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Анотація
Кутейнікова А.Д. Мирова угода у процедурі банкрутства. – Рукопис.
Магістерська робота зі спеціальності 081 “Право”. – Національний
технічний університет України “Київський політехнічний інститут імені Ігоря
Сікорського”. Факультет соціології і права. Кафедра господарського та
адміністративного права. Київ, 2017.
Магістерську роботу присвячено дослідженню мирової угоди у процедурі
банкрутства; визначено поняття мирової угоди та проаналізовано її роль у
процедурі банкрутства; досліджено історію становлення та розвитку інституту
мирової угоди; охарактеризовано суб’єктний склад мирової угоди; з’ясовано
умови укладення мирової угоди у справах про банкрутство; проаналізовано
порядок укладення мирової угоди у процедурі банкрутства; розглянуто умови
недійсності, розірвання та невиконання мирової угоди; зазначено особливості
мирової угоди в законодавстві зарубіжних країн; запропоновано шляхи
вдосконалення порядку укладення мирової угоди в процедурі банкрутства.
Ключові слова: мирова угода, банкрутство, боржник, господарський суд,
боржник, боржник, кредитор, комітет кредиторів, керівник боржника,
платоспроможність.
Кутейникова А.Д. Мировое соглашение в процедуре банкротства. Рукопись.
Магистерская работа по специальности 081 "Право". - Национальный
технический университет Украины "Киевский политехнический институт
имени

Игоря

Сикорского".

Факультет

социологии

и

права.

Кафедра

хозяйственного и административного права. Киев, 2017.
Магистерскую работу посвящено исследованию мирового соглашения в
процедуре

банкротства;

определено

понятие

мирового

соглашения

и

проанализированы ее роль в процедуре банкротства; исследована история
становления и развития института мирового соглашения; охарактеризованы
субъектный состав мирового соглашения; выяснены условия заключения
мирового соглашения по делам о банкротстве; проанализирован порядок

заключения мирового соглашения в процедуре банкротства; рассмотрены
условия

недействительности,

расторжения

и

невыполнения

мирового

соглашения; указано особенности мирового соглашения в законодательстве
зарубежных стран; предложены пути совершенствования порядка заключения
мирового соглашения в процедуре банкротства.
Ключевые

слова:

хозяйственный суд,

мировое

соглашение,

банкротство,

должник,

должник, кредитор, комитет кредиторов, руководитель

должника, платежеспособность.
Kuteinikova A.D World agreement in the bankruptcy procedure. - The
manuscript.
Master's degree in specialty 081 "Law". - National Technical University of
Ukraine "Kyiv Polytechnic Institute named after Igor Sikorsky". Faculty of Sociology
and Law. Department of economic and administrative law. Kyiv, 2017.
Master's thesis is devoted to the study of the settlement agreement in the
bankruptcy procedure; the notion of a settlement agreement is defined and its role in
the bankruptcy procedure is analyzed; the history of the formation and development
of the institution of the peace agreement is researched; characterizes the subjective
composition of the agreement; the conditions of the conclusion of a settlement
agreement on bankruptcy cases were clarified; the order of conclusion of the
settlement agreement in the bankruptcy procedure is analyzed; Conditions of
invalidity, termination and non-fulfillment of the settlement agreement were
considered; The peculiarities of the international agreement in the legislation of
foreign countries are specified; ways of improving the order of concluding an
agreement in the bankruptcy procedure are offered.
Key words: world agreement, bankruptcy, debtor, economic court, debtor,
debtor, creditor, committee of creditors, debtor's manager, solvency.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Господарський процесуальний кодекс України від 06.11.1991 року №
1798-XII

/Законодавство

України

[Електронний

ресурс]. – Режим

доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1798-12
2. Цивільний кодекс України від 16.01.2003 № 435-IV/ Законодавство
України
[Електронний ресурс]. Режим доступу: http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show
/435-15
3. Господарський кодекс України від 16.01.2003 № 436-IV/ Законодавство
України [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://zakon0.rada.gov.ua/l
aws/show/436-15
4. Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його
банкрутом: Закон України від 14.05.1992 № 2343-XII / Законодавство
України
[Електронний ресурс]. Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/sho
w/2343-12
5. Про виконавче провадження: Закон України; перелік від 02.06.2016 №
1404-VIII / Законодавство України [Електронний ресурс]. – Режим
доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1404-19
6. Алехина С.А., Давтян А.Г., Мирзоян М.Э., Кулакова В.Ю. Гражданский
процесс зарубежных стран : учебное пособие. – М.: Велби, Проспект,
2008. – 480 с.
7. Анохин К. Судебные мировые сделки // Сов. Юстиция. - 1959. - № 9. – С. 56.
8. Афанасьєв Р. Проблеми правового врегулювання банкрутства за
законодавством України . Автореф. Дис.. на здобуття наук. ступеня канд..
юрид. наук. – К., 2001. – 189 c.
9. Бартош В.М. Правовая природа мирового соглашения, заключаемого при
банкротстве должника и при реструктуризации кредитной организации //
Юридический мир.– 2001.– № 5.– С. 85

