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У статті на основі аналізу чинних нормативних актів та практики їх застосування дослідже-
но питання правових засад функціонування адвокатських об’єднань за законодавством України. За 
результатами дослідження обґрунтовано авторську позицію щодо вдосконалення чинного законодав-
ства України у цій сфері.
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Постановка проблеми. Реалізуючи свою 
правосуб’єктність, фізичні особи вправі ство-
рювати різноманітні об’єднання як із комер-
ційними, так і з некомерційними цілями, а 
також з метою реалізації як підприємниць-
ких інтересів у сфері професійної діяльності, 
так і громадських, соціальних чи інших, які 
не суперечать законодавству. Договірні парт-
нерські об’єднання фізичних осіб можуть 
створюватися як зі статусом юридичної осо-
би, так і без нього. Крім цього, такі договірні 
об’єднання фізичних осіб можуть створюва-
тися з підприємницькою метою або без під-
приємницьких цілей. Зважаючи на це, беру-
чи до увагу величезну суспільну значимість 
інституту адвокатури в Україні, питання до-
слідження правових засад функціонування 
адвокатських об’єднань (які, на нашу думку, 
виступають класичним прикладом партнер-
ських об’єднань), зокрема їх підприємниць-
кого чи непідприємницького статусу, набу-
вають особливої актуальності.

Аналіз останніх досліджень. Питання 
правових засад функціонування адвокат-
ських об’єднань в Україні досліджувалися у 
працях багатьох учених, зокрема І. Голованя, 
Є. Горовця, Т. Федченко, Н. Фокіної та бага-
тьох інших. Незважаючи на це, дослідження 
цієї проблематики в умовах реформування 
вітчизняного законодавства досі залишаєть-
ся актуальним.

Метою статті є здійснення теоретичного 
аналізу правових засад функціонування 
адвокатських об’єднань на основі чинного 
законодавства України та практики його 
застосування, а також обґрунтування влас-
ної позиції щодо необхідності вдоскона-
лення правового регулювання у цій сфері.

Виклад основного матеріалу. Діяльність 
адвокатських об’єднань в Україні регламен-
тована Законом України «Про адвокату-
ру та адвокатську діяльність» від 5 липня  
2012 року [1]. Адвокатська діяльність в 
Україні є незалежною професійною діяльніс-
тю адвоката щодо здійснення захисту, пред-
ставництва та надання інших видів правової 
допомоги клієнту. Відповідно до ст. 4 Зако-
ну України «Про адвокатуру та адвокатську  
діяльність», адвокатська діяльність здійсню-
ється на принципах верховенства права, за-
конності, незалежності, конфіденційності 
та уникнення конфлікту інтересів. При цьо-
му адвокат може здійснювати адвокатську  
діяльність індивідуально або в організацій-
но-правових формах адвокатського бюро 
чи адвокатського об’єднання (організаційні 
форми адвокатської діяльності).

Згідно зі ст. 15 Закону України «Про 
адвокатуру та адвокатську діяльність», ад-
вокатське об’єднання є юридичною особою, 
створеною шляхом об’єднання двох або біль-
ше адвокатів (учасників), і діє на підставі 
статуту. Адвокатське об’єднання має само-
стійний баланс, може відкривати рахунки 
у банках, мати печатку, штампи і бланки зі 
своїм найменуванням. Особливістю вважа-
ється те, що про створення, реорганізацію 
або ліквідацію адвокатського об’єднання, 
зміну складу його учасників адвокатське 
об’єднання протягом трьох днів з дня внесен-
ня відповідних відомостей до Єдиного дер-
жавного реєстру юридичних осіб, фізичних 
осіб – підприємців та громадських форму-
вань письмово повідомляє відповідну раду 
адвокатів регіону.

Від імені адвокатського об’єднання дого-
вір про надання правової допомоги підпису-
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ється учасником адвокатського об’єднання, 
уповноваженим на це довіреністю або стату-
том адвокатського об’єднання. Адвокатське 
об’єднання може також залучати до виконан-
ня укладених об’єднанням договорів про на-
дання правової допомоги інших адвокатів на 
договірних засадах. Одночасно адвокатське 
об’єднання зобов’язане забезпечити дотри-
мання професійних прав адвокатів та гаран-
тій адвокатської діяльності. 

