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ТОВАРИСТВА ОСІБ  
У КРАЇНАХ СХІДНОЇ ЄВРОПИ

У статті аналізується роль товариств осіб у системі господарських товариств на основі порів-
няльного аналізу в країнах центральної та Східної Європи. 

Автор зазначає, що хоча товариства осіб у центральних та східних державах-членах ЄС і не 
займають лідируючі позиції (в загальній кількості господарських товариств вони становлять мен-
шість), та разом із тим розрив у співвідношенні не такий явний, як в Україні та інших пострадян-
ських державах. Динаміка кількості товариств осіб хоча й не демонструє тенденції до збільшення, 
але й не зменшується. Тобто товариства осіб займають стабільну нішу в народному господарстві 
вищеназваних держав.

Акцентується увага на тому, що в східних державах-членах ЄС (Польща, Словаччина, Чехія 
тощо) товариства осіб не розглядаються як юридичні особи, тож, відповідно, дохід таких това-
риств не підлягає оподаткуванню.

Автор піддає критиці пропонований ву науковій літературі спосіб забезпечення можливості в 
Україні створення повних та командитних товариств як із правами, так і без прав юридичної особи, 
оскільки таке нововведення потребуватиме перегляду концептуальних засад корпоративного права 
України. 

Підсумовується, що роль товариств осіб в Україні та інших країнах пострадянського простору 
за абсолютними та відносними показниками незначна порівняно з країнами ЄС, що зумовлено осо-
бливостями соціально-економічного розвитку, рівнем правової свідомості та ін. Незатребуваність 
товариств осіб у господарських відносинах зумовлена небажанням учасників ринку нести відпові-
дальність за свої дії. 

Найбільш доцільним, на думку автора, є метод встановлення певних преференцій для товариств 
осіб порівняно з товариствами капіталу, для того щоб учасники господарських відносин з власної волі 
були зацікавлені провадити діяльність саме у формі товариства осіб. 

Тому пропонується диференціювання ставок оподаткування залежно від організаційно-правової 
форми суб’єкта господарювання, оскільки досвід диференційованого підходу в оподаткуванні юридич-
них осіб не є новим у податковому праві України. Автором пропонується запровадити нижчі ставки 
оподаткування для товариств осіб порівняно з тими ставками, які застосовуються за загальним 
правилом до товариств капіталу. 

Ключові слова: товариства осіб, командитне товариство, повне товариство, порівняльний 
аспект, правове запозичення, країни східної Європи. 

Постановка проблеми. Систему гос-
подарських товариств України становлять 
товариства капіталу та товариства осіб. 
Перевагами останніх (зокрема, повних това-
риств) мали би бути можливість безпосеред-
ньої участі в господарській діяльності това-
риства, відсутність мінімального статутного 
капіталу. До переваг командитного товари-
ства в літературі відносять можливість збіль-
шити початковий капітал за рахунок внесків 
вкладників товариства, виключаючи, таким 
чином, необхідність залучення цього капі-
талу ззовні (шляхом укладання договорів 
позики, отримання кредиту тощо). З іншого 
боку, у вкладників виникає можливість 

отримання прибутку від підприємницької 
діяльності товариства на досить вигідних 
умовах: без участі в управлінні його спра-
вами і з ризиком втрати тільки свого внеску 
в товаристві [1, с. 2].

На жаль, на практиці товариства осіб 
в Україні не затребувані. Та чи є це загально-
світовою тенденцією?

Аналіз останніх досліджень і публі‑
кацій. Питання правового регулювання 
командитних та повних товариств досліджу-
вались у працях багатьох учених, зокрема 
І. Я. Бабецької, О. М. Вінник, В. М. Коссака, 
Ю. Ю. Симонян, Ю. М. Юркевича, А. В. Філі-
монова, Ю. В. Яковлєва та ін. Незважаючи 
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на наявність праць згаданих науковців, про-
блема правового регулювання товариств осіб 
в умовах реформування вітчизняного зако-
нодавства і досі залишається актуальною, 
статистичні дані не застосовувалися.

