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Перевагою сімейного офісу є те, що, на 
відміну від банку, він не обмежується 
управлінням лише ліквідними активами, а 
задовольняє всі потреби замовника, вклю-
чаючи податкові та побутові пи тання.
Тим, в кого більша частина активів знахо-
дяться в Україні, найкраще звертатися до 

українських сімейних офісів. Якщо ж свою діяльність клієнт 
здійснює за кордоном, то ліпше скористатися послугами іно-
земних компаній.
Сімейні офіси сьогодні є досить перспективним напрямом, 
але в Україні він ще слабко розвинений. Чомусь побутує 
думка, що сімейні офіси надають послуги лише родинам із 
великим доходом, який обчислюється сотнями мільйонів 
доларів, а причиною звернення до таких офісів є лише не-
можливість уже самостійно управляти своїми активами та 
вести бізнес.
Насправді достатньо вигідним є надання подібних послуг і не-
великому бізнесу, зокрема у випадках, коли власник просто не 

хоче займатися ним у повному обсязі, проживає за кордоном 
або ж не має достатньо часу.
Без сумніву, Швейцарія та інші західні країни найбільше слав-
ляться у світі своїми сімейними офісами з висококваліфіковани-
ми фахівцями, аніж Україна. Але хто сказав, що послуги, які може 
надати українська компанія, будуть гіршими, а її співробітники не 
матимуть достатньо компетенції для того, щоб допомогти клі-
єнтові правильно вести бізнес, контролювати та примножувати 
капітал. Не завжди висока, а часом і невиправдано завищена ціна 
на послуги є гарантією добре виконаної роботи, а ціни на анало-
гічні послуги від української компанії є на порядок нижчими.
Більшість компаній, що називають себе в Україні сімейними 
офісами, працюють, по суті, на основі материнських банків та, 
окрім допомоги в управлінні банківськими активами, нічого 
клієнтові запропонувати не можуть. Класичний же сімейний 
офіс містить усе: консультування перевіреними адвокатами та 
юристами, розробку подальшого вектора розвитку бізнесу, по-
даткові питання, фінансову звітність, благодійну діяльність, пе-
редачу статків наступним поколінням, навчання дітей, продаж 
нерухомості, організацію відпочинку тощо. Отже, перспектива 
розвитку цієї сфери діяльності в Україні є непоганою, це лише 
питання часу.

З формуванням значних особистих капіта-
лів та масовими контактами з міжнарод-
ними ринками фінансових та юридичних 
пос луг ще в 90-х почало формуватись 
певне коло родин, які довірили управління 
своїми активами іноземним мультисімей-
ним офісам.

Приблизно в цей же час у рамках практик корпоративного 
структурування та інвестування в іноземні активи і нерухо-
мість почали зароджуватись елементи послуг мультисімей-
них офісів в Україні. Правова невизначеність та значні пере-
пони для вільного руху капіталу заклали непублічність таких 
практик.
Необхідно звернути увагу на те, що в питаннях роботи практики 
мультисімейного офісу не останнє місце посідає питання кон-
фіденційності. Значна частина юридичних компаній, де факто 
здійснюючи послуги сімейного офісу, не виносять це питання 
на широкий загал та пропонують такий сервіс далеко не всім 
своїм клієнтам.
При цьому є і певна кількість компаній, які позиціонують себе 
винятково як мультисімейний офіс. Частина наших клієнтів теж 
користуються нашими послугами фактично як послугами муль-
тисімейного офісу.
Формування та розвиток цієї практики відбулися еволюційним 
шляхом. Починалося все з корпоративного структурування, 
поступово приєднались питання інвестицій у комерційну не-
рухомість, яхти, цінні папери, питання страхування та управ-

ління ризиками. Питання податкового планування фізичних 
осіб підштовхнули до практики міграційного, сімейного та 
спадкового права.
Фінальним поштовхом для формування мультисімейного офі-
су стали завдання з «релокалізації» виробництв та офісів, від-
повідно переїзд сімей власників і топ-менеджерів та необхід-
ність організації і супровід проживання, навчання, соціальної 
адаптації тощо.
Загалом перед практикою мультисімейного офісу стоїть зав-
дання створення належних умов для збереження та примно-
ження капіталу і активів клієнта, забезпечення належного їх 
структурування та спадкоємності. Для досягнення такої мети 
необхідні послуги всебічного юридичного та адміністративно-
го супроводу, управління активами та майном, корпоративного 
структурування, податкового та спадкового планування, управ-
ління ризиками, моніторинг та аудит.
Значна частина таких послуг входять до складу традиційних 
юридичних послуг у галузі сімейного, корпоративного, адмі-
ністративного, податкового, міграційного, морського, міжна-
родного та інших галузей права, однак і без залучення високо-
кваліфікованих фахівцям неюридичних спеціальностей у робо-
ті мультисімейного офісу не обійтися.

Денис КАМЕНсЬКИй, керуючий 
Адвокатського бюро «Каменського»

Костянтин БУЯЛО, міжнародний адвокат 
у словацькій Республіці

Як вважаєте, чи має в Україні перспективи такий вид консалтингу, як сімейний/мультисімейний офіс?  
Чи є сьогодні в Україні достатня кількість потенційних клієнтів для подібного роду послуг?  
Які форми та варіації сімейних офісів нині пропонуються вітчизняним ринком консалтингу?