Взагалі, адвокат – це фізична особа, яка 
здійснює адвокатську діяльність на підста-
вах та в порядку, що передбачені Законом 
України «Про адвокатуру та адвокатську 
діяльність». Отже, адвокатське об’єднання є 
об’єднанням фізичних осіб, що здійснюють 
свою діяльність відповідно до чинного зако-
нодавства України. Варто згадати, що сучасні 
адвокатські об’єднання досить часто створю-
ються саме як партнерства. Так, як вбачаєть-
ся зі змісту п.п. 4.1., 4.2. примірного Статуту 
адвокатського об’єднання, що розміщений на 
офіційному веб-сайті Національної асоціа-
ції адвокатів України, до складу об’єднання 
входять адвокати, що у встановленому цим 
статутом порядку набули статус учасників; 
учасникам об’єднання присвоюється один із 
таких статусів: (1) адвокат, старший партнер; 
(2) адвокат, партнер; (3) адвокат [2].

Натепер відсутній єдиний підхід до квалі-
фікації адвокатської діяльності та діяльності 
адвокатських об’єднань як підприємницької 
чи непідприємницької. Досліджуючи зазна-
чену проблематику, слід відштовхуватися 
від того, що така діяльність безпосередньо 
пов’язана з наданням правової допомоги. 
Згідно з п. 3.2. Рішення Конституційного 
Суду України від 30.09.2009 № 23-рп/2009, 
правова допомога є багатоаспектною, різною 
за змістом, обсягом та формами і може вклю-
чати консультації, роз’яснення, складення 
позовів і звернень, довідок, заяв, скарг, здій-
снення представництва, зокрема, в судах та 
інших державних органах, захист від обви-
нувачення тощо, а вибір форми та суб’єкта 
надання такої допомоги залежить від волі 
особи, яка бажає її отримати [3].

В окремих наукових джерелах вислов-
люється точка зору, що діяльність адвокат-
ських об’єднань є некомерційним госпо-
дарюванням [4]. Водночас, відповідно до  
ст. 14 Податкового кодексу, неприбуткові 
підприємства, установи та організації – це 
підприємства, організації та установи, осно-
вною метою діяльності яких є не одержання 
прибутку, а провадження благодійної ді-
яльності та меценатства й іншої діяльності, 
передбаченої законодавством [5]. Керую-
чись названим положенням податкового за-
конодавства, Т. Федченко та Н. Фокіна ви-

словили протилежну позицію, відповідно 
до якої адвокатське бюро та об’єднання не 
мають законодавчих підстав для отримання 
статусу неприбуткової організації. Крім цьо-
го, вказують також, що фізична особа, яка 
здійснює незалежну адвокатську діяльність, 
не може бути підприємцем у межах такої 
адвокатської діяльності. При цьому чинним 
законодавством не заборонено фізичній осо-
бі, яка здійснює незалежну адвокатську ді-
яльність, бути підприємцем та здійснювати 
іншу (відмінну від адвокатської) підприєм-
ницьку діяльність, не заборонену законом 
[6]. Позиція, відповідно до якої адвокатська 
діяльність відрізняється від діяльності фі-
зичної особи – підприємця міститься також 
у Постанові Вищого адміністративного суду 
України від 7 квітня 2016 року [7].

З іншого боку, Є. Горовець стверджує, що 
адвокатська діяльність не тільки, як правило, 
є підприємницькою, але й повинна бути та-
кою (ототожнюючи при тому підприємниць-
ку і прибуткову діяльність). Адже, тільки 
здійснюючи діяльність на прибутковій осно-
ві, адвокат може спрямовувати частину отри-
маного прибутку для надання правової допо-
моги pro bono. Іншими словами, у класичній 
адвокатурі надання правової допомоги за так 
званим «правом бідності» може бути здійсне-
но тільки за умови (тобто після) одержання 
прибутку. Надання правової допомоги неза-
можним виступає у цьому разі результатом 
розподілу прибутку шляхом спрямування 
його на фінансування відповідної роботи ад-
воката (адвокатського об’єднання) [8].

