від 01.12.95 № 966 “Про затвердження Положення про Міжвідомчу комісію з питань санації,
банкрутства та реструктуризації підприємств”.
40. КМУ: Постанова, Положення від 19.04.06 № 533 “Про затвердження Положення про Державний департамент з питань банкрутства”.
41. КМУ: Постанова, Порядок від 22.01.05 № 99 “Про затвердження
Порядку використання у 2005 році коштів державного бюджету
на ремонт сільськогосподарської техніки та обладнання для агропромислового комплексу, що вилучені з фінансового лізингу
у лізингоотримувачів, визнаних банкрутами, або таких, що порушили договір лізингу”.
42. КМУ: Постанова, Порядок, Перелік від 06.05.2000 № 765 “Про
реалізацію статей 31 і 43 Закону України “Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом”.
43. КМУ: Розпорядження від 02.09.93 № 649-р “Про заходи щодо
недопущення банкрутства вугільних підприємств”.
44. КМУ: Розпорядження від 07.05.98 № 293-р “Про передачу Ізюмського оптико-механічного заводу (Харківська область) до сфери управління Агентства з питань запобігання банкрутству підприємств та організацій”.
45. КМУ: Розпорядження від 08.06.98 № 396-р “Про передачу заводу “Калькулятор” (м. Світловодськ Кіровоградської області) до
сфери управління Агентства з питань банкрутства”.
46. КМУ: Розпорядження від 08.09.97 № 502-р “Про передачу підприємств до сфери управління Агентства з питань запобігання
банкрутству підприємств та організацій”.
47. КМУ: Розпорядження від 12.10.98 № 820-р “Про передачу державного підприємства “Чернівцілегмаш” до сфери управління
Агентства з питань банкрутства”.
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48. КМУ: Розпорядження від 13.09.95 № 570-р “Про Міжвідомчу
комісію з питань санації, банкрутства та реструктуризації підприємств”.
49. КМУ: Розпорядження від 17.03.98 № 169-р “Про передачу до
сфери управління Агентства з питань запобігання банкрутству
підприємств і організацій Гожулівської біофабрики та насінницького радгоспу”.
50. КМУ: Розпорядження від 19.03.97 № 136-р “Про передачу майна
до сфери управління Агентства з питань запобігання банкрутству підприємств та організацій”.
51. КМУ: Розпорядження від 27.08.97 № 478-р “Про передачу деяких підприємств, що входять до сфери управління Міністерства промислової політики, до сфери управління Агентства з питань запобігання банкрутству підприємств та організацій”.
52. КМУ: Розпорядження від 28.06.97 № 349-р “Про передачу до
сфери управління Агентства з питань запобігання банкрутству
підприємств та організацій, що входять до сфери управління
Мінмашпрому”.
53. Мінагрополітики України: Наказ, Порядок, Форма типового документа, Перелік від 27.07.05 № 347 “Про Порядок визначення
на конкурсних засадах виконавців робіт з ремонту сільськогосподарської техніки та обладнання для агропромислового комплексу, що вилучені з фінансового лізингу в лізингоотримувачів,
визнаних банкрутами, або таких, що порушили договір лізингу”.
Зареєстровано: Мін’юст України від 05.10.05 № 1158/11438.
54. Мінекономіки, європ. інтеграція: Наказ від 16.04.04 № 147 “Про
внесення змін до Порядку продажу активів) у рахунок погашення податкового боргу боржника в процедурах банкрутства”.
Зареєстровано: Мін’юст України від 05.05.04 № 563/9162.
55. Мінекономіки, європ. інтеграція: Наказ, Інструкція, Перелік,
Форма від 16.09.04 № 350 “Про затвердження форм подання
арбітражним керуючим інформації, необхідної для ведення
єдиної бази даних про підприємства), щодо яких порушено провадження у справі про банкрутство, та Інструкції щодо заповнення цих форм”. Зареєстровано: Мін’юст України від 14.10.04
№ 1311/9910.
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56. Президент України: Указ від 08.07.98 № 753/98 “Про додаткові
заходи щодо посилення ефективності застосування процедур
банкрутства”.
57. Президент України: Указ від 13.05.98 № 465/98 “Про покладення на Агентство з питань запобігання банкрутству підприємств
та організацій додаткових повноважень”.
58. Президент України: Указ від 17.06.96 № 435/96 “Про утворення
Агентства з питань запобігання банкрутству підприємств та організацій”.
59. Президент України: Указ від 21.04.98 № 333/98 “Про утворення в арбітражних судах України спеціальних колегій з розгляду
справ про банкрутство”.
60. Рада Європи: Конвенція, Міжнародний документ від 05.06.90
“Європейська конвенція про деякі міжнародні аспекти банкрутства ETS N 136”.
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