Мета дослідження полягає в проведенні 
порівняльного аналізу вітчизняного нор-
мативного регулювання повних та коман-
дитних товариств із зарубіжним, а також 
висловлення власної позиції щодо необхід-
ності вдосконалення їх правового статусу. 

Виклад основного матеріалу. Аналіз 
поширеності та їх реалізації на практиці 
доцільно розпочати із динаміки кількості 
зареєстрованих господарських товариств 
в Україні.

Вищенаведена статистика яскраво свід-
чить, що повне та командитне товариство за 
абсолютним показником демонструє тенден-
цією до зниження. Падіння кількості тих чи 
інших зареєстрованих суб’єктів господарю-
вання є до певної міри типовим явищем в еко-
номіці кожної країни та пов’язане з різними 
причинами: фінансовою кризою, зміною 
економічної політики, боротьбою з тіньо-
вим бізнесом, зміною в податковому законо-
давстві тощо. До прикладу, після введення 
обов’язкового єдиного внеску для фізичних 
осіб-підприємців кількість останніх в Укра-
їні різко знизилась. Це пов’язано зі значною 
кількістю так званих «сплячих ФОПів», які 
не здійснювали систематичної активної гос-
подарської діяльності, використовувались 
від часу до часу з метою оптимізації опо-
даткування інших суб’єктів господарювання 
(як правило, юридичних осіб) у зв’язку з їх 
вищим рівнем податкового навантаження. 

Але й у відсотковому відношенні до 
інших організаційно-правових форм суб’єк- 

тів господарювання повне та командитне 
товариство втрачають своє значення. Це свід-
чить, що не лише ті об’єктивні чинники, які 
є загальними для всіх (кризові явища в еко-
номіці тощо) виступають тими факторами, 
які зумовлюють неефективність та неза-
требуваність товариств осіб на практиці.  
На думку Ю. В. Яковлєва, залучення в коман-
дитні товариства іноземних інвестицій є ско-
ріше винятком, ніж правилом [3, с. 14].

Видається, першочергове значення має 
необмежена солідарна відповідальність 
учасників товариств осіб. На це неодно-
разово вказувалося в юридичній літера- 
турі. Недосконалість правового регулю-
вання командитних товариств, так само як 
і повних, зумовлена встановленням необ-
меженої відповідальності повних учасників 
командитного товариства, неврегульова-
ністю питання взаємовідносин вкладників 
із товариством, а також тим, що на законо-
давчому рівні не враховано особливі умови 
заснування командитного товариства, тощо 
[1, с. 2-3]. За одночасної відсутності подат-
кових преференцій інвестори не готові нести 
вищі ризики, які пов’язані з потенційною 
можливістю втрати особистого майна, за від-
сутності переваг таких типів суб’єктів госпо-
дарювання на ринку. 

Падіння частки повних командитних 
товариств не лише в абсолютних, але й в кіль-
кісних показниках дає підстави вважати, що 
товариства осіб в Україні є зовсім не затре-
буваними сьогодні. Дані суб’єкти господарю-
вання практично не відіграють вагомої ролі 
в господарському обороті України. То чи 
є товариства осіб «атавізмами» корпоратив-
ного права України?

Слід зауважити, що подібна негативна 
статистика для товариств осіб спостеріга-

Таблиця 1
Кількість зареєстрованих підприємницьких товариств в Україні [2]

Станом на 1 січня 2017 року на 1 січня 2018 року на 1 січня 2019 року

Організаційно‑правова форма Загальна 
кількість

% від заг. 
к‑сті, %

Загальна 
кількість

% від заг. 
к‑сті, %

Загальна 
кількість

% від заг. 
к‑сті, %

Усього юридичних осіб 1185071  1235024  1298435  

акціонерні товариства 15206 1,28 14710 1,19 14310 1,10

з них:  