10. Белых В. С. Правовые основы несостоятельности (банкротства) : учебнопракт. пособие / Белых В. С., Дубинчин А. А., Скура- товский М. Л. – М.,
2001. – 183 с.
11. Беляневич О.А. Процесуальні аспекти укладення мирової угоди в
господарському суді. // Вісник господарського судочинства. 2007. - №2.
С. 133-139.
12. Бердникова С. А., О. А. Подосенов. Русская правда и Псковская судная
грамота: Материалы к изучению истории госу- дарства и права России /
Сост. – Красноярск, 2002. – С. 145.
13. Бірюков О. Мирова угода як неліквідаційна процедура у справах про
банкрутство // Юридичний журнал. - №2, 2002. – 70 c.
14. Бірюков О. Банкрутство в основних правових системах світу / О.
Бірюков // Вісник Академії правових наук України. – 2008. – № 4. – С.
192-201.
15. Бірюков О. Гармонізація законодавства про банкрутство у різних
регіонах світу. // Митна справа. - №4 (58). – 2008р. С.367.
16. Бірюков О. Міжнародні аспекти банкрутства: режими регулювання
відносин неспроможності. // Підприємництва, господарство і право. - №3.
– 2009. – С. 405
17. Бондик В. А. Особенности функционирования института мирового
соглашения

в

арбитражном

процессе

/

В.

А.

Бондик

//

Предпринимательство, хозяйство и право.– 2000.– № 11. – С.35.
18. Бортнік О.Г. Скасування мирової угоди // Актуальні проблеми
цивільного права та процесу: Матеріали науково-практичної конференції,
присвяченої пам’яті професора Олександра Анатолійовича. – с. 38
19. Бочковский А. Способи разрешения несостоятельности и наше право / А.
Бончковский // Еженедельник советской юстиции. - 1924. - № 43. – с.207.
20. Будько З.М. Мирова угода у справі про банкрутство – правовий спосіб
захисту

суб’єктів

підприємницької

діяльності

/

Т.А.Шевченко // Влада.Людина.Закон. – 2011. – №2. – С.160.

З.М.Будько,

21. Васильев Е. А., Зайцев а В.В., Костин А.А. / Под ред. Васильева Е.А. – С.
1992. – С. 560.
22. Васьковський О. В., Кадар Й. Й. Сутність мирової угоди у банкрутстві //
Санація та банкрутство. 2006. № 4. С. 307.
23. Вечірко І.О. Мирова угода у справі про банкрутство: основні стадії та
процесуальні особливості. // Вісник процесуального судочинства. - №6. –
2008.С.26.
24. Вітрянський В. Нові категорії цивільно-правових договорів у змінах до
Цивільного кодексу Російської Федерації // Право України. – 2012. – №9.
– С.52.
25. Володін А. Мирова угода: історико-правовий аналіз. УДК 347.133.
26. Вудуд Гарі. Мирова угода у справі про банкрутство. Банкрутство:
практичні аспекти / Вудуд Гарі. - К.: Центр комерційного права, 2003. –
88с.
27. Гордиенко М. Мирова угода в процедурі банкрутства як спосіб уникнути
ліквідації підприємства боржника. // Юридическая Газета. - №5 листопад,
2009. – С.302.
28. Грабован Л. І. Погашення грошових вимог кредиторів у процедурі
санації та мировій угоді у справах про банкрутство / Л. І. Грабован //
Санація та банкрутство. – 2015. – № 3/4. – С.266.
29. Гукасян Р. Как закончить дело миром / Гукасян Р. // Закон. – 1993. – №
7. – С.26.
30. Давтян С.А., М.Э. Мирзоян, В.Ю. Кулакова.Гражданский процесс
зарубежных стран – М.: Велби, Проспект, 2008. – 480 с.
31. Джунь В. Сучасні тенденції розвитку та визначальні риси законодавства
про неспроможність. // Вісник господарського судочинства. – 2002. - №3.
– с.70.
32. Джунь В.В. Інститут неспроможності: світовий досвід розвитку і
осбливості становлення в Україні. Монографія. – Вид. друге, випр. і доп./
В.В.Джунь – К.: Юридическая практика, 2006. – 384 с.

