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ПРИ РЕОРГАНІЗАЦІЇ ЮРИДИЧНИХ ОСІБ

У чинному законодавстві України однозначне визначення 
реорганізації відсутнє, але під нею законодавець розуміє як 
один із способів припинення юридичної особи з переходом всіх 
прав та обов’язків до правонаступника [1, ч. 1, ст. 104], так 
і один із способів утворення нової юридичної особи [1, ч. 1, 
ст. 56]. Зокрема юридична особа припиняється в результаті
реорганізації (злиття, приєднання, поділу, перетворення) або 
ліквідації. У разі реорганізації юридичних осіб майно, права 
та обов’язки переходять до правонаступників [1, ч. 1, ст. 104]. 
Як бачимо, злиття та приєднання є одними зі способів реорга
нізації юридичної особи, у цих процесах мають брати участь 
мінімум дві юридичні особи. Наслідком злиття та приєднання 
є припинення існування юридичних осіб, які беруть участь 
у цих процесах та створення інпіої юридичної особи — пра
вонаступника прав та обов’язків тих, п̂ о припинилися. Таке 
розуміння не дає нам можливості визначити особливості про
цедур злиття та приєднання задля їх розмежування. Водно
час можна констатувати, що реорганізація у формі злиття 
та приєднання характеризується як універсальне правонас- 
тупництво, що є виключно добровільним [4, с. 96] способом 
утворення чи припинення суб’єкта господарювання, оскільки
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здійснюється за рішенням власника (власників) або уповно
важених ним органів.

Спеціальне законодавство частково дає відповідь на виш;е- 
поставлене питання. Так, злиттям акціонерних товариств ви
знається виникнення нового акціонерного товариства-право- 
наступника з передачею йому згідно з передавальними актами 
всього майна, всіх прав та обов’язків двох або більше акціо
нерних товариств одночасно з їх припиненням [З, ч. 1, ст. 83]. 
Приєднанням акціонерного товариства визнається припинення 
акціонерного товариства (кількох товариств) з передачею ним 
(ними) згідно з передавальним актом усього свого майна, прав 
та обов’язків іншому акціонерному товариству — правонаступ
нику [З, ч. 1, ст. 84]. При цьому процедура приєднання акціо
нерних товариств здійснюється аналогічно порядку, визначено
му для злиття акціонерних товариств [З, ч. б, ст. 84]. Відтак, 
при злитті усі акціонерні товариства, що беруть у цьому участь, 
припиняются й виникає нове акціонерне товариство, яке до 
злиття не існувало взагалі. При приєднанні такого не відбува
ється: щонайменше одне акціонерне товариство припиняється, 
а його майно (у широкому сенсі) передається акціонерному то
вариству, яке існувало до приєднання й продовжує існувати 
після припинення приєднання з новим (збільшеним) об’ємом
прав та обов’язків.

Необхідність прикладного застосування злиття та приєднан
ня у практичній діяльності обумовила наявність у спепДальному 
законодавстві більш детальних визначень та порядку здійснен
ня вказаних процесів [5, с. 22]. Зокрема нормативно-правовими 
актами центральних органів виконавчої влади регламентовано 
злиття та приєднання страховика, злиття комерційних банків,
злиття та приєднання інвестиційних фондів тощо.

Слід зазначити, що злиття та приєднання як різновиди ре
організації є близькими до способів злиття за європейським за
конодавством. Зокрема у Третій директиві ЄС «Про злиття» [6] 
дано наступні визначення кожному з видів злиття: а) злиття 
шляхом придбання є процедурою, під час якої одне чи більше 
товариств припиняються без процедури ліквідації та перево
дять до іншого товариства всі свої активи та пасиви в обмін на
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випуск акціонерам товариства (товариств), яке купують, своїх 
акцій товариства та на грошові виплати, які не можуть пере- 
виш;увати 10 % номінальної вартості таким чином випуш;ених 
акцій; б) злиття шляхом створення нового товариства є проце
дурою, під час якої одне чи більше товариств припиняються без 
процедури ліквідації та переводять всі свої активи і пасиви до 
товариства, яке вони засновують, в обмін на випуск акцій своїм 
акціонерам у новому товаристві, можливо, та на грошові ви
плати, які не можуть перевиш;увати 10 % номінальної вартості 
таким чином випуш;ених акцій. (Зауважимо, ш;о до 1 листопада 
2017 року Україна повинна наблизити своє законодавство до 
законодавства вС шляхом упровадження, зокрема, й положень
вказаної Третьої директиви ЄС).

З виш;енаведеного можна вивести наступні ознаки злиття та 
приєднання як різновидів реорганізації: 1) припинення одного 
або всіх учасників реорганізації; 2) наявність універсального 
правонаступництва; 3) добровільний характер зазначених про
цесів; 4) здійснення злиття та приєднання шляхом обміну від
повідних акцій (паїв, часток) (відсутність їх купівлі-продажу); 
5) утворення у разі злиття нового суб’єкта господарювання. На 
відміну від інших способів реорганізації у результаті приєднан
ня відбувається лише припинення існуючого суб’єкта господа
рювання, без утворення нового, хоча у ст. 56 ГК України при
єднання називається також одним із способів утворення нового 
суб’єкта господарювання.




