
Список заходів з підвищення кваліфікації та їх організаторів, акредитованих Експертною радою НААУ 

№ Організатор заходу Дата проведення заходу Акредитований захід (тема) Рішення 

Експертної ради 

1.  ВГО «Асоціація правників 

України» 

14 лютого 2014 року "Актуальні питання податкового права та 

адвокатури" 

Рішення № 1/1 

від 12.02.2014 р. 

2.  ВГО «Асоціація адвокатів 

України» 

28 березня 2014 року  ІІІ Всеукраїнський весняний форум ААУ з 

цивільного права та процесу «Київська весна» 

Рішення № 3/21 

від 24.03.2014 р. 

3.  Адвокатське об’єднання 

«Харківська обласна 

колегія Фундації адвокатів 

України» 

12 квітня 2014 року 1. «Економічні дослідження кредитування 

фізичних осіб». 2 «Окремі особливості судово-

психологічної експертизи моральної шкоди». 3. 

«Судові експертизи в галузі безпеки 

життєдіяльності та охорони праці». 4. 

«Особливості порівняльних матеріалів при 

призначенні експертиз почерку і підписів» 

Рішення № 4 

від 11.04.2014 р. 

4.  Одеський апеляційний 

господарський суд  

13.06.2014 року 

  

Круглий стіл «Вирішення спорів що виникають з 

перевезення вантажів залізницею» 

Рішення № 8  

від 12.06.14 р. 

5.  Покотило Ігор 

Миколайович 

 «Семінари-практикуми з психології адвокатської 

діяльності» 

Рішення № 10 

 від 16.06.14 р. 

6.  «Український центр 

інноватики та патентно-

інформаційних послуг» 

Державного підприємства 

«Український інститут 

промислової власності» 

9-11 вересня 2014 року  

м. Київ 

«Актуальні питання інтелектуальної власності» Рішення № 18  

від 19.08.14 р. 

7.  Український центр медіації 

при Києво-Могилянській 

Бізнес Школі 

9-11 жовтня та 14-16 листопада 

2014 року 

«Базові навички медіатора» Рішення № 21  

від 26.09.2014 р. 

8.  Координатор проектів 

ОБСЄ в Україні 

21-23 листопада 2014 року «III Міжнародний форум з практики 

Європейського суду з прав людини» 

Рішення № 33 

від 17.11.2014 р. 

9.  ВГО «Асоціація адвокатів 

України» 

12 березня 2015 року «Практичні питання роботи адвоката у справах по 

ДТП та по злочинах проти власності» 

Рішення № 16 

від 10.03.2015 р. 

10.  ВГО «Асоціація правників 

України» 

02 квітня 2015 року «Посилення гарантій адвокатської діяльності» Рішення № 22 

від 30.03.2015 р. 

11.  Українська Гельсінська 

спілка з прав людини 

протягом 2015-2016 років професійна програма  «Застосування Конвенції про 

захист прав людини та основоположних свобод в 

правах про видворення, екстрадицію та відмову в 

наданні захисту шукачам притулку» 

Рішення № 41 

від 07.09.2015 р. 

12.  Рада Європи протягом 2015-2016 років Дистанційний курс програми Ради Європи «HELP» 

(Human Rights Education for Legal Professionals – 

Навчання у сфері прав людини для представників 

Рішення № 47 

від 21.10.2015 р. 



юридичних професій) за темою: «Заборона 

дискримінації в Україні» 

13.  АО «Грабовський та 

партнери» 

 «Дії захисника при затриманні особи за підозрою у 

вчиненні кримінального правопорушення. Дії 

захисника при вирішенні питання про обрання, 

продовження, скасування або зміну запобіжного 

заходу»; 

«Адвокатський запит. Відповідальність за 

ненадання, неповне або несвоєчасне надання 

відповіді на запит»; 

«Судово-медичні експертизи при тілесних 

ушкодженнях живих осіб. Ушкодження тупими 

предметами»; 

«Дії захисника у кримінальному провадженні на 

підставі угод із застосування окремих заходів 

кримінально-правового впливу, із забезпечення 

доступу до належної медичної допомоги»; 

«Право на свободу та особисту недоторканість»; 

«Дії захисника щодо застосування заходів 

забезпечення кримінального провадження, 

оскарження рішень, дії або бездіяльності слідчого, 

прокурора та слідчого судді, перегляду судових 

рішень»; 

«Правила адвокатської етики у взаємовідносинах 

між адвокатами та адвокатом і клієнтом» 

 

Рішення № 49 

від 21.10.2015 р. 

14.  Проект Координатора 

проектів ОБСЄ в Україні 

«Гарантування дотримання 

прав людини при 

здійсненні правосуддя» 

27-29 листопада 2015 року IV Міжнародний форум з практики Європейського 

Суду з прав людини 

Рішення № 55 

від 24.11.2015 р. 