33. Дутковський Б. Мирова угода як інструмент оздоровлення боржника //
Справочник Економиста. - від 09.2011. – С. 134.
34. Енькова Е. Е. Правовые основы несостоятельности (банкротства) //
Россий- ское предпринимательское право: [учеб. для студ. высш. учеб.
завед.] / Д. Г. Алексеева, Л. В.Андреева, В. К. Андреев и др.; под. ред. И.
В. Ершовой, Г. Д. Отнюкова. М.: Проспект, 2009. С.373.
35. Карелина С. А. Роль соглашений в процессе несостоятельности
(банкротства) / Карелина С. А. // Законодательство. – 2006. – № 10. –
С.43.
36. Ковалінас М.Ю Порядок та умови укладення мирової угоди за нормами
Закону україни «Про відновлення платоспроможності боржника або
визнання його банкрутом» // Електронний ресурс. – Режим доступу
: http://lg.arbitr.gov.ua/sud5014/4673456/316481/.
37. Ковтунець О.М. Становлення інституту мирової угоди у правових
пам’ятках
Європи та Росії // Режимдоступу: http://www.apcourtkiev.gov.ua/control/uk/
publish/ article.
38. Козирєва В. П/ мирова угода у справі про банкрутство: поняття, зміст,
процедура укладення/ Стратегія розвитку України. Економіка, соціологія,
право.- №1-05/4. - С. 205
39. Колянковський Т. Чим може обернутися для кредитора укладення
мирової угоди з боржником. // Дебет-Кредит № 50, 2004. – с.345.
40. Кофанов Л.Л. Дигесты Юстиниана / Перевод с латинского ; отв. ред. – М.
: Статут, 2002. – С. 297.
41. Кушліна В. І., Марголіна А. М.Антикризове управління: навч. посібник .С. 68.
42. Лившиц Н. Стороны пошли на мировую / Н. Лившиц // Банкротство.
Теория и практика. – 2006. – № 4. – с. 44
43. Ляпін Дмитро. Практичні аспекти укладання мирової угоди в процедурі
банкрутства / Дмитро Ляпін [Електронний ресурс] ] : стаття. – К.:
Юридична

газета,

2016.

Режим

доступу:

http://yur-

gazeta.com/publications/practice/bankrutstvo-i-restrukturizaciya/praktichniaspekti-ukladennya-mirovoyi-ugodi-v-proceduri-bankrutstva.html .
44. Матущак О. І. Мирова угода у процедурі банкрутства та можливі ії
наслідки // Санація та банкрутство. 2009. № 1. С.54.
45. Муратшина Г.П. Примирение сторон – важнейшая функция мирового
судьи (сравнительно-правовой анализ) / Г.П. Муратшина // История
государства и права. – 2011. – № 6. – С. 50.
46. Олевинский Э. Ю. Мировое соглашение / Олевинский Э. Ю. // «Черные
дыры» в росисийском законодательстве. – 2002. – № 3. – С. 257–286.
47. Оленин А. Мировое соглашение в про- цессе о банкротстве / Оленин А. //
Адвокат. – 2000. – № 12. – С. 10.
48. Офіційний веб-портал «Судова влада України» [Електронний ресурс]. –
Режим доступу : http://court.gov.ua .
49. Пашин С.А. Состязательный уголовный процесс: моногр. / С.А. Пашин.
– М.: Р. Валент, 2006. – 200 с.
50. Подцерковний О. П. Господарське процесуальне право: підручник / за
ред. О. П. Подцерковного, М. Ю. Картузова. – Х.: Одіссей, 2012. – 400 с.
51. Поляков Б. М. Совершенствование правового регулирования отношений
несостоятельности (банкротства) в Украине / Поляков Б. М. – Донецк :
Донбасс, 2001. – 339 с.
52. Поляков Б. Законодавство України про банкрутство: теорія та практика
його застосування. – К.: Юридична думка, 2005. – 240с.
53. Полянський Євгеній стаття: «Проблематика примусового виконання
мирової угоди в Україні» від 13.07.2010р. №28.

