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«Універсальне правонаступництво у корпоративних правовідносинах» 

 

 

Змістовий модуль 1. Теоретико-правові аспекти правонаступництва  

в корпоративних відносинах 

 

Тема 1. Правонаступництво в цивільному праві: теоретичні основи 

Поняття і сфера застосування правонаступництва в приватному праві. 

Наукові концепції розуміння сутності правонаступництва. Підстави 

виникнення правонаступництва. Особливості правонаступництва, що 

виникло на підставі договору. Правонаступництво, що виникло на підставі 

юридичного складу. 

Проблематика сингулярного правонаступництва. Наступництво у праві 

власності та інших абсолютних правах. Наступництво в зобов’язальному 

праві. Правонаступництво у зобов’язанні на активній і пасивній стороні. 

Теоретико-правові питання універсального правонаступництва при 

реорганізації юридичних осіб та при спадкуванні.  

 

Тема 2. Поняття та правова природа корпоративних відносин і 

корпоративних  прав 

Корпоративне право в об’єктивному та суб’єктивному значеннях. 

Наукові концепції щодо визначення правової природи корпоративних 

відносин і корпоративних прав. Місце корпоративних відносин у системі 

цивільного правовідношення. 

Поняття корпоративних відносин. Зміст корпоративних відносин. 

Поняття суб’єктивного корпоративного права. Зміст суб’єктивного 

корпоративного права. 

Суб’єкти корпоративних відносин. Корпорація (юридична особа 

корпоративного типу) як суб’єкт корпоративних відносин. Теоретичні 

підходи до поняття «корпорація» у зарубіжній і вітчизняній науковій 

літературі. Поняття та ознаки юридичної особи корпоративного типу. 

Учасники (засновники) як суб’єкти корпоративних відносин. 
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Тема 3. Види правонаступництва у корпоративних відносинах 

Підстави виникнення корпоративних відносин. Похідні способи 

виникнення корпоративних відносин. Поняття і сутність правонаступництва 

в корпоративних відносинах. Види правонаступництва в корпоративних 

відносинах. Сингулярне правонаступництво в корпоративних відносинах. 

Універсальне правонаступництво в корпоративних відносинах. 

 

Тема 4. Правонаступництво при спадкуванні корпоративних прав 

Поняття і принципи спадкування. Поняття спадкового 

правонаступництва. Особливості спадкування в країнах англосаксонської 

правової системи. Специфіка універсального правонаступництва при 

спадкуванні. Юридичний склад спадкового правонаступництва. Теорії щодо 

визначення правового становища майна до моменту прийняття спадщини. 

Особливості спадкування корпоративних прав. Спадкування акцій 

акціонерного товариства. Спадкування частки у статутному капіталі 

товариства з обмеженою відповідальністю і товариства з додатковою 

відповідальністю. Спадкування корпоративних прав учасників інших 

юридичних осіб корпоративного типу.  

 

Тема 5. Охорона корпоративних прав при спадкуванні 

Поняття і правове значення охорони спадкового майна. Особливості 

здійснення управління спадковим майном до моменту прийняття спадщини. 

Поняття і правова природа договору про управління спадщиною. Зміст 

договору про управління спадщиною. Сторони договору про управління 

спадщиною. Порядок укладення і виконання договору про управління 

спадщиною. Правові наслідки невиконання та неналежного виконання 

договору про управління спадщиною. Проблематика укладення і виконання 

договору про управління спадщиною, предметом якого є корпоративні права.  

 

Змістовий модуль 2. Універсальне правонаступництво  

при реорганізації юридичних осіб корпоративного типу 

 

Тема 6. Реорганізація та правонаступництво в корпоративних 

відносинах 

Поняття та ознаки реорганізації юридичних осіб корпоративного типу. 