публічне акціонерне товариство 3122 0,26 2186 0,18 1727 0,13

приватне акціонерне товариство 4348 0,36 5076 0,41 5304 0,41

товариство з обмеженою відпо-
відальністю 532401 44,92 576554 46,68 632231 48,69

товариство з додатковою відпо-
відальністю 1392 0,12 1453 0,12 1502 0,12

повне товариство 1378 0,11 1344 0,11 1322 0,10

командитне товариство 384 0,03 377 0,03 370 0,03

кооперативи 26460 2,23 26975 2,18 27524 2,12
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ється і в інших країнах пострадянського про-
стору (РФ, Білорусь та ін.).

У Білорусі на 30 серпня 2010 року в Єди-
ному державному реєстрі юридичних осіб 
та індивідуальних підприємців значилося 
104 530 комерційних організацій. Серед них 
унітарних підприємств – 52 606, товариств 
з обмеженою відповідальністю – 34 098, това-
риств з додатковою відповідальністю – 9 540, 
закритих акціонерних товариств – 2 212, 
відкритих акціонерних товариств – 1 959, 
селянських (фермерських) господарств – 
2 793, виробничих кооперативів (в тому числі 
сільськогосподарських виробничих коопера-
тивів) – 1 318, повних товариств – 1, коман-
дитних товариств – 3 [5, с. 54].

Як вбачається із згаданої статистики, 
в Білорусі товариства осіб, незважаючи на 
рівноцінне правове регулювання на рівні 
з товариствами капіталу, не відіграють жод-
ної економічно вагомої ролі. Тому, з огляду 
на їх незатребуваність в економіці країни (за 
інформацією Міністерства юстиції Респу-
бліки Білорусь станом на січень 2018 року 
створено 1 повне товариство і 2 командит-
них), пропонувалося виключити дані орга-
нізаційно-правові форми з числа комерцій-
них організацій. Задля цього пропонувалося 
виключити статті 66-85 ЦК Республіки 
Білорусь, а також внести зміни до статей 
63, 64 ЦК Республіки Білорусь [6]. Даний 
законопроект так і не був втілений в життя. 

Таблиця 2
Кількість зареєстрованих комерційних організацій в Російській Федерації [4]

Станом на 01.01.2017 року на 01.01.2018 року на 01.02.2019 року

Організаційно‑правова 
форма

Загальна 
кількість

% від заг. 
к‑сті, %

Загальна 
кількість

% від заг. 
к‑сті, %

Загальна 
кількість

% від заг. 
к‑сті, %

Кількість комерційних 
організацій 3895974 - 3729191 - 3422486 - 

Кількість акціонерних 
товариств 102 293 2,63 86 440 2,31792901 72 807 2,1273133

з них:       

Закрите акціонерне  
товариство 81 705 2,10 69 954 1,87 59 217 1,73

Відкрите акціонерне  
товариство 19 904 0,51 15 829 0,42 12 551 0,367

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 3742114 96,05 3597536 96,47 3310022 96,71

Товариство з додатковою 
відповідальністю 12 0,0003 6 0,00016 5 0,0001

Повних товариств 217 0,0055 189 0,005 169 0,0049

Товариств на вірі 439 0,01 367 0,009 309 0,009

Виробничих кооперативів 14 870 0,38 13 111 0,35 11 787 0,34

Таблиця 3
Кількість зареєстрованих господарських товариств та кооперативів Австрії [9]

Станом на 31.12.2016 року на 31.12.2017 року на 31.12.2018 року

Організаційно‑правова форма Загальна  
кількість

% від заг. 
к‑сті, %

Загальна 
кількість

% від заг. 
к‑сті, %

Загальна 
кількість

% від заг. 
к‑сті, %

Господарських товариств 
(Gesellschaften) 131688  134561  137823  

Акціонерне товариство 
(Aktiengesellschaft) 1374 1,04 1 311 0,97 1290 0,94

Товариство з обмеженою від-
повідальністю (Gesellschaft mit 
beschänkter Haftung )

99512 75,57 102 102 75,88 104980 76,17

Повне товариство  
(Offene Gesellschaft) 9018 6,85 9431 7,01 9819 7,12

Командитне товариство 
(Kommanditgesellschaft) 21784 16,54 21717 16,13 21734 15,77

Виробничий коопе-
ратив (Erwerbs- und 
Wirschaftsgenossenschaft)

836 0,63 819 0,61 800 0,58
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Натепер товариства осіб входять до системи 
господарських товариств Білорусі [7].