15.  ВГО «Асоціація адвокатів 

України» 

17 лютого 2016 року 

м. Запоріжжя 

Національна юридична аграрна конференція Рішення № 2 

від 27.01.2016 р. 

16.  АО «Фундації адвокатів 

України» 

13 лютого 2016 року 

м. Харків 

«Проблемні і актуальні питання застосування 

кримінального процесуального законодавства на 

стадії досудового слідства та у суді» 

Рішення № 7 

від 12.02.2016 р. 

17.  Видавництво «Юридична 

практика» 

24 лютого 2016 року II Банківський юридичний форум (II Legal Banking 

Forum) 

Рішення № 10 

від 23.02.2016 р. 

18.  ВГО «Асоціація правників 

України» 

11 березня 2016 року IV Східноукраїнський юридичний форум Рішення № 12 

від 10.03.2016 р. 

19.  АО «Фундації адвокатів 

України» 

11 березня 2016 року 

м. Харків 

«Використання криміналістичних знань в 

адвокатській діяльності» 

Рішення № 13 

від 11.03.2016 р. 



20.  АО «Фундації адвокатів 

України» 

19 березня 2016 року 

м. Харків 

«Актуальні питання оподаткування адвокатської 

діяльності: нормативні основи, особливості 

окремих форм здійснення адвокатської діяльності, 

практичні проблеми» 

Рішення № 16 

від 11.03.2016 р. 

21.  Видавництво «Юридична 

практика» 

17-18 березня 2016 року IV Міжнародний судово-правовий форум Рішення № 19 

від 16.03.2016 р. 

22.  АО «Фундації адвокатів 

України» 

09 квітня 2016 року 

м. Харків 

«Проблемні та актуальні питання застосування 

кримінального процесуального законодавства при 

розслідуванні військових злочинів» 

Рішення № 23 

від 24.03.2016 р. 

23.  Національна мережа 

практикумів «Вища ЛІГА» 

компанії ЛІГА:ЗАКОН 

17 травня 2016 року  
м. Київ 

«Практичні аспекти застосування кримінально-

процесуального кодексу сторонами кримінального 

провадження» 

Рішення № 24 

від 24.03.2016 р. 

24.  Національна мережа 

практикумів «Вища ЛІГА» 

компанії ЛІГА:ЗАКОН 

червень та вересень 2016 року «Діяльність адвоката в інтересах клієнта на 

досудовому слідстві з економічних злочинів» 

Рішення № 25 

від 24.03.2016 р. 

25.  Незалежний інститут 

судових експертиз 

31 березня 2016 року 

м. Київ 

«Товарознавча експертиза як нова можливість 

допомоги захисту своїх прав. Правові докази 

встановлення факту та причин пожежі» 

Рішення № 28 

від 30.03.2016 р. 

26.  Видавництво «Юридична 

практика» 

13 квітня 2016 року IІІ Міжнародний податковий форум Рішення № 34 

від 11.04.2016 р. 

27.  Видавництво «Юридична 

практика» 

20 квітня 2016 року Форум із захисту бізнесу Рішення № 43 

від 19.04.2016 р. 

28.  АО «Яр.ВАЛ» 21 квітня 2016 року «Податкові перевірки у 2016 році. Нові нюанси 

відношень з контролюючими та правоохоронними 

органами. Обшуки та виїмки на підприємстві. 

Допити. Арешт майна та спеціальна конфіскація. 

Ефективні заходи захисту бізнесу та його 

посадових осіб» 

Рішення № 47 

від 20.04.2016 р. 

29.  Видавництво «Юридична 

практика» 

27 квітня 2016 року Форум з реструктуризації та банкрутства Рішення № 48 

від 26.04.2016 р. 

30.  ВГО «Асоціація адвокатів 

України» 

24 травня 2016 року «Альтернативні форми шлюбних відносин в 

Україні та світі» 

Рішення № 52 

від 27.04.2016 р. 

31.  Незалежний інститут 

судових експертиз 

09 червня 2016 року 

м. Київ 

«Правила адвокатської етики як звід етичних засад 

діяльності» 

Рішення № 56 

від 11.05.2016 р. 

32.  Національна мережа 

практикумів «Вища ЛІГА» 

компанії ЛІГА:ЗАКОН 

червень- вересень 2016 року «Податкові спори, допити посадових осіб 

підприємств, обшуки. Ефективна діяльність 

адвоката в інтересах клієнта» 

Рішення № 60 

від 17.05.2016 р. 

33.  АО «Фундації адвокатів 

України» 

26 травня 2016 року 

м. Харків 

«Проблеми удосконалення захисту окремих 

учасників кримінального провадження» 

Рішення № 63 

від 25.05.2016 р. 

