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1. Процедура банкрутства як особливий вид провадження у господарському суді 

 

Основним законодавчим актом, що визначає режим/процедуру банкрутства 

юридичних/фізичних осіб, є Кодекс України з процедур банкрутства. Також законодавством 

України встановлені спеціальні правові норми, які застосовуються до фінансових установ, 

страхових компаній, акціонерних товариств, які регламентуються Законом України «Про банки і 

банківську діяльність», Законом України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб», 

Законом України «Про акціонерні товариства», законом України «Про іпотечні облігації», законом 

України «Про страхування», а також іншими нормативно-правовими актами, що регулюють дану 

сферу діяльності. 

Банкрутство – визнана господарським судом нездатність боржника відновити свою 

платоспроможність та задовольнити визнані судом вимоги кредиторів не інакше як шляхом 

застосування ліквідаційної процедури. 

Банкрутство завжди зачіпає інтереси дуже багатьох осіб: підприємств-кредиторів, які 

повинні встигнути заявити свої вимоги і претензії для того, щоб вони були враховані при 

погашенні боргів за рахунок майна банкрута; найманих працівників, з якими у першу чергу мають 

бути здійснені розрахунки, а також яким забезпечені певні гарантії при звільненні; підприємств, 

що можуть виступити в ролі санаторів і тому зацікавлені у створенні досконалого механізму 

банкрутства. 

Банкрутство – складний процес, який може бути охарактеризований з різних боків: 

юридичного, управлінського, організаційного, фінансового, обліково-аналітичного тощо. 

Система банкрутства включає в себе цілий ряд логічних причинно-наслідкових 

організаційних і методичних процедур, які забезпечуються державними органами влади. 

Кодекс з процедур банкрутства (2018р.) знімає бар'єри для відкриття провадження у справі 

про банкрутство і фактично робить процедуру банкрутства альтернативою виконавчому 

провадженню, адже в Кодексі відсутні законодавчі обмеження щодо суми боргу та доказів його 

безспірності для відкриття провадження у справі про банкрутство. Таким чином, Кодекс 

полегшує ініціювання процедури банкрутства, що дає змогу заощадити час і гроші на 

підготовчому етапі (до порушення справи про банкрутство). 

Відпоіднодо ст.8 Кодексу з процедур банкрутства справи про банкрутство розглядаються 

господарськими судами за місцезнаходженням боржника - юридичної особи, фізичної особи або 

фізичної особи - підприємця. 

Право на звернення до господарського суду із заявою про відкриття провадження у справі 

про банкрутство мають боржник, кредитор. Провадження у справі про банкрутство відкривається 

господарським судом за заявою боржника також у разі загрози його неплатоспроможності. Якщо 

справа не підсудна такому господарському суду, матеріали справи передаються господарським 

судом за встановленою підсудністю в порядку, визначеному Господарським процесуальним 

кодексом України. 

Кодексом України з процедур банкрутства передбачені заходи щодо запобігання 

банкрутству боржника-юридичної особи та позасудові процедури. У разі виникнення ознак 

банкрутства керівник боржника зобов’язаний направити засновникам (учасникам, акціонерам) 

боржника, власнику майна (органу, уповноваженому управляти майном) боржника відомості про 

наявність ознак банкрутства. У свою чергу засновники (учасники, акціонери) боржника, власники 

майна (орган, уповноважений управляти майном) боржника, кредитори боржника, інші особи в 

рамках заходів щодо запобігання банкрутству боржника можуть надати боржникові фінансову 
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допомогу в розмірі, достатньому для погашення грошових зобов’язань боржника перед 

кредиторами, в тому числі зобов’язань щодо сплати податків і зборів (обов’язкових платежів), 

страхових внесків на загальнообов’язкове державне пенсійне та інше соціальне страхування і 

відновлення платоспроможності боржника (санація боржника до порушення провадження у справі 

про банкрутство). 

Кодекс передбачає касаційне оскарження лише таких судових рішень: 

1) ухвала про відкриття провадження у справі про банкрутство;  

2) ухвала за результатами розгляду грошових вимог кредиторів;  

3) ухвала про закриття провадження у справі про банкрутство;  

4) постанова про визнання боржника банкрутом і відкриття ліквідаційної процедури. 

 

Інші судові рішення, прийняті у межах справи про банкрутство, можуть бути оскаржені 

лише в апеляційному порядку. При цьому скарги на постанови апеляційних судів, прийняті за 

результатами оскарження ухвал, які не підлягають оскарженню окремо, можуть включатися до 

касаційної скарги на ухвали, постанови у справах про банкрутство, що підлягають оскарженню. 

