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ПРОГРАМОВІ  ВИМОГИ 

для здачі іспиту із навчальної дисципліни 

 «Акціонерне право» 

для магістрів першого курсу спеціалізації «Корпоративне право» 

 

1. Історія розвитку акціонерного законодавства. 

2. Загальна характеристика Закону «Про акціонерні товариства».  

3. Місце акціонерного права в системі законодавства України.  

4. Поняття та ознаки акціонерного товариства як юридичної особи.  

5. Правовий статус АТ. Типи акціонерних товариств. 

6. Створення акціонерного товариства. Установчі збори акціонерного 

товариства.  

7. Оплата вартості акцій засновниками АТ та їх відповідальність за 

зобов’язаннями, що виникли до державної реєстрації товариства.  

8. Поняття та зміст статуту, як установчого документу акціонерного 

товариства. Статутний і власний капітал АТ: його збільшення/зменшення. 

Резервний капітал.  

9. Акції товариства. Їх ціна, оплата та особливості обігу. 

10. Поняття та компетенція загальних зборів акціонерного товариства.  

11. Порядок денний загальних зборів та пропозиції до його порядку 

денного.  

12. Порядок проведення загальних зборів. Кворум зборів. Лічильна 

комісія. Позачергові загальні збори. Загальні збори акціонерів у формі 

заочного голосування. Особливості проведення ЗЗ товариством, що 

складається з однієї особи. 

13. Наглядова рада АТ: компетенція, обрання членів та голови наглядової 

ради. Засідання наглядової ради. Комітети наглядової ради. Корпоративний 

секретар. Дострокове припинення повноважень членів наглядової ради. 

14. Виконавчий орган АТ: засади діяльності. Колегіальний та одноосібний 

виконавчий орган. Припинення повноважень голови та членів виконавчого 

органу. 

15. Вимоги до посадових осіб органів АТ. Відповідальність посадових 

осіб органів АТ. 

16. Ревізійна комісія (ревізор). Аудитор. Перевірка фінансово-

господарської діяльності АТ за результатами фінансового року. Спеціальна 

перевірка фінансово-господарської діяльності акціонерного товариства. 



17. Правовий статус акціонера: його права та обов’язки. Права акціонерів 

– власників привілейованих акцій. Захист прав акціонерів – працівників 

товариства. 

18. Право брати участь в управлінні справами АТ. 

19. Право на одержання дивідендів. 

20. Право на одержання інформації про діяльність АТ.  

21. Право на одержання частини активів у разі ліквідації АТ. 

22. Особливості обігу цінних паперів акціонерних товариств. Порядок 

відчуження акцій акціонерного товариства (загальні правила).  

23. Порядок та проблеми використання переважного права відчуження 

акцій приватного АТ. 

24. Придбання значного пакета акцій товариства.  

25. Придбання акцій товариства за наслідками придбання контрольного 

пакета акцій. 

26. Викуп акціонерним товариством розміщених ним цінних паперів. 

Обмеження на викуп акціонерним товариством акцій.  

27. Порядок реалізації акціонерами права вимоги обов’язкового викупу 

акціонерним товариством належних їм акцій. 

28.  Процедура купівлі-продажу акцій. 

29.  Застава акцій. 

30.  Міна (бартер) акцій. 

31. Дарування акцій. 

32. Спадкування акцій. 

33. Значні правочини та правочини щодо вчинення яких є 

заінтересованість. 

34. Виділ та припинення акціонерного товариства.  

35. Припинення АТ.  

36.  Загальні положення про злиття, приєднання, поділ, виділ, 

перетворення.  

37. Договір про злиття (приєднання) АТ та план поділу (виділ, 

перетворення) акціонерного товариства. 

38. Захист прав кредиторів при злитті, приєднанні, поділі, виділі або 

перетворенні.  

39. Злиття АТ.  

40. Приєднання АТ. 

41.  Поділ АТ.  

42. Виділ АТ.  

43. Перетворення АТ.  

44. Ліквідація АТ.  

45. Розподіл майна АТ, що ліквідується між кредиторами та акціонерами. 

46.  Порядок переведення акцій на бездокументарну форму існування. 

 

 

Керівник дисципліни                                       проф. Зеліско А.В. 