Як вбачається з вищенаведеної статис-
тики, товариства осіб не є популярними, 
коли здійснюється вибір організаційно-
правової форми для ведення господарської 
діяльності, серед провідних пострадянських 
країн (Україна, Білорусія, РФ та ін.). Їх кіль-
кість незначна, а відповідна динаміка пока-
зує тенденцію до зниження. 

То, можливо, втрата позицій товари-
ствами осіб є загальносвітовою тенденцією? 
Автор не береться зіставляти динаміку това-
риств осіб України та відповідну динаміку 
інших правових систем, оскільки таке порів-
няння було б науково некоректним у зв’язку 
з відмінностями в культурному та правовому 
розвитку, різним господарським призначен-
ням. Натомість доцільно здійснити порів-
няльний аналіз із корпоративним правом 
деяких держав-членів Європейського Союзу. 

Система господарських товариств України 
формувалась під значним впливом німецької 
моделі корпоративного права. Тому доцільно 
навести статистику Німеччини, а також 
близької до неї Австрії. 

У Німеччині товариства осіб відігра-
ють вагому роль в економіці країни. Ста-
ном на 2017 р. серед загальної кількості 
суб’єктів господарювання (3,48 млн.) було 
зареєстровано 844 609 господарських това-
риств, з яких товариства капіталу стано-
вили 520 524 (61,63 %), а товариства осіб – 
324 085 (38,37 %) [8]. Тобто товариства осіб 
становлять понад 1/3 від усієї кількості 
господарських товариств. В Австрії близько 
чверті всіх господарських товариств станов-
лять товариства осіб.

Слід визнати, що підприємницьке серед-
овище у вищезгаданих країнах не зазнало 
впливу комуністично-соціалістичної ідео-
логії, їхня економіка постійно розвивалась 

Таблиця 4
Кількість зареєстрованих господарських товариств Польщі [10]

Станом на 01.01.2017 року на 01.01.2018 року на 01.01.2019 року

Організаційно‑правова форма Загальна 
кількість

% від заг. 
к‑сті, %

Загальна 
кількість

% від заг. 
к‑сті, %

Загальна 
кількість

% від заг. 
к‑сті, %

Господарських товариств 501056 - 537273 - 489908 - 

Акціонерне товариство  
(spółka akcyjna) 11769 2,35 12044 2,24 9938 2,02

Товариство з обмеженою відпо-
відальністю (Spółka z o.o.) 420789 83,98 451863 84,10 402168 82,09

Партнерське товариство  
(spółka partnerska) 2249 0,45 2333 0,43 2376 0,48

Повне товариство  
(spółka jawna) 36368 7,26 36399 6,77 35753 7,29

Командитне товариство  
(spóka komandytowa) 25647 5,12 30654 5,71 35826 7,31

Командитно-акціонерне товари-
ство (spóka komandytowo-akcyjna) 4234 0,84 3980 0,74 3847 0,78

Виробничий кооператив 
(spódzielnia) 17633 3,52 17694 3,29 11655 2,37

Таблиця 5
Кількість зареєстрованих господарських товариств Угорщини [11]

Станом на 31.12.2017 року на 31.12.2018 року на 31.12.2019 року

Організаційно‑правова форма Загальна 
кількість

% від заг. 
к‑сті, %

Загальна 
кількість

% від заг. 
к‑сті, %

Загальна 
кількість

% від заг. 
к‑сті, %

Господарських товариств 516 881  508 609  503 564  

Акціонерне товариство 
(Részvénytársaság) 6783 1,31 7083 1,39 7313 1,45

Товариство з обмеженою відпо-
відальністю (Korlátolt Felelősségű 
Társaság)

