
 

 

Тема дисципліни 1.4. Припинення господарської діяльності та ліквідація 

суб’єкта господарювання через процедуру банкрутства 
 

Семінарське заняття 4 

Тема: Порядок та форми припинення суб’єктів господарської діяльності  
 

План 

1. Поняття, форми і підстави припинення підприємницької діяльності. 

2. Ліквідація та реорганізація як форма припинення діяльності суб’єкта господарювання. 

3. Поняття «банкрутство», його правове значення та заходи запобігання банкрутству. 

4. Провадження у справах про банкрутство. 

5. Правове значення санації і мирової угоди, як стадій процедури банкрутства. 

6. Державна реєстрація припинення діяльності суб’єктів господарювання та її правові 

наслідки 

Література 
Базова: 
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3. Яцура В.В., Грищук А.М., Кохан М.О. Господарське законодавство. Практичний 
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Допоміжна: 

1. Конституція України від 28 червня 1996 року (із змінами і доповненнями) 

2. Господарський кодекс України від 16.01.2003 №436-IV(із змінами і доповненнями) 

3. Кодекс України з процедур банкрутства від  18.10.2018 № 2597-VIII(із змінами і 

доповненнями) 

4. Закон України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців 

та громадських формувань» від 15.05.2003 №755-IV(із змінами і доповненнями) 

 

 

Інтернет - ресурси: 

1. www.rada.gov.ua – Офіційний сайт Верховної Ради України.http://www.mfu.gov.ua/  

2. www.minjust.gov.ua – Офіційний сайт Міністерства юстиції України. 

3. www.kmu.gov.ua – Офіційний урядовий портал органів виконавчої влади України 

4. Інформаційно-пошукова правова система «Нормативні акти України (НАУ)» –  

http://www.nau.ua   

5. Наукова бібліотека ім. М. Максимовича Київського національного університету 

імені Тараса Шевченка –  www.library.univ.kiev.ua  

6. Підприємництво, господарство і право : загальноукраїнський науково-практичний 

господарсько-правовий журнал : офіційний сайт [Електронний ресурс]. – Режим 

доступу : http://pgp-journal.kiev.ua/.  

7. PRAVO.BIZ.UA : Юридична бібліотека [Електронний ресурс]. – Режим доступу : 

http://pravo.biz.ua/. 
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Ключові поняття та категорії 
Ліквідація, ЄДРПОУ, реорганізація, банкрутство, мораторій, мирова угода, санація, 

судове оскарження, органи державної виконавчої влади.     

 

Індивідуальні творчі завдання 
1. Примусова ліквідація юридичної особи. 

2. Особливості ліквідації комунального підприємства. 

3. Особливості ліквідації виробничого кооперативу.  

4. Порядок ліквідації банківської установи. 

5. Правовий статус комітету кредиторів у справі про банкрутство.  

 

 

Запитання для актуалізації пізнавальної діяльності студентів 
1. Визначте підстави примусової ліквідації суб’єкта господарювання. 

2. Хто приймає рішення про ліквідацію державного підприємства? 

3. Хто приймає рішення про ліквідацію Товариства з обмеженою відповідальністю? 

4. З якого моменту суб'єкт господарювання вважається ліквідованим? 

5. Визначте і охарактеризуйте повноваження арбітражного керуючого. 

6. Що таке «заходи запобігання банкрутству»? 

7. Ким розробляється, підписується і затверджується мирова угода у справі про 

банкрутство юридичної особи?  

8. Які правові наслідки ліквідації суб'єкта господарювання? 