Крім того, Кодексом визначено заборону на зупинення провадження у справі про банкрутство. 

Учасниками у справі про банкрутство є сторони, арбітражний керуючий, державний орган 

з питань банкрутства, Фонд державного майна України, представник органу місцевого 

самоврядування, представник працівників боржника, уповноважена особа засновників (учасників, 

акціонерів) боржника, а також у випадках, передбачених Кодексом України з процедур 

банкрутства, інші учасники справи про банкрутство, щодо прав або обов'язків яких існує спір. 

2. Стадії провадження у справі про банкрутство 

Перевірка обґрунтованості вимог заявника, а також з'ясування наявності підстав для 

порушення провадження у справі про банкрутство здійснюються господарським судом 

у підготовчому засіданні. У підготовчому засіданні господарський суд розглядає подані 

документи, заслуховує пояснення сторін, оцінює обгрунтованість заперечень боржника, а також 

вирішує інші питання, пов'язані з розглядом справи.  

За наслідками розгляду заяви про порушення справи про банкрутство та відкликання 

боржника господарський суд виносить ухвалу про порушення провадження у справі про 

банкрутство або про відмову у порушенні провадження у справі про банкрутство. 

Провадження у справах про банкрутство складається зі стадій: порушення провадження 

у справі про банкрутство; виявлення кредиторів та інвесторів (осіб, що мають намір взяти участь у 

санації боржника); попереднє засідання господарського суду; підсумкове засідання; визнання 

боржника банкрутом. Утім провадження у справі про банкрутство не завжди закінчується саме 

банкрутством. Провадження у справах про банкрутство може бути припинено на всіх стадіях 

провадження, крім стадії визнання боржника банкрутом. 

Під час провадження справи про банкрутство до боржника можуть застосовуватися 

такі судові процедури: розпорядження майном боржника, мирова угода, санація (відновлення 

платоспроможності боржника), ліквідаційна процедура. 

З метою виявлення усіх кредиторів та осіб, які виявили бажання взяти участь у санації 

боржника, здійснюється офіційне оприлюднення оголошення про порушення справи про 

банкрутство на офіційному веб-сайті Вищого господарського суду України в мережі Інтернет. 

Конкурсні кредитори за вимогами, які виникли до дня порушення провадження у справі про 



банкрутство, зобов'язані подати до господарського суду письмові заяви з вимогами до боржника, а 

також документи, що їх підтверджують, протягом 30 днів від дня офіційного оприлюднення 

оголошення про порушення провадження у справі про банкрутство. Зазначений строк є граничним 

і поновленню не підлягає. 

Особи, вимоги яких заявлені після закінчення строку, встановленого для їх подання, або не 

заявлені взагалі, не є конкурсними кредиторами, а їх вимоги погашаються в шосту чергу в 

ліквідаційній процедурі. Відповідне правило не поширюється на вимоги кредиторів щодо виплати 

заробітної плати, авторської винагороди, аліментів, а також на вимоги щодо відшкодування 

шкоди, заподіяної життю та здоров'ю громадян, сплати страхових внесків на загальнообов'язкове 

державне пенсійне та інше соціальне страхування. 

Попереднє засідання господарського суду проводиться не пізніше 2 місяців та 10 днів, а у 

разі великої кількості кредиторів – не пізніше 3 місяців після проведення підготовчого засідання 

суду. У попередньому засіданні господарський суд розглядає всі вимоги кредиторів, у тому числі 

щодо яких були заперечення боржника і які не були внесені розпорядником майна до реєстру 

вимог кредиторів, а також ті, що визнані боржником та внесені розпорядником майна до реєстру 

вимог кредиторів, і вирішує питання про його затвердження. 

За результатами розгляду вимог кредиторів господарський суд виносить ухвалу, в якій 

зазначаються: розмір та перелік усіх визнаних судом вимог кредиторів, які вносяться 

розпорядником майна до реєстру вимог кредиторів; розмір та перелік не визнаних судом вимог 

кредиторів; дата проведення зборів кредиторів та комітету кредиторів; дата підсумкового 

засідання суду, на якому буде винесено ухвалу про санацію боржника чи постанову про визнання 

боржника банкрутом і відкриття ліквідаційної процедури, чи ухвалу про припинення провадження 

у справі про банкрутство або ухвалу про продовження строку процедури розпорядження майном 

та відкладення підсумкового засідання суду. 