380 082 73,53 376 304 73,99 375 579 74,58

Повне товариство (Közkereseti 
társaság) 3 299 0,64 3 096 0,61 2 873 0,57

Командитне товариство  
(Betéti társaság) 126 825 24,54 122 126 24,01 117 799 23,39
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на капіталістичних ринкових засадах, пра-
вовою культурою і традиціями ведення під-
приємницької діяльності суб’єктами госпо-
дарювання необхідність дотримання балансу 
приватно-публічних інтересів та принципу 
«вища прибутковість – вища відповідаль-
ність» сприймається як аксіома комерцій-
ного (господарського) права. 

Тому для порівняння варто взяти також 
і дані про зареєстровані господарські товари-
ства колишніх країн Варшавського договору. 
По-перше, останні після розпаду Радян-
ського Союзу та зміни вектору на інтеграцію 
до Європейського співтовариства стикну-
лися з тими самими проблемами й викли-
ками, що й пострадянські держави. По-друге, 
корпоративне право більшості з них констру-
ювалося за зразком корпоративного права 
Німеччини. Тому доцільно навести статис-
тику таких країн, як Польща, Угорщина. 

Як вбачається, хоча товариства осіб 
у центральних та східних державах-чле-
нах ЄС і не займають лідируючі позиції 
(в загальній кількості господарських това-
риств їх меншість), та разом із тим роз-
рив у співвідношенні не такий явний, як 
в Україні та інших пострадянських держа-
вах. Динаміка кількості товариств осіб хоча 
й не демонструє тенденції до збільшення, але 
й не зменшується (за винятком Угорщини). 
Тобто товариства осіб займають стабільну 
нішу в народному господарстві вищеназва-
них держав. Справді, можна говорити про 
дотримання приватних (отримання вищих 
прибутків за рахунок меншого податкового 
навантаження) та публічних інтересів (імо-
вірність вищого рівня захисту контрагентів, 
споживачів тощо). 

Тому правове регулювання товариств 
осіб в Україні потребує системних змін. 
За наявного рівня правового регулювання 
повні та командитні товариства не будуть 
затребуваними в господарському обо-
роті. На думку автора, причини полягають 
у непродуманому, науково не обґрунтова-
ному запозиченні досліджуваних організа-
ційно-правових форм. 

Шляхи розв’язання проблеми можуть 
бути різними. Пропонована в Республіці 
Білорусь відмова від таких видів товариств 
видається недоцільною. І доля відповідного 
законопроекту в Білорусі, і позитивна дина-
міка провадження діяльності товариств осіб 
у державах-членах ЄС є прямими тому під-
твердженнями. Відсутність директив, які 
б мали на меті уніфікувати корпоративне 
право держав-членів ЄС в частині права това-
риств осіб, зумовлена не європейським песи-
мізмом щодо майбутнього товариства осіб, а, 
радше, різницею у концептуальних підходах 

до поняття товариств у державах-членах ЄС. 
Тому виключення товариств осіб із системи 
підприємницьких товариств в Україні було б 
необґрунтованим та хибним кроком. 

Необхідно змінювати підходи або ж хоча 
б окремі аспекти правого регулювання това-
риств осіб. У східних державах-членах ЄС 
(Польща, Словаччина, Чехія тощо) това-
риства осіб не розглядаються як юридичні 
особи, тож, відповідно, дохід таких товариств 
не підлягає оподаткуванню. Слід відзначити, 
що у вітчизняній науці також висловлюва-
лись думки щодо необхідності забезпечення 
можливості створення повних та командит-
них товариств як із правами, так і без прав 
юридичної особи з наділенням їх ключовими 
ознаками [12, с. 98; 13, с. 57; 14, с. 6-7]. Рішення, 
безумовно, цікаве, але запровадження даного 
досвіду потребує перегляду концептуаль-
них засад корпоративного права України, 
що вимагає, напевно, не одного ґрунтовного 
наукового дослідження для його реалізації.