Своєю чергою І. Головань вказує, що 
адвокат, як фізична особа, може виступати 
суб’єктом різних правовідносин. Зокрема, 
може одночасно бути фізічною особою – під-
приємцем, що здійснює діяльність у сфері 
права. Більше того, адвокат може одночасно 
працювати юрисконсультом на одному чи 
навіть кількох підприємствах. За такої бага-
тогранності дійсно виникає проблема відо-
кремлення адвокатської діяльності особи від 
її підприємницької, трудової, громадської та 
інших видів активності. Слід також брати до 
уваги, що, відповідно до норм Податкового 
кодексу України, конкретні дії особи не мо-
жуть одночасно буті віднесені до незалежної 
професійної і підприємницької діяльності, 
оскільки за визначенням незалежна профе-
сійна і підприємницька діяльності взаємно 
виключають одна одну. Таким чином, ті чи 
інші дії з надання правової допомоги можуть 
бути віднесені як до адвокатської, так і до 
підприємницької діяльності у сфері права 
залежно від того, на підставі якого договору 
вони здійснюються. Якщо на підставі дого-
вору про надання правової допомоги, укла-
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деного адвокатом як особою, що здійснює 
незалежну професійну діяльність, – до адво-
катської діяльності. Якщо на підставі догово-
ру, укладеного особою як підприємцем, – до 
підприємницької діяльності [9].

Неоднозначно вирішуються вказані пи-
тання і в судовій практиці. Так, у жовтні  
2008 року одне з адвокатських об’єднань звер-
нулося до суду з позовом, у якому, посилаю-
чись на те, що його діяльність набула харак-
теру підприємницької, просило зобов’язати 
державну податкову інспекцію видати йому 
свідоцтво про право сплати єдиного податку 
на підставі Указу Президента України від  
3 липня 1998 року № 727/98 «Про спрощену 
систему оподаткування, обліку та звітності 
суб’єктів малого підприємництва», що був 
чинним на той час. Окружний адміністра-
тивний суд м. Києва постановою від 8 квіт-
ня 2009 року, залишеною без змін ухвалою 
Київського апеляційного адміністративного 
суду від 18 листопада 2010 року, позов задо-
вольнив. Вищий адміністративний суд Укра-
їни ухвалою від 18 березня 2013 року рішен-
ня судів попередніх інстанцій залишив без 
змін. Ухвалюючи таке рішення, суди дійшли 
висновку, що оскільки діяльність адвокат-
ського об’єднання – суб’єкта некомерційного 
господарювання – у зв’язку зі здійсненням 
ним дій, спрямованих на отримання прибут-
ку, набула ознаки підприємницької, то така 
діяльність відповідно до ст. 53 Господар-
ського кодексу України (далі – ГК України) 
підпадає під норми нормативно-правових 
актів, що регулюють підприємницьку діяль-
ність. Зокрема, згідно зі Статутом позивача 
його діяльність передбачала надання право-
вої допомоги на підставі договорів за певну 
винагороду. Тобто діяльність адвокатського 
об’єднання, крім соціальних, мала на меті й 
досягнення економічних результатів, отри-
мання прибутку, що зумовлюється необхід-
ністю забезпечення дотримання професій-
них прав адвокатів, які працюють у цьому 
об’єднанні, юридичній особі, на оплату сво-
єї праці. Зазначене дозволило судам роз-
глядати таку діяльність у розумінні статті 
42 ГК України як таку, що містить ознаки 
підприємницької. Згідно з приписами ч. 3  
ст. 53 ГК України у разі якщо господарська 
діяльність юридичної особи, зареєстрованої 
як суб’єкт некомерційного господарюван-
ня, набуває характеру підприємницької, до 
неї застосовуються положення ГК України  
та інших законів, якими регулюється підпри-
ємництво [10]. 

Тобто за результатами розгляду даної су-
дової справи за адвокатськими об’єднаннями 
визначено статус суб’єкта некомерційного 
господарювання, проте вказано, що його ді-

яльність може набувати підприємницького 
характеру.

В іншій судовій справі Вищий адміні-
стративний суд України дійшов висновку, 
що адвокатське об’єднання «Особа 1» може 
бути визнано неприбутковою організацією і 
внесено до Реєстру лише за умови приведен-
ня положень статутних документів у відпо-
відність до вимог пункту 7.11 статті 7 Закону 
№ 334/94-ВР [11]. При цьому Верховний 
Суд України звернув увагу, що згідно з пунк-
том 157.13 статті 157 Податкового кодексу 
України у разі ліквідації неприбуткової ор-
ганізації її активи повинні бути передані од-
ній або кільком неприбутковим організаціям 
відповідного виду або зараховані до держав-
ного бюджету, якщо інше не передбачено за-
коном, що регулює діяльність неприбуткової 
організації [12].