У підсумковому засіданні суду у процедурі розпорядження майном боржника здійснюється 

перехід до наступної судової процедури (процедури санації, ліквідації, мирової угоди) або 

припиняється провадження у справі. 

У підсумковому засіданні господарський суд приймає одне з таких судових рішень: а) 

ухвалу про введення процедури санації та затвердження плану санації у разі схвалення плану 

санації боржника зборами кредиторів та погодження його забезпеченими кредиторами; б) ухвалу 

про введення процедури санації та зобов'язання керуючого санацією підготувати план санації у 

разі відхилення плану санації боржника зборами кредиторів або неподання його боржником; в) 

постанову про визнання боржника банкрутом і відкриття ліквідаційної процедури; г) ухвалу про 

припинення провадження у справі про банкрутство; д) ухвалу про продовження строку процедури 

розпорядження майном та відкладення підсумкового засідання суду в межах граничного строку, 

визначеного чинним законодавством. 

 

3. Судові процедури у справах про банкрутство 
Провадження у справі про банкрутство та судові процедури, які застосовуються до 

боржника, не схожі на провадження у справах, пов’язаних з розглядом позовних заяв чи скарг на 

дії органів державної влади. Відповідно до Кодексу України з процедур банкрутства, щодо 

боржника-юридичної особи застосовуються такі судові процедури: розпорядження майном 

боржника, санація боржника, ліквідація банкрута. 

Розпорядження майном боржника являє собою систему заходів щодо нагляду та контролю 

за управлінням і розпорядженням майном боржника з метою забезпечення збереження, 



ефективного використання майнових активів боржника, здійснення аналізу його фінансового 

стану, а також визначення наступної процедури (санації чи ліквідації).  

Санація боржника – це система заходів, що здійснюються під час провадження у справі про 

банкрутство з метою запобігання визнанню боржника банкрутом та його ліквідації, спрямованих 

на оздоровлення фінансово-господарського становища боржника, а також задоволення в повному 

обсязі або частково вимог кредиторів шляхом реструктуризації підприємства, боргів, активів 

та/або зміни організаційно-правової та виробничої структури боржника. 

Ліквідація банкрута – це судова процедура, яка вводиться у випадку підтвердження 

неплатоспроможності боржника та відсутності застосування заходів, спрямованих на запобігання 

визнанню боржника банкрутом. 

Перед тим, як господарський суд прийматиме рішення про те, чи переходити до санації чи 

ліквідації банкрута, відповідне рішення має прийняти орган самоорганізації кредиторів (збори 

кредиторів, комітет кредиторів боржника), яким господарський суд обов’язково повинен надавати 

оцінку для визначення подальшої долі боржника. На введенні судової процедури чи переході до 

наступної судової процедури у справі про банкрутство активна участь кредиторів не закінчується. 

Зокрема, кредитори, як учасники у справі про банкрутство, можуть через комітет кредиторів або 

самостійно ініціювати процес відсторонення арбітражного керуючого. При цьому клопотання 

комітету кредиторів про відсторонення арбітражного керуючого несе за собою відсторонення 

арбітражного керуючого – незалежно від наявності чи відсутності підстав такого відсторонення. 

Також слід зазначити, що кредитори та арбітражний керуючий наділені правом бути 

ініціатором визнання недійсними правочинів боржника у порядку ст. 42 Кодексу України з 

процедур банкрутства. Арбітражний керуючий, який виконує повноваження ліквідатора, може 

бути ініціатором для притягнення директора або інших осіб до субсидіарної відповідальності у 

зв’язку з доведенням боржника до банкрутства. Поєднання судового нагляду за реалізацією 

процедур у справі про банкрутство й активної участі кредиторів та арбітражного керуючого має 

забезпечувати ефективне використання інструментів, передбачених Кодексом України з процедур 

банкрутства, які спрямовані на погашення боргів боржника та відновлення його 

платоспроможності, є головною особливістю і складністю процедур у справах про банкрутство. 

Також слід зазначити, що кредитори та арбітражний керуючий наділені правом бути 

ініціатором визнання недійсними правочинів боржника у порядку ст. 42 Кодексу України з 

процедур банкрутства. Арбітражний керуючий, який виконує повноваження ліквідатора, може 

бути ініціатором для притягнення директора або інших осіб до субсидіарної відповідальності у 

зв’язку з доведенням боржника до банкрутства.  

