
НАВЧАЛЬНИЙ  ПЛАН 
з підвищення кваліфікації арбітражних керуючих з питань банкрутства та  

відновлення платоспроможності боржника 
 

Зміст навчання 

Розподіл 

навчального 

часу 

Арбітражний керуючий: поняття, статус. Права та обов'язки арбітражного керуючого на кожній стадії 

провадження. 
2 

Арбітражний керуючий: поняття, статус. Права та обов'язки арбітражного керуючого на кожній стадії 

провадження. 
2 

Підвідомчість, підсудність та підстава для порушення провадження у справі про банкрутство. Порушення 

провадження у справі про банкрутство. Припинення провадження у справі про банкрутство. Кредитори 

конкурсні, поточні та забезпечені. 

2 

 Порядок припинення діяльності арбітражного керуючого. Призначення та усунення арбітражного 

керуючого у справі про банкрутство. 

 Відповідальність арбітражних керуючих. Дисциплінарна комісія арбітражних керуючих . 

 Контроль за діяльністю арбітражних керуючих.. 

2 

Колоквіум 2 

Особливості процедури банкрутства з точки зору загального господарського права України. 

 Комунікаційність та ділове спілкування з клієнтом та інші питання, пов’язані з діяльністю арбітражного 

керуючого, знання яких потребують постійного оновлення та удосконалення. 

2 

Комунікаційність та ділове спілкування з клієнтом та інші питання, пов’язані з діяльністю арбітражного 

керуючого, знання яких потребують постійного оновлення та удосконалення. 
2 

Виявлення кредиторів, розгляд вимог кредиторів, попереднє засідання господарського суду, затвердження 

вимог кредиторів. Реєстр вимог кредиторів. Збори кредиторів та комітет кредиторів: створення, склад, 

компетенція, порядок організації засідань. Мирова угода. Поняття та особливості укладання. Схвалення 

мирової угоди забезпеченими кредиторами 

Санація боржника до порушення провадження у справі про банкрутство 

Відчудження майна боржника шляхом заміщення активів. Продаж у процедурі санації частини майна 

боржника.  

2 



2 

 

Зміст навчання 

Розподіл 

навчального 

часу 

План санації боржника: зміст, строк розробки, порядок погодження та затвердження. Продаж у процедурі 

санації майна боржника як цілісного майнового комплексу 
2 

 Банкрутство фізичної особи – підприємця. 

 Особливості провадження санації боржника його керівником 

      Особливості продажу майна в провадженні у справі про банкрутство. Порядок розрахунків з 

кредиторами. Черговість задоволення вимог кредиторів. 

2 

Правила ведення діловодства та архіву арбітражного керуючого: 

Правила ведення діловодства та архіву арбітражного керуючого. 

Актуальні питання організації діяльності арбітражного керуючого: 

Звітність арбітражного керуючого, що подається до державного органу з питань банкрутства 

2 

Оскарження судових рішень у процедурі банкрутства 

Процедури банкрутства, пов’язані з іноземною процедурою банкрутства 
2 

 Особливості застосування процедури банкрутства до боржника, що ліквідується власником 

 Особливості банкрутства державних підприємств та підприємств, у статутному капіталі яких частка 

державної власності перевищує 50 відсотків 

 Оскарження судових рішень у процедурі банкрутства 

 Процедури банкрутства, пов’язані з іноземною процедурою банкрутства 

2 

Судова практика у справах про банкрутство 

Колоквіум 2 

ЗАГАЛОМ: 28 год 
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