
адміністрацією господарського товариства, які регулюють правовідносини и 
середині даного товариства.

Російські науковці корпоративне право вважають підгалуззю цивільного 
права, норми якої спрямовані на врегулювання суспільних відносин щодо орга-' 
нізації та діяльності підприємств, установ, організацій, які виступають суб’єктами ] 
цивільного права. Господарське право -  це підгалузь цивільного права, що регулює 
суспільні відносини, які виникають у процесі здійснення господарської діяльності 
та управління нею. Господарське право дуже близьке до визначення корпоративне,] 
право, але господарське право у широкому розумінні передбачає правове регулю- ■ 
вання всіх господарюючих суб’єктів тоді як корпоративне право регулює відносини 
між колективними суб’єктами [3, с. 6, 8].

По-друге, спірним є питання коли стороною у справі є фізична особа, ] 
Виникає питання чи є дана справа такою, що виникає із корпоративних відносин. 
Виходячи із вищевикладеного випливає, що і такі спори підсудні цивільним судам, j

Важливою проблемою є питання чіткого розмежування трудових і корпора
тивних відносин, оскільки застосовуються норми цивільного і господарського 
права.

Вважаємо, що справи відносно трудових спорів між учасниками господарсь
кого товариства -  фізичною особою і господарським товариством підвідомчі 
цивільному суду, так як зачіпають трудові відносини, які слід вирішувати відпо
відно до положень глави XV Кодексу законів про працю України «Індивідуальні 
правові спори».

Слід також звернути увагу на те, що у підвідомчості цивільних судів 
залишилась така категорія справ як у правовідносинах щодо переходу' та реалізації 
корпоративних прав відповідно до ст. 9 Закону України «Про Національну 
депозитарну систему». Коли бере участь реєстратор, який веде реєстр власників 
іменних цінних паперів. Дана категорія справ також підвідомча цивільним судам, 
так як у справі бере участь фізична особа.

Вважаємо, що зазначені категорії спорів пов’язані з корпоративними 
відносинами, виходячи зі змісту ст. 167 ГК України [4, с. 95], але суб’єктивний 
склад не відповідає вимогам ст. 12 ГПК України.

На сьогодні національне законодавство частину фактично корпоративних 
спорів чи пов’язаних з ними спорів залишилось у підвідомчості цивільних судів, що 
потребує негайного врегулювання на законодавчому рівні.
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