Іншим шляхом розв’язання проблеми 
могло би бути закріплення в імперативному 
порядку за окремими видами господарської 
діяльності обов’язковості її провадження 
лише у визначених організаційно-право-
вих формах. Банки провадять діяльність 
виключно в організаційно-правовій формі 
акціонерного товариства або кооператив-
ного банку (ч. 1 ст. 6 Закону України «Про 
банки і банківську діяльність») [15]. Госпо-
дарська діяльність довірчих товариств про-
вадиться у формі товариства з додатковою 
відповідальністю. Довірче товариство – 
товариство з додатковою відповідальністю, 
яке здійснює представницьку діяльність 
відповідно до договору, укладеного з дові-
рителями майна щодо реалізації їхніх прав 
власників (ст. 1 Декрету КМУ «Про довірчі 
товариства» [16]). В юридичній літературі 
зазначається, що доцільною є зміна органі-
заційно-правової форми довірчих товариств 
із товариства з додатковою відповідальністю 
на повне товариство, що дало б змогу поси-
лити відповідальність довірчих товариств 
перед клієнтом у разі зловживання з боку 
довірчих товариств довірою та їхньої недо-
бросовісної поведінки [17, с. 36]. На думку 
І. Кучеренко, з розвитком підприємницьких 
відносин розширюватимуться види діяль-
ності, які матимуть право здійснювати тільки 
повні та командитні товариства [18].

За раніше чинним Законом України 
«Про підприємництво» діяльність у сфері 
ломбардних операцій могла здійснюва-
тись виключно у формі повних товариств 
(ч. 2 ст. 4) [19]. Але ні в проекті Закону Укра-
їни «Про ломбарди і ломбардну діяльність» 
[20], ні в Розпорядженні Державної комісії 
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з регулювання ринків фінансових послуг 
України № 3981 від 26.04.2005 «Про затвер-
дження Положення про порядок надання 
фінансових послуг ломбардами» [21] жод-
них вимог щодо звуження переліку мож-
ливих організаційно-правових форм про-
вадження ломбардної діяльності немає. Так 
само і для інших видів господарської діяль-
ності на ринку фінансових послуг. 

Станом на 31.12.2018 до небанківського 
фінансового ринку належали: 281 страхова 
компанія; 358 кредитних установ; 359 лом-
бардів; 940 фінансових компаній; 62 недер-
жавних пенсійних фонди; 22 адміністратора 
недержавних пенсійних фондів; 2 довірчі 
товариства. Як видається, на ринку фінансо-
вих послуг товариства осіб не набули попу-
лярності. Між тим ринок фінансових послуг 
потребує особливого піклування та гаран-
тування прав та інтересів його учасників, 
оскільки апріорі несе певні ризики як для 
інвесторів, так і для економіки та економіч-
ної безпеки країни в цілому. Варто лише зга-
дати, що всі останні світові економіко-фінан-
сові кризи (Велика рецесія 2007–2008 року, 
Азійська фінансова криза 1997 року тощо) 
розпочинались саме через брак ефективного 
правового забезпечення та моніторингу на 
ринку фінансових послуг. Звичайно, при-
чини криз світового масштабу залежать перш 
за все від проблем у корпоративному управ-
лінні акціонерних товариств, які за своєю 
природою здатні акумулювати значні фінан-
сові ресурси. Але відсутність аналогів, на 
переконання автора, теж має певне значення. 

Нині чинним законодавством прова-
дження певного виду діяльності виключно 
у формі повного чи командитного това-
риства не передбачено. Та й закріплення 
обов’язковості здійснення господарської 
діяльності для окремих сфер народного гос-
подарства виключно у певній організаційно-
правовій формі видається малоефективним. 
На нашу думку, такий імперативний поря-
док порушував би принцип свободи підпри-
ємницької діяльності, можливість вільного 
вибору виду товариства. 