34.  АО «Фундації адвокатів 

України» 

27 травня 2016 року 

м. Харків 

«Стан і перспективи розвитку криміналістичного 

забезпечення адвокатської діяльності» 

Рішення № 64 

від 25.05.2016 р. 



35.  АО «Фундації адвокатів 

України» 

30 травня 2016 року 

м. Харків 

«Проблеми кваліфікації умисних посягань на 

життя, здоров’я, статеву свободу та статеву 

недоторканість особи» 

Рішення № 66 

від 25.05.2016 р. 

36.  Видавництво «Юридична 

практика» 

02 червня 2016 року ІІІ Міжнародний форум з інтелектуальної власності Рішення № 68 

від 31.05.2016 р. 

37.  Видавництво «Юридична 

практика» 

10 червня 2016 року ІІ Форум з антимонопольного права Рішення № 70 

від 06.06.2016 р. 

38.  Незалежний інститут 

судових експертиз 

28 липня 2016 року  

м. Київ 

«Застосування електротехнічної експертизи в 

енергетичній галузі та щоденному житті. 

Вирішення спірних питань міжнародних процесів 

за допомогою арбітражу» 

Рішення № 82 

від 19.07.2016 р. 

39.  ВГО «Асоціація правників 

України» 

30 серпня 2016 року 

м. Харків 

«Інформаційна безпека для адвокатів і юристів» Рішення № 85 

від 16.08.2016 р. 

40.  АО «Колегія адвокатів 

України» 

23 серпня 2016 року 

м. Харків 

«Актуальні проблеми здійснення захисту у 

кримінальному провадженні (у контексті практики 

ЄСПЛ)» 

Рішення № 86 

від 22.08.2016 р. 

41.  ВГО «Асоціація адвокатів 

України» 

16 вересня 2016 року 

м. Київ 

VI Щорічний осінній форум Асоціації адвокатів 

України «Адвокатура України. Формула успіху» 

Рішення № 88 

від 25.08.2016 р. 

42.  Незалежний інститут 

судових експертиз 

08 вересня 2016 року 

м. Київ 

«Застосування почеркознавчої, лінгвістичної та 

технічної експертизи документів при захисті прав» 

Рішення № 89 

від 29.08.2016 р. 

43.  ВГО «Асоціація правників 

України» 

16 вересня 2016 року 

м. Харків 

«Практичні аспекти застосування нового 

законодавства про державні (публічні) закупівлі» 

Рішення № 91 

від 01.09.2016 р. 

44.  АО «Фундації адвокатів 

України» 

17 вересня 2016 року 

м. Харків 

«Змагальність сторін при проведенні досудового 

слідства у справах підслідним слідчим підрозділам 

Національної поліції» 

Рішення № 93 

від 07.09.2016 р. 

45.  ТОВ «Академія 

консалтингового бізнесу» 

20 вересня 2016 року 

м. Київ 

Майстер-клас: «Інтернет-маркетинг для юристів» Рішення № 96 

від 20.09.2016 р. 

46.  ТОВ «Академія 

консалтингового бізнесу» 

24 вересня 2016 року 

м. Київ 

Майстер-клас: «Помилки адвоката під час обшуку» Рішення № 97 

від 20.09.2016 р. 

47.  ТОВ «Академія 

консалтингового бізнесу» 

29 вересня 2016 року 

м. Харків 

Майстер-клас: «Маркетингові інновації в 

юридичній фірмі» 

Рішення № 98 

від 20.09.2016 р 

48.  ВГО «Асоціація адвокатів 

України» 

06 жовтня 2016 року 

м. Київ 

Круглий стіл: «Насильство в сім’ї: як 

захиститися?» 

Рішення № 99 

від 23.09.2016 р 

49.  Видавництво «Юридична 

практика» 

27 вересня 2016 року 

м. Київ 

Форум з питань комплаєнсу і запобігання корупції 

в бізнесі (Anti-Corruption and Compliance Forum) 

Рішення № 101 

від 26.09.2016 р 

50.  Незалежний інститут 

судових експертиз 

06 жовтня 2016 року 

м. Київ 

Семінар-практикум: «Експертиза – ключова основа 

захисту в судовому та досудовому порядку» 

Рішення № 103 

від 28.09.2016 р 

51.  ВГО «Асоціація правників 

України» 

05 жовтня 2016 року 

м. Харків 

«Перехресний допит» Рішення № 104 

від 03.10.2016 р 

52.  АО «Фундації адвокатів 

України» 

18 жовтня 2016 року 

м. Харків 

«Нові зміни у виконавчому провадженні» Рішення № 105 

від 03.10.2016 р 



53.  АО «Фундації адвокатів 

України» 

11 жовтня 2016 року 

м. Харків 

«Право на справедливий суд (за матеріалами 

судової практики ЄСПЛ)» 

Рішення № 106 

від 05.10.2016 р 

54.  Видавництво «Юридична 

практика» 