У ПИТАННЯХ РОБОТИ ПРАКТИКИ 
МУЛЬТИСІМЕйНОГО ОФІСУ 
НЕ ОСТАННЄ МІСцЕ ПОСІДАЄ 
ПИТАННЯ КОНФІДЕНцІйНОСТІ
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Чи не найважливішим фактором при на-
данні такого роду послуг є довіра. Без 
неї ніяк. Майже всі приватні клієнти, які 
сьогодні обслуговуються у нас, — це ре-
зультат сформованої багаторічної довіри 
до фірми та її партнерів, радників. Тому 

якщо говорити про формат, то, на моє глибоке переконання, 
найперспективнішим є відкриття окремої практики приватних 
клієнтів на базі юридичної фірми, що і було зроблено недавно 
в АО «Спенсер і Кауфманн».
Причому дуже важливо, щоб фахівці практики були експертами 
як у питаннях міжнародного структурування сімейних активів, 
так і в сімейному, спадковому праві України. Я навіть сказала 
б, що цей фактор є ключовим для ефективного представництва 
інтересів приватних клієнтів. Неможливо надати повноцінну пос-
лугу, не бачачи картину в цілому. Звичайно ж, при міжнародно-
му структуруванні співпраця та координація роботи професійних 
консультантів (trustees або довірительних керуючих, інвестицій-
них банкірів та інших) є обов’язковою складовою процесу.

У першу чергу, це конфіденційність у 
рамках адвокатської таємниці. Як між-
народне адвокатське об’єднання ми мо-
жемо гарантувати такий захист у рамках 
стандартів і гарантій адвокатської таєм-
ниці Європейського Союзу.

Часто наші клієнти просять винести всі питання, пов’язані з 
практикою мультисімейного офісу, в наш офіс у Братиславі. це 
фактично дає їм ще один рівень захисту та правових гарантій, 
підвищує ступінь схоронності документів адвокатського досьє 
та робить документи й інформацію повністю захищеною від 
рейдерських атак та недоступною для незаконного доступу з 
використанням українських правоохоронних органів.
Крім того, як правило, в рамках такої практики постає питання 
співвідношення правових систем різних юрисдикцій, які мо-
жуть бути враховані повною мірою тільки фахівцями в галузі 
права. І, звичайно, адвокат наділений певними повноважен-
нями, які дозволяють йому більш оперативно та ефективно 
діяти в інтересах клієнта.

В Україні такий вид консалтингу, як сі-
мейний/мультисімейний офіс, не просто 
має перспективи, він має одні з найбіль-
ших перспектив. І саме тому з 1 черв-
ня 2016 року ми анонсуємо відкриття 
пов’язаної практики в нашій фірмі із залу-
ченням одного з найбільш відомих в Украї-

ні фахівців-професіоналів своєї справи.
Насправді, такий вид послуг ЮФ «Лавринович і Партнери» на-
давала вже понад 11 років без виділення в окрему практику з 
тієї причини, що часто потребують індивідуальних консультацій 
наші клієнти — власники бізнесу або директори. щоб зберегти 
лояльність клієнта, додати йому позитивних емоцій від роботи 
з юридичною фірмою, ми із задоволенням беремо на себе цю 
роботу і працюємо з такими запитами всі ці роки не лише на 
території України, а й за кордоном. Відповідно, для нас це абсо-
лютно не новий напрям діяльності. Серед послуг цієї категорії 
ми вже пропонуємо нашим клієнтам структурування сімейних 
рахунків, структурування фінансових відносин між подружжям, 
звичайно, це і питання дій з коштами, майном у разі екстрених 
ситуацій, питання структурування сімейних коштів за межами 
України та багато іншого.
Family/multi-family office є перспективним напрямом роботи для 
українських юридичних фірм. Усі умови для цього вже ство-
рено: є клієнт, який потребує та може собі дозволити роботу 
юристів для консультації у цьому напрямі. Більше того, сьо-

годнішній стан правового порядку та економіки країни змушує 
клієнта замислитись про те, що буде завтра.
Зазвичай є чимало клієнтів і заможних людей, які мають аб-
солютно неструктуровані активи або всі гроші в бізнесі, і якщо 
раптом щось відбувається, є великий ризик втратити все. Як, 
наприк лад, це сталося з одним клієнтом, який мав чотири вироб-
ничих підприємства на території Донецької області та будинок за 
багато мільйонів доларів — в один-єдиний день втратив усе.
Ми розуміємо також, що через державні експерименти з бан-
ківською системою чимало людей за останні 2,5 року втратили 
якщо не все, то дуже багато. це дуже складні роки і для бізнесу, 
і для будь-яких підприємців, людей, які ці бізнеси створюють. І 
тоді, коли вони відчувають, що втрачають, коли в них у силову 
забирають щось, вони починають замислюватись над тим, що 
має бути ретельне структурування персональних активів.
Тому сама ситуація в країні вже стимулює умови для активного 
розвитку такого напряму роботи, як сімейний офіс.
На успіх мають шанс ті юридичні фірми, які заслуговують на 
довіру, ті юристи і партнери, які мають персональну упізнава-
ність, що дасть змогу клієнту прийти і довірити свої особисті 
фінанси та питання такому юридичному раднику.

Тетяна ІВАНОВИЧ,  
керівник практики приватних клієнтів  
АО «спенсер і Кауфманн»

Максим ЛАВРИНОВИЧ, керуючий партнер 
ЮФ «Лавринович і Партнери»

Чи є family/multi-family office перспективним напрямом роботи для українських юрфірм?  
Які юридичні фірми мають шанси на успіх? Чи здатні вони  забезпечити full-service пропозицію?  

Які переваги юридична фірма має перед фінансовими радниками та банками?

Костянтин БУЯЛО, 
міжнародний адвокат  
у словацькій Республіці

Є ЧИМАЛО КЛІЄНТІВ І зАМОЖНИХ 
ЛЮДЕй, ЯКІ МАЮТЬ АБСОЛЮТНО 
НЕСТРУКТУРОВАНІ АКТИВИ АБО 
ВСІ ГРОШІ В БІЗНЕСІ