Найбільш доцільним видається метод 
встановлення певних преференцій для това-
риств осіб порівняно з товариствами капіталу, 
для того щоб учасники господарських відно-
син з власної волі були зацікавлені прова-
дити діяльність саме у формі товариства осіб. 

Тому одним зі способів розв’язання даної 
проблеми могло би бути диференціювання 
ставок оподаткування залежно від організа-
ційно-правової форми суб’єкта господарю-
вання. Досвід диференційованого підходу 
в оподаткуванні юридичних осіб не є новим 
у податковому праві України. Натепер 

базова (основна) ставка податку становить 
18 відсотків (ст. 136.1. Податкового кодексу 
України) [22]. Водночас для окремих видів 
діяльності встановлюється інші ставки опо-
даткування (ст. 136.2). До доходів нерезиден-
тів та прирівняних до них осіб із джерелом 
їх походження з України застосовуються такі 
ставки оподаткування: 0, 4, 6, 12, 15 і 20 відсо-
тків (п. 136.3). Запроваджена також система 
спрощеного оподаткування. 

Тому ще одним із можливих шляхів 
покращення привабливості ведення госпо-
дарської діяльності у формі товариств осіб 
могло би бути диференціювання оподатку-
вання прибутку товариств осіб та товариств 
капіталу. Для товариств осіб варто було би 
встановити меншу відсоткову ставку оподат-
кування. 

Висновки

Роль товариств осіб в Україні та інших 
країнах пострадянського простору за абсо-
лютними та відносними показниками сут-
тєво нижча, ніж у країнах ЄС. 

Одним із можливих шляхів удоскона-
лення правового статусу товариств осіб 
могло би стати закріплення податкових пре-
ференцій для товариств осіб, а саме, шляхом 
запровадження нижчих ставок податку на 
прибуток підприємств порівняно із ставкою 
прибутку, що застосовується за загальним 
правилом до юридичних осіб. 
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The role of partnerships in the system of companies is analyzed in the article based on a comparative 
analysis in the countries of Central and Eastern Europe.

The author notes that although the do not occupy leading positions (they are a minority in the total number 
of companies) partnerships in the central and eastern EU member-states, however, the gap in the ratio is not 
as clear as in Ukraine and other post-Soviet states. The dynamics of the number of partnerships, although not 
showing a tendency to increase, but is not decreasing. The author emphasizes the partnerships occupy a stable 
niche in the national economy of the above-mentioned states.

Attention is drawn to the fact that in the Eastern EU member-states (Poland, Slovakia, the Czech Republic, 
etc.), partnerships of persons are not regarded as legal persons; therefore, the income of such companies is 
not taxable.

The author criticizes the method offered in the scientific literature for providing the possibility in Ukraine 
to create full and limited partnerships with both rights and without the rights of a legal entity, since such an 
innovation will require revision of conceptual principles of Ukrainian corporate law.

In summary, the role of partnerships in Ukraine and other post-Soviet countries is insignificant in absolute 
and relative terms compared to EU countries, due to the peculiarities of socio-economic development, the level 
of legal consciousness, etc. The indispensability of partnerships of persons in economic relations is conditioned 
by the reluctance of market players to be responsible for their actions.

The most appropriate, according to the author, is a method of establishing certain preferences 
for partnerships in comparison with companies, in order to motivate the participants of economic relations to 
carry out activities in the form of partnership of persons on their own will.

Therefore, it is proposed to differentiate tax rates depending on the organizational and legal form of 
the entity, since the experience of differentiated approach to corporate taxation is not new to the tax law of 
Ukraine. The author proposes to introduce lower rates of taxation for partnerships in comparison with those, 
which apply as a general rule to companies. The author is convinced that such approach helps to make a 
partnership more attractive in Ukraine. 

Key words: partnerships, limited partnerships, full partnerships, comparative aspects, legal transplant, 
Eastern European countries.
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