Добровільною судовою процедурою, в рамках якої здійснюється фінансове оздоровлення 

боржника або визнання його банкрутом, є процедура банкрутства, ініціювання якої покладено на 

керівника боржника в разі, коли задоволення вимог одного або кількох кредиторів призведе до 

неможливості виконання грошових зобов’язань боржником у повному обсязі перед іншими 

кредиторами. 

Примусовою судовою процедурою, в рамках якої здійснюється фінансове оздоровлення 

боржника або визнання його банкрутом, є процедура банкрутства, ініційована кредитором 

боржника. 



Визначення загрози неплатоспроможності міститься в двох статтях Кодексу України з 

процедур банкрутства, зокрема:  

- загроза неплатоспроможності виникає, коли задоволення вимог одного або кількох 

кредиторів призведе до неможливості виконання грошових зобов’язань боржника в 

повному обсязі перед іншими кредиторами;  

- загроза неплатоспроможності визначена як ситуація, при якій існують інші обставини, 

які підтверджують, що найближчим часом боржник не зможе виконати грошові 

зобов’язання або здійснювати звичайні поточні платежі. 

Кодекс також встановлює, що, якщо керівник боржника допустив порушення цих вимог і 

своєчасно не звернувся до суду з відповідною заявою, він несе солідарну відповідальність за 

незадоволення вимог кредиторів. 

Для початку добровільної і примусової процедури визнання неплатоспроможності потрібен 

факт «неплатоспроможності боржника», який підтверджується неможливістю боржника 

виконати зобов’язання перед кредитором, термін виконання за якими настав. Перевірка 

обґрунтованості вимог заявника, а також узгодження наявності підстав для відкриття справи про 

банкрутство здійснюється господарським судом у порядку, передбаченому Кодексом України з 

процедур банкрутства. 

4. Поняття, завдання, принципи організації і діяльності третейських судів.  

 

Третейський суд це недержавний незалежний орган, що утворюється за угодою або 

відповідним рішенням заінтересованих фізичних та/або юридичних осіб у порядку, встановленому 

цим Законом, для вирішення спорів, що виникають із цивільних та господарських правовідносини. 

Постійно діючі третейські суди та третейські суди для вирішення конкретного спору утворюються 

без статусу юридичної особи. 

Відповідно до ст. 125 Конституції України третейські суди не входять до системи судів 

загальної юрисдикції та не є органами правосуддя. 

Третейські суди і не входять до складу судової системи України, проте рішення 

третейського суду мають юридичну силу і можуть виконуватися органами державної виконавчої 

служби у порядку, встановленому для рішень судів загальної юрисдикції.  

Третейський розгляд спорів сторін у сфері цивільних і господарських правовідносин є одним 

з видів недержавної юрисдикційної діяльності, яку третейські суди здійснюють на підставі законів 

України шляхом застосування різноманітних методів арбітрування. 

Постійно діючий третейський суд очолює голова третейського суду, порядок обрання якого 

визначається Положенням про постійно діючий третейський суд. До третейського суду за угодою 

сторін може бути переданий будь-який спір, що виникає з цивільних та господарських 

правовідносин, крім випадків, передбачених законом. Якщо чинним міжнародним договором, 

згода на обов'язковість якого надана Верховною Радою України, встановлений інший порядок 

організації, діяльності та вирішення спорів третейським судом, ніж той, що передбачено законом 

про третейські суди, то застосовуються норми міжнародного договору. Дія Закону України «Про 

третейські суди» не поширюється на міжнародний комерційний арбітраж. 

Підвідомчість справ третейським судам 



Відповідно до ст. 5 Закону України “Про третейські суди”, юридичні та/або фізичні особи 

мають право передати на розгляд третейського суду будь-який спір, який виникає з цивільних чи 

господарських правовідносин, крім випадків, передбачених законом. 

Спір може бути переданий на розгляд третейського суду за наявності між сторонами третейської 

угоди, яка відповідає вимогам цього Закону. Спір може бути переданий на вирішення 

третейського суду до прийняття компетентним судом рішення у спорі між тими ж сторонами, з 

того ж предмета і з тих самих підстав. 

