МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
ФАКУЛЬТЕТ МЕЖДУНАРОДНЫХ ОТНОШЕНИЙ
Кафедра международного частного и европейского права

Аннотация к дипломной работе
«ПРАВО НА СВОБОДУ УЧРЕЖДЕНИЯ В ЕВРОПЕЙСКОМ СОЮЗЕ»

ИВАНОВА
Дарья Александровна

Научный руководитель:
старший преподаватель
Анищенко Алексей Иванович

Минск, 2018

РЕФЕРАТ
Дипломная работа включает 51 страницу, 51 источник.
Ключевые слова: Европейский Союз, право на свободу учреждения,
слияние и разделение компаний, теории инкорпорации и оседлости,
наднациональные компании, Brexit.
Цель исследования: определение современных пробелов права на
свободу учреждения в Европейском Союзе, а также проблем при его
реализации, которые могут возникнуть в связи со вступлением Brexit в силу.
Методы исследования: метод системного анализа, сравнительноправовой и системно-структурный методы, метод логического анализа.
Материал исследования: при написании работы была использована
научная и учебно-методическая литература, европейские акты первичного и
вторичного права. Основными источниками, раскрывающими теоретические
основы права на свободу учреждения, являются работы Е.А. Дубовицкой и
С.Ю. Кашкина.
Объектом исследования выступают общественные отношения,
складывающиеся в связи с использованием физическими и юридическими
лицами права на свободу учреждения в Европейском Союзе.
Предметом исследования являются источники регулирования права на
свободу учреждения в Европейском Союзе, а также основные тенденции
развития рассматриваемого права.
Научная новизна определяется отсутствием определения свободы
учреждения,
поверхностном
регулировании
правового
статуса
наднациональных европейских компаний, а также слабой защите кредиторов
в случае изменения местонахождения компании. Кроме того вступление
Brexit в силу принесет новые трудности, которые будут влиять на
дальнейшую деятельность как британских, так и европейских компаний.
В процессе работы было сформулировано определение понятия
«свобода учреждения»; осуществлен анализ содержания права на первичное
и вторичное учреждение; определено соотношение теории инкорпорации и
теории оседлости; проведен правовой анализ европейского законодательства
в области свободы учреждения; предложены пути совершенствования
европейского законодательства; сделан вывод о возможных последствиях
Brexit для дальнейшей реализации права на свободу учреждения.
Область возможного практического применения: результаты
исследования могут быть использованы для оптимизации изучения
рассматриваемой темы, а также в преподавании дисциплины «Европейское
корпоративное право» для специальности 1 – 24.01.01 «международное
право.

РЭФЕРАТ
Дыпломная работа ўключае 51 старонку, 51 крыніцу.
Ключавыя словы: Еўрапейскі Саюз, права на свабоду ўстановы, зліццё і
падзел кампаній, тэорыі інкарпарацыі і аселасці, наднацыянальныя кампаніі,
Brexit.
Мэта даследавання: вызначэнне сучасных прабелаў правы на свабоду
ўстановы ў Еўрапейскім Саюзе, а таксама выяўленне праблем пры рэалізацыі
дадзенага права, якія могуць паўстаць у сувязі з уступленнем Brexit у сілу.
Метады даследавання: метад сістэмнага аналізу, параўнальна-прававой
і сістэмна-структурны метады, метад лагічнага аналізу.
Матэрыял даследавання: пры напісанні працы была выкарыстаная
навуковая і вучэбна-метадычная літаратура, еўрапейскія акты першаснага і
другаснага правы. Галоўнымі крыніцамі, якія раскрываюць тэарэтычныя
асновы права на свабоду ўстановы, з'яўляюцца працы Я.А. Дубавіцкай і С.Ю.
Кашкіна.
Аб’ектам даследавання з'яўляюцца грамадскія адносіны, якія
складваюцца ў сферы ажыццяўлення права на свабоду ўстановы ў
Еўрапейскім Саюзе фізічнымі і юрыдычнымі асобамі.
Прадметам даследавання з'яўляюцца крыніцы рэгулявання правы на
свабоду ўстановы ў Еўрапейскім Саюзе, а таксама асноўныя тэндэнцыі
развіцця дадзенага правы.
Навуковая навізна вызначаецца адсутнасцю азначэння свабоды
установы, павярхоўным рэгуляванні прававога статусу наднацыянальных
еўрапейскіх кампаній, а таксама слабой абароне крэдытораў у выпадку змены
месцазнаходжання кампаніі. Акрамя таго ўступленне Brexit ў сілу прынясе
новыя цяжкасці, якія будуць уплываць на далейшую дзейнасць як
брытанскіх, так і еўрапейскіх кампаній.
В працэсе работы было сфармулявана азначэнне паняцця «свабода
ўстановы»; ажыццёўлен аналіз зместу правы на першасную і другасную
ўстанову; вызначана суадносіны тэорыі інкарпарацыі і тэорыі аселасці;
праведзен прававы аналіз еўрапейскага заканадаўства ў галіне свабоды
установы; прапанаваны шляхі ўдасканалення еўрапейскага заканадаўства;
зроблен вывад аб магчымых выніках Brexit для далейшай рэалізацыі правы
на свабоду ўстановы.
Галіна магчымага практычнага выкарыстання: вынікі даследавання
могуць быць выкарыстаны для аптымізацыі вывучэння разгледжанай тэмы, а
так сама пры выкладанні дысцыпліны «Міжнароднае карпараўтынае права»
для спецыяльнасці 1-24.01.01 «Міжнароднае права».

ABSTRACT
Thesis: 51 pages, 51 sources.
Key words: European Union, right of establishment, merger and division of
companies, theories of incorporation and effective seat, supranational companies,
Brexit.
The purpose of the research is to identify modern gaps in the right of
establishment in the European Union and problems of implementation of this right,
which may arise in connection with Brexit's entry into force.
Research methods: a method of system analysis, comparative-legal and
system-structural methods, method of logical analysis.
Research material: in the process of writing the work scientific and
educational methodical literature, European acts of primary and secondary law
were used. The main sources, which reveal the theoretical basis of the right of
establishment, are the works of E.A. Dubovitskaya and S.Yu. Kashkin.
The object of the research is the public relations arising in connection with
the exercise of the right of establishment in the European Union by individuals and
legal entities.
The subject of the research is the sources of regulation of the right of
establishment in the European Union, as well as the main development trends of
the right under consideration.
The scientific novelty is defined by the lack of definition of freedom of
establishment, inconclusive regulation of the legal status of supranational
European companies and weak protection of creditors in case of migration of a
company. In addition, Brexit's entry into force will cause new difficulties that can
affect the future activities of both British and European companies.
In the course of the research the definition of the concept of «freedom of
establishment» was formulated; the content of the rights of a primary and
secondary establishment was analyzed; a correlation between the theories of
incorporation and effective seat was defined; a legal analysis of the European
primary and secondary legislation in the field of the freedom of establishment was
made; a few suggestions for ways of improving the European legislation were also
made; and a conclusion about the possible consequences of Brexit for the further
realization of the right of establishment was drawn.
This research can be used in optimization of the study of the topic under
consideration; teaching the discipline «International Company Law» for the
specialty 1-24.01.01 «International Law».