Також варто зазначити, що постановою 
Вищого адміністративного суду України від 
13 листопада 2014 року [13] було зобов’язано 
Держстат розробити зміни і доповнення до 
Класифікації організаційно-правових форм 
господарювання, що затверджена наказом 
Державного комітету України з питань тех-
нічного регулювання та споживчої політики 
від 28 травня 2004 року № 97, шляхом запро-
вадження окремих позицій для організацій-
но-правових форм «Адвокатське бюро» та 
«Адвокатське об’єднання».

Підсумовуючи вищенаведене, вважає-
мо за можливе зробити висновок, що чинне 
законодавство України про адвокатуру та 
адвокатську діяльність не дає однозначної 
відповіді на питання, чи є адвокатська діяль-
ність, як і діяльність адвокатських об’єднань, 
підприємницькою чи непідприємницькою. 
Водночас очевидним, з нашої точки зору, 
є той факт, що діяльність адвокатських 
об’єднань здійснюється з метою одержання 
прибутку. Зокрема, як передбачено чинним 
законодавством України, адвокатська діяль-
ність є незалежною професійною діяльністю 
адвоката, а адвокатура України – це недер-
жавний самоврядний інститут, що забезпе-
чує здійснення захисту, представництва та 
надання інших видів правової допомоги на 
професійній основі, а також самостійно ви-
рішує питання організації і діяльності адво-
катури в порядку, встановленому законом. 
Тобто, задля того щоб були дотримані засади 
«незалежності» та «самостійності», необхід-
ним є фінансування. Відповідно, адвокати, 
створивши об’єднання, спрямовуючи свою 
діяльність на одержання прибутку, таким чи-
ном одержують необхідне фінансування.

Зрештою, навіть неприбуткові організації 
можуть одержувати доходи. Відповідно до  
п. 133.4.2. Податкового кодексу України, до-
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ходи (прибутки) неприбуткової організації 
використовуються виключно для фінансу-
вання видатків на утримання такої непри-
буткової організації, реалізації мети (цілей, 
завдань) та напрямів діяльності, визначених 
її установчими документами.

Вивчаючи зарубіжний досвід, слід вка-
зати, що, згідно з Федеральним положенням 
про адвокатуру Німеччини від. 01.08.1959, 
товариствам з обмеженою відповідальністю, 
предметом діяльності яких є надання кон-
сультацій та представництво у юридичних 
справах, може надаватись дозвіл на заняття 
адвокатською діяльністю як адвокатським 
компаніям (§ 59 ІІ розділу). При цьому 
участь адвокатських компаній в об’єднаннях 
для здійснення спільної професійної діяль-
ності не дозволяється. У ФРН учасниками 
адвокатських компаній можуть бути тільки 
адвокати або представники відповідних про-
фесій. Варто також зазначити, що частки в 
адвокатській компанії не можуть утримува-
тись за рахунок третіх осіб, а треті особи не 
мають права брати участь у розподілі при-
бутку адвокатської компанії. Окремо необ-
хідно наголосити, що у ФРН найменування 
товариства повинно містити словосполучен-
ня «адвокатська компанія», а словосполучен-
ня «адвокатська компанія» можуть викорис-
товувати тільки ті адвокатські компанії, які 
отримали дозвіл на заняття адвокатською 
діяльністю [14].