Спори, які не можуть розглядатися третейським судом 

Згідно ст. 6 Закону України “Про третейські суди” третейські суди в порядку, 

передбаченому цим Законом, можуть розглядати будь-які справи, що виникають із цивільних та 

господарських правовідносин, за винятком:: 

- спори про визнання недійсними нормативно- правових актів; 

- спори, що виникають при укладанні, зміні, розірванні та виконанні господарських 

договорів, пов'язаних із задоволенням державних потреб; 

- спори, що виникають з корпоративних відносин у спорах між юридичною особою та її 

учасниками (засновниками, акціонерами, членами), у тому числі учасником, який вибув, 

а також між учасниками (засновниками, акціонерами, членами) юридичної особи, 

пов’язаними із створенням, діяльністю, управлінням та припиненням діяльності такої 

особи, правами та обов’язками учасників (засновників, акціонерів, членів) такої особи, 

крім трудових спорів; 

- справ, пов'язаних з державною таємницею; 

- справ у спорах, що виникають із сімейних правовідносин, крім справ у спорах, що 

виникають із шлюбних контрактів (договорів); 

- справ про відновлення платоспроможності боржника чи визнання його банкрутом; 

- справ, однією із сторін в яких є орган державної влади, орган місцевого 

самоврядування, їхня посадова чи службова особа, інший суб'єкт під час здійснення ним 

владних управлінських функцій на основі законодавства, у тому числі на виконання 

делегованих повноважень, державна установа чи організація, казенне підприємство; 

- справ у спорах щодо нерухомого майна, включаючи земельні ділянки; 

- справ у спорах, що виникають з трудових відносин; 

- інших справ, які відповідно до закону підлягають вирішенню виключно судами 

загальної юрисдикції або Конституційним Судом України; 

- справ, коли хоча б одна із сторін спору є нерезидентом України; 

- справ, за результатами розгляду яких виконання рішення третейського суду 

потребуватиме вчинення відповідних дій органами державної влади, органами 

місцевого самоврядування, їх посадовими чи службовими особами та іншими 

суб'єктами під час здійснення ними владних управлінських функцій на основі 

законодавства, у тому числі на виконання делегованих повноважень; 

- справ у спорах щодо захисту прав споживачів, у тому числі споживачів послуг банку 

(кредитної спілки); 

- справи окремого провадження. 

Третейська угода може бути укладена у вигляді: третейського застереження в договорі, 

контракті; окремої письмової угоди. 

Склад витрат, пов'язаних з вирішенням спору третейським судом відрізняється від складу 

витрат, які передбачені судами загальної та спеціальної юрисдикції, а саме (наведемо лише ті 

витрати, які відрізняються): гонорари третейських суддів; третейський збір, розмір, строки та 
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порядок сплати якого сторонами визначаються регламентом третейського суду (при зверненні до 

суду загальної або спеціальної юрисдикції сторони несуть відповідно до Закону України “Про 

судовий збір”). 

Третейський розгляд регулюється розділом V Закону України “Про третейські суди” 

Місцем проведення третейського розгляду справи у постійно діючому третейському суді є 

місцезнаходження цього третейського суду. 

Рішення третейського суду є обов'язковим до виконання. 

Рішення третейського суду є остаточним і оскарження не підлягає, крім випадків, передбачених 

цим Законом.  

Особливості : відомо, що обставини, встановлені рішенням суду у господарській, цивільній або 

адміністративній справі, що набрало законної сили, не доказуються при розгляді інших справ, у 

яких беруть участь ті самі особи або особа, щодо якої встановлено ці обставини. 

Проте, вказана норма не застосовується до обставин, встановлених рішенням третейського суду, 

тому такі обставини все рівно підлягають доказуванню. 

На відміну від ЦПК України, ГПК України передбачає однією із підстав припинення 

провадження у справі, укладення сторонами угоди про передачу даного спору на вирішення 

третейського суду. 

Відповідно до ст. 4 Закну України «Про третейські суди», третейський суд утворюється та 

діє на принципах: 1) законності; 2) незалежності третейських суддів та підкорення їх тільки 

законові; 3) рівності всіх учасників третейського розгляду перед законом і третейським судом; 4) 

змагальності сторін, свободи в наданні ними третейському суду своїх доказів і у доведенні перед 

судом їх переконливості; 5) обов’язковості для сторін рішень третейського суду; 6) добровільності 

утворення третейського суду; 7) добровільної згоди третейських суддів на їхнє призначення чи 

обрання у конкретній справі; 8) арбітрування; 9) самоврядування третейських суддів; 10) 

всебічності, повноти та об’єктивності вирішення спорів; 11) сприяння сторонам у досягненні ними 

мирової угоди на будь-якій стадії третейського розгляду. 

 

Завдання для студентів: 

1.Опрацювати питання самостійної роботи. 

2. Ознайомитись з нормами Кодексу України з процедур банкрутства. 

3. Опрацювати Розділ VII Глава 1-2 ГПК України.  

 

 

 

Викладач_________________Л.О. Панченко 
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