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РЕФЕРАТ 

Работа 74 с., 61 источник. 
Ключевые слова: ЕВРОПЕЙСКИЙ СОЮЗ, ЕВРОПЕЙСКОЕ 

КОРПОРАТИВНОЕ ПРАВО, НАДНАЦИОНАЛЬНЫЕ ЮРИДИЧЕСКИЕ 
ЛИЦА, ЕВРОПЕЙСКОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ С ОБЩЕЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 
ЦЕЛЬЮ, ЕВРОПЕЙСКАЯ КОМПАНИЯ, ЕВРОПЕЙСКОЕ 
КООПЕРАТИВНОЕ ОБЩЕСТВО, ЕВРОПЕЙСКАЯ ЧАСТНАЯ 
КОМПАНИЯ, ЕВРОПЕЙСКАЯ АССОЦИАЦИЯ, ЕВРОПЕЙСКИЙ ФОНД, 
ЕВРОПЕЙСКОЕ ВЗАИМНОЕ ОБЩЕСТВО. 

Объектом исследования являются отношения, возникающие в 
процессе создания и деятельности наднациональных юридических лиц в 
Европейском союзе. 

Цель работы: выявление сущности и  видов наднациональных 
юридических лиц в праве Европейского союза, пробелов и тенденций их 
правового регулирования. 

Методы исследования: формально-логический, системно-
структурный, сравнительного анализа. 

В результате работы выявлены предпосылки возникновения 
наднациональных юридических лиц в Европейском союзе; исследованы 
правовые основы регулирования деятельности наднациональных 
юридических лиц; определены особенности правового статуса и 
деятельности отдельных видов наднациональных юридических лиц в 
Европейском союзе; рассмотрены тенденции развития отдельных видов 
наднациональных юридических лиц в Европейском союзе; выявлены 
пробелы правового регулирования наднациональных юридических лиц в 
Европейском союзе; предложены пути совершенствования правового 
регулирования деятельности отдельных видов наднациональных 
юридических лиц в Европейском союзе.  

Значимость работы: результаты исследования могут быть 
использованы в нормотворческом и правоприменительном процессе; 
преподавания дисциплины «Европейское право», «Европейское 
корпоративное право» для специальности 1-24.01.01 «международное 
право». 

Достоверность материалов и результатов дипломной работы. 
Использованные материалы и результаты дипломной работы являются 
достоверными. Работа выполнена самостоятельно. 

 

 



РЭФЕРАТ 
 
Работа 74с., 61крыніц. 
Ключавые словы: ЕЎРАПЕЙСКІ САЮЗ, ЕЎРАПЕЙСКАЕ 

КАРПАРАТЫЎНАЕ ПРАВА, НАДНАЦЫЯНАЛЬНЫЯ ЮРЫДЫЧНЫЯ 
АСОБЫ, ЕЎРАПЕЙСКАЕ АБ'ЯДНАННЕ З АГУЛЬНАЙ ЭКАНАМІЧНАЙ 
МЭТАЙ, ЕЎРАПЕЙСКАЯ КАМПАНІЯ, ЕЎРАПЕЙСКАЕ 
КААПЕРАТЫЎНАЕ ГРАМАДСТВА, ЕЎРАПЕЙСКАЯ ПРЫВАТНАЯ 
КАМПАНІЯ, ЕЎРАПЕЙСКАЙ АСАЦЫЯЦЫІ, ЕЎРАПЕЙСКІ ФОНД, 
ЕЎРАПЕЙСКАЕ ЎЗАЕМНАЕ ТАВАРЫСТВА. 

Аб'ектам даследавання з'яўляюцца адносіны, якія ўзнікаюць у 
працэсе стварэння і дзейнасці наднацыянальных юрыдычных асоб у 
Еўрапейскім саюзе. 

Мэта работы: выяўленне сутнасці і відаў наднацыянальных 
юрыдычных асоб у праве Еўрапейскага саюза, прабелаў і тэндэнцый іх 
прававога рэгулявання. 

Метады даследавання: фармальна-лагічны, сістэмна-структурны, 
параўнальнага аналізу. 

У выніку работы выяўлены перадумовы ўзнікнення наднацыянальных 
юрыдычных асоб у Еўрапейскім саюзе; даследаваны прававыя асновы 
рэгулявання дзейнасці наднацыянальных юрыдычных асоб; вызначаны 
асаблівасці прававога статусу і дзейнасці асобных відаў наднацыянальных 
юрыдычных асоб у Еўрапейскім саюзе; разгледжаны тэндэнцыі развіцця 
асобных відаў наднацыянальных юрыдычных асоб у Еўрапейскім саюзе; 
выяўлены прабелы прававога рэгулявання наднацыянальных юрыдычных 
асоб у Еўрапейскім саюзе; прапанаваны шляхі ўдасканалення прававога 
рэгулявання дзейнасці асобных відаў наднацыянальных юрыдычных асоб у 
Еўрапейскім саюзе. 

Значнасць работы: вынікі даследавання могуць быць выкарыстаны ў 
нарматворчым і правапрымяняльным працэсе; выкладання дысцыпліны 
«Еўрапейскае права», «Еўрапейскае карпаратыўнае права» для 
спецыяльнасці 1-24.01.01 «міжнароднае права». 

Дакладнасць матэрыялаў і вынікаў дыпломнай работы. 
Выкарыстаныя матэрыялы і вынікі дыпломнай работы з'яўляюцца 
дакладнымі. Праца выканана самастойна. 

 



SUMMARY 
74pages,61 resources. 
Keywords: EUROPEAN UNION, EUROPEAN CORPORATE LAW, 

SUPRANATIONAL LEGAL ENTITIES, EUROPEAN ECONOMIC INTEREST 
GROUPING, EUROPEAN COMPANY, EUROPEAN COOPERATIVE 
SOCIETY, EUROPEAN PRIVATE COMPANY, THE EUROPEAN 
ASSOCIATION, EUROPEAN FUND, EUROPEAN MUTUAL SOCIETIES. 

Object of research: the relations arising in the process of creation and 
activity of supranational legal entities in the European Union. 

Objective: to identify the nature and types of supranational legal entities in 
the European Union law, gaps and trends of its legal regulation. 

Methods of research: formal-logical, systematic and structural, 
comparative analysis. 

The study defines preconditions for the emergence of supranational legal 
entities in the European Union; studies the legal framework regulating the 
activities of supranational entities; defines the peculiarities of the legal status and 
functioning of certain types of supranational legal entities in the European Union; 
examines the tendencies of the development of certain types of supranational 
entities in the European Union; identifies gaps of legal regulation of supranational 
entities in the European Union; suggests the ways of improving the legal regulation 
of activity of certain types of supranational legal entities in the European Union. 

Significance of study: the results of the study can be used during legislative 
and law-enforcement processes; teaching «European law», «European corporate 
law» for the specialization 1-24.01.01 «international law». 

Authenticity of materials and results of diploma paper. The materials 
used and the results of the diploma paper are authentic. 
Theworkhasbeendraftedindependently. 
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