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Анотація

У Коментарі на основі наукового аналізу законодавства та узагальнення
судової практики наводиться постатейне тлумачення чинного Кодексу
України з процедур банкрутства, а також інших актів законодавства.   

Використано нові, оригінальні підходи у тлумаченні складних правових норм
та найбільш ефективні способи їх застосування у правозастосовчій діяльності.
У підготовці коментаря взяли участь науковці - представники Національного
юридичного університету ім. Ярослава Мудрого та спеціалісти практики
банкрутства Юридичної компанії "Nobili" - Наталія Тищенко та Олексій Меше.

  

Видання розраховане на науковців, викладачів, аспірантів і студентів
юридичних вищих навчальних закладів, суддів, працівників прокуратури, та
інших правоохоронних органів, керівників підприємств і підприємців, в тому
числі державних, економістів, юристів.
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 Науково-практичний коментар Кодексу України з процедур банкрут-
ства, прийнятого 18 жовтня 2018 року, містить постатейний аналіз матеріалу 
до усіх положень Кодексу з посиланнями на норми чинного законодавства 
України і міжнародно-правових актів, актуальну судову практику та напра-
цювання новітньої правової доктрини. 
 Науково-практичний коментар розрахований на юристів-практиків, ар-
бітражних керуючих, суддів, державних службовців, політиків, вчених-прав-
ників, викладачів, аспірантів і студентів юридичних навчальних закладів, а 
також на всіх, кого цікавлять актуальні питання правового механізму бан-
крутства. 

 Схвалено Національною асоціацією арбітражних керуючих України для 
використання в процесі підготовки осіб, які мають намір здійснювати діяль-
ність арбітражного керуючого, та у практичній діяльності арбітражних керу-
ючих (протокол № 2 від 5 січня 2022 р.).
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АВТОРИ-ПРАКТИКИ

Тищенко Наталія Петрівна, одна з найдосвід-
ченіших юристів України у сфері банкрутства, 
практикуюча арбітражна керуюча з 2002 року і 
адвокатеса з 2005 року. Входить в ТОП-5 кра-
щих юристів сфери банкрутства та в ТОП-100 
кращих юристів України; є однією з найуспіш-
ніших жінок в юридичному бізнесі та входить 
до переліку «Найвпливовіших жінок України 
у сфері Business Services»; є Членкинею Ради 
Національної асоціації арбітражних керуючих 
України (НААКУ) та Членкинею Комітету з пи-
тань банкрутства при Національній асоціації 
адвокатів України (НААУ). 
 Фахова підготовка у сфері права, вища еко-

номічна освіта та професійна підготовка Наталії у сфері бухгалтерського об-
ліку дозволяє їй всебічно оцінювати переваги та ризики процедури банкрут-
ства. 
 У досвіді Наталії Тищенко, як арбітражної керуючої, близько 70 проектів 
у сфері банкрутства. Та більше 200 проектів із супроводження банкрутств, 
включаючи консультування іноземних інвесторів та кредиторів у якості юри-
дичного радника. Наталія супроводжує проєкти, які регулярно потрапляють 
до рейтингу «50 найбільших судових і арбітражних справ в Україні».

Меше Олексій Петрович, практикуючий юрист у 
сфері банкрутства, захисту бізнесу, корпоратив-
ного права, інтелектуальної власності та освітньої 
діяльності. Має досвід роботи в  юриспруденції з 
2008 року, з яких досвід роботи арбітражним керу-
ючим та здійснення адвокатської діяльності з 2014 
року.
 Основною спеціалізацією Олексія є банкрут-
ство та реструктуризація, захист бізнесу та оптимі-
зація активів, досудове та судове представництво, 
вирішення спорів. Олексій здійснює повне юридич-
не обслуговування компаній, реєстрацію та закриття бізнесу, представни-
цтво в судах, підготовку процесуальних документів та внутрішньої докумен-
тації підприємств, захист прав власників об’єктів інтелектуальної власності 
та проводить переговори. 
 Олексій є автором книг «Вогнепальна зброя: сучасний стан обігу зброї в 
Україні» та «ФОП і ТОВ. Популярні форми ведення бізнесу».



АВТОРИ-НАУКОВЦІ

Курман Тетяна Вікторівна, доктор юридичних наук, 
професор, доцент кафедри земельного та аграрного 
права Національного юридичного університету імені 
Ярослава Мудрого. Автор і співавтор понад 150 нау-
кових та навчально-методичних праць, серед яких 2 
одноосібні і понад 10 колективних монографій, Вели-
ка українська юридична енциклопедія, науково-прак-
тичні коментарі, підручники й навчальні посібники з 
аграрного і міжнародного приватного права, а також 
права продовольчої безпеки, співкоординатор серти-
фікатної програми «Юрист в агробізнесі».

Бакай Юлія Юріївна, кандидат юридичних 
наук, асистент кафедри земельного та аграр-
ного права Національного юридичного уні-
верситету імені Ярослава Мудрого, автор та 
співавтор понад 50 наукових праць у вітчиз-
няних та зарубіжних наукових виданнях, сфера 
наукових інтересів пов’язана з державно-пра-
вовим регулюванням агробізнесу в Україні та 
міжнародним співробітництвом в агросфері. 

Панченко Вікторія Валеріївна, кандидат юридич-
них наук, доцент, доцент кафедри міжнародного 
приватного права та порівняльного правознав-
ства Національного юридичного університету 
імені Ярослава Мудрого. Автор понад 80 науко-
вих та навчально-методичних праць, співавтор 
підручників, монографій та Великої української 
юридичної енциклопедії.



Туєва Оксана Миколаївна, кандидат юри-
дичних наук, доцент, доцент кафедри зе-
мельного та аграрного права Національного 
юридичного університету імені Ярослава Му-
дрого. Автор і співавтор понад 80 наукових 
та навчально-методичних праць, серед яких 
5 колективних монографій, Велика українська 
юридична енциклопедія, науково-практичні 
коментарі, підручники та навчальні посібники з 
аграрного та міжнародного приватного права, 
а також права продовольчої безпеки. 

Покальчук Михайло Юрійович, кандидат юри-
дичних наук, доцент, асистент кафедри земель-
ного та аграрного права Національного юри-
дичного університету імені Ярослава Мудрого. 
Сфера наукових інтересів пов’язана з право-
вим становищем суб’єктів аграрного права. У 
2013 році захистив кандидатську дисертацію 
за темою: «Особливості припинення діяльно-
сті сільськогосподарських підприємств за за-
конодавством України» в межах спеціальності 
12.00.06 «Земельне право; аграрне право; еко-
логічне право; природоресурсне право».

Станіславський Валерій Петрович, кандидат 
юридичних наук, старший науковий співро-
бітник, доцент, доцент кафедри земельного та 
аграрного права Національного юридичного 
університету імені Ярослава Мудрого. Автор 
понад 50 наукових та навчально-методичних 
праць, співавтор підручників і навчальних по-
сібників. Адвокат, стаж адвокатської діяльності 
- 17 років.
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