06 жовтня 2016 року 

м. Київ 

Міжнародний форум з виконавчого провадження Рішення № 107 

від 05.10.2016 р 

55.  ВГО «Асоціація адвокатів 

України» 

12 жовтня 2016 року 

м. Київ 

Круглий стіл: «Нові можливості ІТ-інструментів 

для трудових відносин» 

Рішення № 108 

від 10.10.2016 р 

56.  Видавництво «Юридична 

практика» 

12 жовтня 2016 року 

м. Київ 

IV Щорічний форум юрисконсультів Рішення № 110 

від 11.10.2016 р 

57.  ВГО «Асоціація адвокатів 

України» 

21 жовтня 2016 року 

м. Київ 

І Фінансовий форум Асоціації адвокатів України Рішення № 112 

від 18.10.2016 р 

58.  АО «Фундації адвокатів 

України» 

28 жовтня 2016 року 

м. Харків 

«Особливості призначення та проведення судових 

економічних експертиз та судово-психологічної 

експертизи» 

Рішення № 113 

від 27.10.2016 р 

59.  ВГО «Асоціація правників 

України» 

10-11 листопада 2016 року 

м. Київ 

ІІІ Всеукраїнська конференція з кримінального 

права та процесу 

Рішення № 114 

від 27.10.2016 р 

60.  Національна мережа 

практикумів «Вища ЛІГА» 

компанії ЛІГА:ЗАКОН 

ІV кварталу 2016 року – І 

кварталу 2017 року 

«Аналіз судового розгляду справ, які виникають у 

сфері державної реєстрації речових прав на 

нерухоме майно та їх обтяжень» 

Рішення № 115 

від 27.10.2016 р 

61.  АО «Фундації адвокатів 

України» 

23 листопада 2016 року 

м. Харків 

«Особливості призначення та проведення судової 

будівельно-технічної експертизи та судових 

почеркознавчої та лінгвістичної експертиз» 

Рішення № 120 

від 18.11.2016 р 

62.  АО «Фундації адвокатів 

України» 

26 листопада 2016 року  

м. Харків 

«Змагальність сторін при проведенні досудового 

слідства у справах підслідним військовій 

прокуратурі» 

Рішення № 121 

від 18.11.2016 р 

63.  Незалежний інститут 

судових експертиз 

30 листопада 2016 року 

м. Київ 

Семінар-практикум: «Застосування автотехнічної 

та автотоварознавчої експертизи в разі виникнення 

ДТП» 

Рішення № 123 

від 18.11.2016 р 

64.  Юридична клініка 

«Астрея» 

26 листопада 2016 року 

м. Київ 

І Школа з кримінального процесуального права Рішення № 124 

від 18.11.2016 р 

65.  АО «Яр.ВАЛ» 25 листопада 2016 року 

м. Київ 

«Новели податкових перевірок суб’єктів 

господарювання та кримінальної відповідальності 

їх службових осіб за умисне ухилення від сплати 

податків. Окремі питання оскарження арештів на 

майно та рахунки підприємств. Оподаткування 

адвокатської діяльності. Окремі питання захисту 

прав адвокатів. Етика адвокатської діяльності» 

Рішення № 125 

від 22.11.2016 р 

66.  Видавництво «Юридична 

практика» 

25 листопада 2016 року 

м. Київ 

Юридичний форум з енергетики  

(Legal Energy Forum) 

Рішення № 128 

від 24.11.2016 р 

67.  Видавництво «Юридична 

практика» 

06 грудня 2016 року 

м. Київ 

Юридичний форум з технологій, медіа і 

телекомунікацій (Legal TMT Forum) 

Рішення № 130 

від 28.11.2016 р 

68.  ГО «Центр сімейно- 09 грудня 2016 року «Репутація як основний нематеріальний актив Рішення № 131 

від 30.11.2016 р 



правових досліджень» м. Київ адвоката» 

69.  ВГО «Асоціація адвокатів 

України» 

09 грудня 2016 року 

м. Харків 

Перший Східноукраїнський регіональний судовий 

форум 

Рішення № 132 

від 30.11.2016 р 

70.  ВГО «Асоціація адвокатів 

України» 

16 грудня 2016 року 

м. Київ 

VI Щорічний форум Асоціації адвокатів України з 

кримінального права та процесу 

Рішення № 134 

від 05.12.2016 р 

71.  ТОВ «Академія 

консалтингового бізнесу» 

15 грудня 2016 року 

м. Київ 

Майстер-клас: «Адвокатська промова – візитна 

картка адвоката» 

Рішення № 135 

від 06.12.2016 р 

72.  Видавництво «Юридична 

практика» 

13-14 грудня 2016 року 

м. Київ 

IV Міжнародний форум просування юридичних 

послуг 

Рішення № 136 

від 12.12.2016 р 

 


