
МІЖНАРОДНЕ ПРАВО БАНКРУТСТВА 
   
Мета курсу ‒ формування студентами сукупності знань про специфічний 

категоріально-понятійний апарат; ознайомлення із міжнародними нормами і 
законодавством України у сфері правового регулювання відносин у сфері банкрутства; 
вміння тлумачити міжнародні норми і норми чинного законодавства та правильно їх 
застосовувати; надбання студентами знань, вмінь і практичних навичок, які пов’язані з 
підготовкою і веденням судового процесу у справах про банкрутство, а також 
розв’язання проблем заборгованості у позасудових процедурах.  

Міжпредметні зв’язки. Дисципліна «Міжнародне право банкрутства» в 
структурно-логічній схемі базується на набутих знаннях з навчальної дисципліни: 
«Порівняльне цивільне право та процес». Дисципліна формує засади для подальшого 
вивчення навчальної дисципліни «Міжнародне приватне право». 

Процес вивчення дисципліни спрямований на формування таких 
компетентностей: здатність використовувати системний аналіз норм права 
банкрутства; здатність застосовувати на практиці внутрішні і міжнародні джерела 
міжнародного права банкрутства; здатність складати процесуальні документи для суду 
та осіб, які беруть участь у справі; здатність здійснювати комплексний юридичний 
аналіз процесуальних документів, складених іншими особами, з метою встановлення 
їхніх недоліків; здатність здійснювати багатоаспектний аналіз судових справ, у тому 
числі з іноземним елементом; здатність проводити наукове дослідження з тематики 
міжнародного права банкрутства. 

Програмні результати навчання:   
• знати: теоретичні положення міжнародного права банкрутства, його 

поняття, характеристика процедур банкрутства, джерела, співвідношення з 
міжнародним приватним правом; основні елементи права банкрутства: сторони, 
учасники у справі про банкрутство, арбітражні керуючі, процедури банкрутства 
(розпорядження майном боржника, санація, ліквідація), мирова угода, конкурсна 
маса, продаж майна, визнання угод недійсними тощо; правовий статус учасників у 
справі про банкрутство, представників, у тому числі й учасників іноземного 
провадження у аналогічній справі; визнання іноземних судових проваджень у 
справах про банкрутство. 

• вміти: дискутувати, організовано відстоювати власну думку та 
переконання, правильно оцінювати, вибирати й аналізувати інформацію; робити 
правильні і обґрунтовані висновки; оформляти відповідні документи з приводу 
процедури банкрутства; вживати основних заходів щодо попередження 



правопорушень у сфері здійснення процедури банкрутства та захисту кредиторів, їх 
персоналу та інвесторів від недобросовісної конкуренції та протиправних посягань; 
здійснювати детальний правовий аналіз будь-яких правовідносин, що можуть 
виникати щодо відновлення платоспроможності боржника або визнання його 
банкрутом (незалежно від стадії провадження у справі); складати процесуальні 
документи й іншу документацію, необхідну для забезпечення провадження у 
справах про банкрутство; застосовувати на практиці здобуті теоретичні правові 
знання. 

• володіти: навичками оперування основними поняттями у сфері 
міжнародного права банкрутства, значеннями основних категорій процедури 
банкрутства, змісту судових процедур, що застосовуються під час провадження у 
справі про банкрутство, змісту основних актів законодавства та визначальних актів 
судової практики, якими врегульовуються правовідносини банкрутства, а також 
вмінням правильно тлумачити зміст їх норм  та застосовувати отримані знання на 
практиці. 

Змістове наповнення навчальної дисципліни:   
Матеріальне право банкрутства. Характеристика законодавства про 

неспроможність (банкрутство). Джерела правового регулювання відносин 
неспроможності. Учасники провадження у справі про банкрутство. Типи процедур у 
справах про банкрутство.  

Процесуальне право банкрутства. Підвідомчість справ про банкрутство. Органи 
провадження у справі про банкрутство. Економічні підстави визнання боржника 
неспроможним. Порушення і провадження у справі про банкрутство. Наслідки 
визнання боржника банкрутом.  

Обсяг вивчення навчальної дисципліни: 4,5 кредитів ЄКТС, загальний обсяг – 
135 годин, у т. ч. – 60 годин аудиторних занять і 75 годин – самостійна та 
індивідуальна робота.   

Форма семестрового контролю: іспит.   
 


