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Коротко про себе: 

 

Я, Величко Віктор Юрійович, на теперішній час є діючим арбітражним керуючим. 

У сфері банкрутства працюю з 2008 року. У період 2008-2009 року, працюючи 

помічником адвоката представляв кредиторів в межах справ про банкрутство, а також надавав 

методологічну правову допомогу підприємствам , щодо яких було порушено провадження по 

справі про банкрутство. 

02 грудня 2009 року було отримано Ліцензію на провадження господарської діяльності 

арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора) 

Ліцензію на провадження господарської діяльності арбітражного керуючого було 

замінено на Свідоцтво про право на здійснення діяльності арбітражного керуючого 

(розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора) від 27.02.2013 року. 

З 02 грудня 2009 року по теперішній час дія ліцензії та/або свідоцтва про право на 

здійснення діяльності арбітражного керуючого не припинялась. 

З весь час дії ліцензії та/або свідоцтва арбітражного керуючого я виконував 

повноваження арбітражного керуючого та/або надавав методологічну правову допомогу 

кредиторам та/або боржникам в межах провадження більше ніж 100 справах про банкрутство. 

В 2013р., 2015р., 2017р та в 2019р. мною було пройдено підвищення кваліфікації 

арбітражного керуючого шляхом участі у відповідних семінарах з питань банкрутства та 

відновлення платоспроможності боржника, за результатами яких було успішно складено 

відповідні заліки. 

 

Окрім того, станом на сьогоднішній день, я навчаюсь у Вищій школі (Університет) 

«Humanitas» (Польша) за напрямком «Управління компанією на внутрішньому та 

зовнішньому ринках». 

В липні 2019 року було успішно складено Кваліфікаційний іспит, необхідний для 

отримання Свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю та наразі проходжу 

стажування. 

 

В період 2009-2013 років здійснював викладацьку діяльність в Дніпровському 

університеті імені Альфреда Нобеля за напрямком Господарське право та Господарський 

процес.  
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Бачення щодо роботи майбутньої кваліфікаційної комісії: 

 

На сьогоднішній день кваліфікаційній комісії фактично відведено роль статистів, які 

лише констатують факт здачі чи ні кваліфікаційного іспиту. 

 

Кваліфікаційна комісія є комісією, яка видає квиток у процесію, а отже на ній лежить 

велика відповідальність за дії тих осіб, яких було допущено до професії. 

На мій погляд, члени кваліфікаційної комісії мають не лише оголошувати результати 

кваліфікаційного іспиту (оскільки у вік цифрових технологій це може здійснюватися в 

автоматичному режимі технічними засобами взагалі без участі людини), а й нарівні з Головою 

СРО здійснювати дії, спрямовані на поширення інформації про професію арбітражного 

керуючого та заохочувати різних осіб ставати арбітражними керуючими. 

Міністерством юстиції України, а також різними організаціями, проводиться доволі 

багато різних семінарів, форумів та круглих столів, присвячених провадженню по справах про 

банкрутство. Однак ці заходи спрямовані на вже практикуючих юристів. 

Чомусь, державні органи та численні, діючі сьогодні, організації арбітражних керуючих 

зовсім забувають про студентів юридичних та економічних факультетів. 

На мій погляд, це є дуже не вірним кроком. Адже саме сьогоднішній студенти завтра 

можуть прийти до професії арбітражного керуючого. 

Існуюча сьогодні програма викладання дисципліни Господарське право, яка 

затверджується Міністерством освіти та науки України, передбачає лише 2-4 академічні 

години (2 години 40 хвилин) на вивчення всієї теми банкрутство. На мій погляд є злочинно 

мала кількість. 

В сьогоднішніх реаліях необхідно вводити окремі дисципліни з напряму банкрутства 

для студентів юридичних та економічних спеціальностей. 

 

У випадку обрання мене до складу кваліфікаційної комісії я планую розробити окремий 

учбовий план викладання спеціалізованої дисципліни та направити його до відповідних 

профільних міністерств та ВНЗ з метою впровадження належної підготовки сьогоднішніх 

студенів до майбутньої професії арбітражного керуючого. 

 

Крім того, я вважаю, що необхідно змінювати сам підхід до кваліфікаційного іспиту. 

На сьогоднішній день іспит відбувається шляхом тестування. Однак такий підхід не 

можна використовувати для арбітражних керуючих. В діяльності арбітражного керуючого 

майже ніколи не буває однакових ситуацій. Кожна процедура банкрутства арбітражним 

керуючим проживається «по-новому» та окремо. 

А тому в обов’язковому порядку необхідно під час кваліфікаційного іспиту додатково 

вводити або письмову частину (шляхом складання процесуальних документів та/чи 

розв’язання конкретного завдання) або усну частину. 

На мій погляд, введення усної частини кваліфікаційного іспиту (щось на кшталт 

співбесіди) взагалі має бути обов’язковим, бо лише підчас спілкування з кандидатом у 

професію можна дізнатися його мету, чи володіє він навиками ділового спілкуватися, чи це 

його власне рішення піти у професію (а не рішення керівництва юридичної фірми в якій 

кандидат працює), чи розуміє взагалі кандидат що так професія арбітражного керуючого та 

багато інших питань… 

 

Все це має відноситися до обов’язків кваліфікаційної комісії. 

Адже за результатами її діяльності кількість представників професії буде 

збільшуватись, та на кваліфікаційній комісії частково лежить відповідальність за сприйняття 

професії арбітражного керуючого та її представників іншими учасниками проваджень про 

справах про банкрутство та всім населенням нашої країни, оскільки це саме вони дали 

можливість представляти професію. 