//[Електронний

ресурс]/Режим доступу: http://www.vvplawfirm.com/uk/publicationsall/662011-04-20-09-23-41/113-2010-08-11-12-17-13
54. Радзивілюк В. Мирова угода у проваденні у справі про банкрутство:
проблеми правового регулювання. / В.Радзивілюк // Вісник Київського
національного університету ім.Т.Шевченка. – 2007. - №77-78. – С. 68.
55. Рожкова М.А. Мировое соглашение в арбитражном суде // Вестник
Высшего арбитражного Суда Российской федерации. – № 10.– С.144.

56. Рожкова М. А. Мировая сделка: Использование в коммерческом обороте
/ М. А. Рожкова. – М. : Статут, 2005. – 572 с.
57. Рухтин С. А. Мировое соглашение: проблемы заключения и исполнения
при банкротстве / Рухтин С. А. // Журнал российского права. – 2001. – №
7. – С.110.
58. Рязановский В.А. Единство процесса.– М.: Городец, 1996. – С. 62.
59. Сгара Э. В. Использование института мирового соглашения в процедуре
бан- кротства: дис. канд. юр.наук: 12.00.04. Донецк, 2004. 206 с.
60. Соболєв Д. Інституційне забезпечення інституту банкрутства / Д.Соболєв
// Збірник наукових праць: Дослідження Міжнарожної економіки. – 2011.
- №4. – С.207.
61. Степанов В. В. Неспроможність (банкрутство) у Росії, Франції, Англії,
Німеччини / В. В. Степанов. – М. : Статут, 1999. – 208 с.
62. Тимченко Г. Мирова угода в науці цивільного процесуального права //
Право України. – 2004. – № 8. – С107.
63. Ткачев В. Н. Правовое регулирование несостоятельности (банкротства) в
Российской Федерации / В. Н. Ткачев. М.: Книжный мир, 2002. 164 с.
64. Томсинов В.А.

Хрестоматия по истории государства и права

зарубежных стран (Древность и средние века) / Сост. доктор юрид. наук,
профессор– М.: Зерцало, 1999. – С. 112-118.
65. Турышева Н.В. Примирительные процедуры и мировое соглашение в
гражданском процессе зарубежных стран / Н.В. Турышева // Вест. МГУ. –
Сер. 11: «Право». – 1996. – № 3. – С. 74-84.
66. Филатов А.М. Французская модель несостоятельности / А.М. Филатов,
Е.А. Шибанова-Роенко // Успе- хи современного естествознания. — 2012.
— № 4. — С. 129.
67. Фишман Л.И. Движение гражданського процесса. – Харьков, 1926. – С.
256.
68. Фурса С. Я. Цивільний процесуальний кодекс України: науковопрактичний коментар: у 2 т. / С. Я. Фурса, Є.I. Фурса, С. В. Щербак; за
заг. ред. С. Я. Фурси. – К.: Фурса С. Я.; КНТ, 2007. – 1088 с.

69. Царик Г. П. Реализация и охрана прав и законных интересов кредиторов
при банкротстве хозяйствующих субъектов: дис. .кандидата юрид. наук :
12.00.03 / Царик Г. П. – Екатеринбург, 2008. – С. 166.
70. Чечот Д.М. Участники гражданського процесса. – М. 1960. – С. 186.
71. Чорна Ю.В. Законодавство Великобританії про не спро- можність / Ю.В.
Чорна // Санація та банкрутство. — 2014. — № 3—4. — С. 240—248.
72. Чупрун О. Деякі питання укладення мирової угоди у господарському
процесі. – [електронний доступ]: www.justinian.com.ua/author.php?id=76
73. Шемшученко

Ю.

Теоретические

проблемы

гармонизации

законодательства Украины с Европейским правом. – Юринком Интер,
2003. – С. 587.
74. Щапова А. Анализ процедур банкротства во Франции, Германии, Англии
и России / А. Щапова, И.Е. Рущицкий, А.Б. Воронина // Молодежь и
наука.

[Електронний

доступ]

–

Режим

доступу:

http://min.usaca.

ru/uploads/article/attachment/145/25 .
75. Щербина В. С, Пронська Г. В., Вінник О. М. та ін. Господарське право:
Практикум За заг. ред. В. С Щербини. — К.: Юрінком Інтер, 2001.-С. 320.
76. Якименко О. Мирова угода в господарському судочинстві - обставини
спотикання з примусовим виконанням. // Юридичний вісник України. №
32, 2007.- С. 56.