Відповідно до ст. 4.1.а Закону про адво-
катуру Польщі, адвокат виконує професійні 
обов’язки в адвокатській канцелярії, в адво-
катській групі або в об’єднанні: 

1) цивільного партнерства, в якому парт-
нерами є адвокати, юристи, патентні пові-
рені, податкові консультанти або іноземні 
юристи, які здійснюють постійну практику 
відповідно до положень Закону про надання 
іноземними юристами юридичної допомоги 
в Республіці Польща; 

2) за принципом повного товариства, в 
якому партнерами є адвокати, юристи (radca 
prawny), патентні повірені, податкові кон-
сультанти або іноземні юристи, які викону-
ють постійну практику на підставі статей 
Закону про надання іноземними юристами 
юридичної допомоги в Республіці Польща; 

3) за принципом партнерства або обме-
женого акціонерного товариства, в якому 
комплементаріями (членами) є адвокати, 
юрисконсульти (radca prawny), патентні по-
вірені, податкові консультанти або іноземні 
юристи, які здійснюють постійну практику 
відповідно до положень Закону про надання 
іноземними юристами юридичної допомоги 
в Республіці Польща. При цьому виключним 
предметом діяльності об’єднань (груп) ци-

вільного партнерства може виступати надан-
ня правової допомоги [15].

Варто також додати, що, згідно зі ст. 6 Ди-
рективи Ради ЄС 77/249/ЄЕС від 22.03.1977 
[16], кожна держава-член ЄС може не допус-
кати адвокатів, які працюють за наймом, які 
пов’язані трудовим договором з публічним 
або приватним підприємством, до здійснен-
ня діяльності з представництва і захисту в 
суді цього підприємства тією мірою, якою 
адвокатам, заснованим в даній державі, за-
бороняється здійснювати подібну діяльність.

Відповідно до ст. 6 Правил адвокатської 
етики, затверджених Установчим З’їздом ад-
вокатів України 17.11.2012 [17], специфіка 
цілей і завдань адвокатури вимагає як необ-
хідну умову належного здійснення адвокат-
ської діяльності максимальну незалежність 
адвоката у виконанні своїх професійних 
прав і обов’язків, що передбачає його свобо-
ду від будь-якого зовнішнього впливу, тиску 
чи втручання в його діяльність із надання 
правової допомоги, здійснення захисту або 
представництва клієнта, зокрема з боку дер-
жавних органів, політичних партій, інших 
адвокатів тощо, а також від впливу своїх осо-
бистих інтересів.

Водночас з аналізу норм чинного зако-
нодавства України не вбачається можливим 
виокремити конститутивні ознаки адвокат-
ських об’єднань, які б дозволили охаракте-
ризувати їхній статус: підприємницька це ор-
ганізація чи непідприємницька, необхідним 
є створення системи виконавчих органів чи 
такі функції достатньо покласти на одного з 
адвокатів (наприклад, керуючого партнера), 
зобов’язаний кожен адвокат брати участь у 
діяльності об’єднання своєю професійною 
працею чи може обмежитися майновим 
вкладом, адвокат може брати участь в діяль-
ності лиш одного адвокатського об’єднання 
чи бути членом декількох і т. д. 

Висновки

На нашу думку, чітко врегульовувати до-
сліджувані у статті окреслені вище питання 
на рівні закону, тим самим обмежуючи прин-
цип свободи адвокатів як учасників цивіль-
ного і господарського обороту, невиправдано. 
У зв’язку із цим вважаємо, що для врегулю-
вання усіх особливостей здійснення адво-
катської діяльності в рамках адвокатського 
об’єднання, встановлення правового режиму 
переданого йому майна, регламентації осо-
бливостей управління, використання ділової 
репутації окремих адвокатів, визначення під-
приємницького чи непідприємницького ста-
тусу тощо в Законі України «Про адвокатуру 
та адвокатську діяльність» необхідно перед-
бачити обов’язок адвокатів укладати договір 
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про створення адвокатського об’єднання. 
При цьому натепер, виходячи із наведених 
вище норм законодавства України та аналізу 
практики його застосування, для віднесення 
того чи іншого адвокатського об’єднання до 
підприємницьких чи непідприємницьких 
юридичних осіб необхідно на підставі аналі-
зу їх установчих документів встановити на-
явність мети розподілу цього прибутку між 
його учасниками (адвокатами). 
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В статье на основе анализа действующих нормативных актов и практики их применения ис-
следован вопрос правовых основ функционирования адвокатских объединений по законодательству 
Украины. По результатам исследования обоснована авторская позиция по совершенствованию дей-
ствующего законодательства Украины в этой сфере.
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On the basis of analysis of current normative acts and its application practice the legal framework ques-
tions of the bar associations functioning under the legislation of Ukraine have been investigated. According to 
the survey the own opinion in improving the current legislation of Ukraine in this sphere has been motivated.
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