Відмінність правових значень «реорганізація» і «правонаступництво» в теорії 

права. Поняття реорганізації та її відмінність від ліквідації. Поняття 

реорганізації як юридичного складу. Правові форми реорганізації: 

вітчизняний і зарубіжний підходи. Етапи проведення реорганізації 

юридичних осіб корпоративного типу. 

Поняття універсального правонаступництва при реорганізації 

юридичних осіб корпоративного типу. Види універсального 

правонаступництва при реорганізації юридичних осіб корпоративного типу: 
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універсальне (загальне) і часткове (сингулярне). Поняття корпоративного 

правонаступництва при реорганізації юридичних осіб корпоративного типу. 

 

Тема 7. Злиття і приєднання юридичних осіб корпоративного типу 

Правове регулювання злиття і приєднання юридичних осіб 

корпоративного типу. Законодавчі і наукові підходи до визначення дефініцій 

«злиття», «приєднання». Поняття «поглинання» юридичних осіб у 

англосаксонській правовій системі та його співвідношення із злиттям і 

приєднанням юридичних осіб. Регулювання поглинання юридичних осіб у 

праві ЄС. Проблеми адаптації правового регулювання злиття і поглинання 

компаній в Україні до права ЄС. 

Поняття та етапи злиття акціонерних товариств. Порядок приєднання 

акціонерних товариств. Поняття і правова природа договору про злиття 

(приєднання) акціонерних товариств. Порядок укладення і виконання 

договору про злиття (приєднання) акціонерних товариств.  

Порядок злиття (приєднання) товариств з обмеженою відповідальністю. 

Проблематика злиття (приєднання) інших юридичних осіб корпоративного 

типу. 

 

Тема 8. Поділ і виділ юридичних осіб корпоративного типу 

Правове регулювання поділу (виділу) юридичних осіб корпоративного 

типу. Регулювання поділу юридичних осіб у праві ЄС. Особливості поділу 

(виділу) акціонерних товариств за законодавством України. План поділу 

(виділу) акціонерного товариства. Поділ (виділ) товариств з обмеженою 

відповідальністю. Проблематика поділу (виділу) інших юридичних осіб 

корпоративного типу. 

 

Тема 9. Перетворення юридичних осіб корпоративного типу  

Поняття та ознаки перетворення як правової форми реорганізації. 

Наукові підходи до розуміння сутності перетворення юридичних осіб. 

Особливості правового регулювання перетворення юридичних осіб у 

зарубіжних країнах. Регулювання перетворення юридичних осіб у праві ЄС. 

Порядок перетворення акціонерних товариств. План перетворення 

акціонерного товариства. Перетворення товариства з обмеженою 

відповідальністю. Проблематика перетворення інших юридичних осіб 

корпоративного типу. 

 

Тема 10. Охорона корпоративних прав при реорганізації юридичних 

осіб корпоративного типу 

Поняття і сутність охорони корпоративних прав. Особливості здійснення 

майнових і немайнових корпоративних прав при реорганізації юридичних 

осіб корпоративного типу. Забезпечення належного здійснення права на 

отримання інформації і права брати участь у прийнятті рішення про 

реорганізацію юридичної особи корпоративного типу. Правові наслідки 
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порушення права акціонера на участь у загальних зборах і про надання 

відповідної інформації про реорганізацію юридичних осіб корпоративного 

типу. Оскарження рішень загальних зборів про реорганізацію юридичних осіб 

корпоративного типу. Визнання недійсним договору про злиття  

(приєднання) або плану поділу (виділу, перетворення). Особливості  

здійснення обов’язкового викупу акціонерним товариством акцій, належних 

акціонеру, який проголосував проти рішення про реорганізацію. 

Захист корпоративних прав та інтересів учасників при реорганізації 

юридичних осіб корпоративного типу. Захист прав кредиторів при 

реорганізації юридичних осіб корпоративного типу. Збалансованість 

правонаступництва між учасниками реорганізації. 

 

 

 

Керівник:                                                                              к. ю. н. Сіщук Л. В. 

 


