Список заходів з підвищення кваліфікації та їх організаторів, акредитованих Експертною радою НААУ
№
1.
2.
3.

4.
5.
6.

7.

8.
9.
10.
11.

12.

Організатор заходу

Дата проведення заходу

ВГО «Асоціація правників
України»
ВГО «Асоціація адвокатів
України»
Адвокатське об’єднання
«Харківська обласна
колегія Фундації адвокатів
України»

14 лютого 2014 року

Одеський апеляційний
господарський суд
Покотило Ігор
Миколайович
«Український центр
інноватики та патентноінформаційних послуг»
Державного підприємства
«Український інститут
промислової власності»
Український центр медіації
при Києво-Могилянській
Бізнес Школі
Координатор проектів
ОБСЄ в Україні
ВГО «Асоціація адвокатів
України»
ВГО «Асоціація правників
України»
Українська Гельсінська
спілка з прав людини

13.06.2014 року

Рада Європи

протягом 2015-2016 років

Акредитований захід (тема)

Рішення
Експертної ради

"Актуальні питання податкового права та
адвокатури"
ІІІ Всеукраїнський весняний форум ААУ з
цивільного права та процесу «Київська весна»
1. «Економічні дослідження кредитування
фізичних осіб». 2 «Окремі особливості судовопсихологічної експертизи моральної шкоди». 3.
«Судові експертизи в галузі безпеки
життєдіяльності та охорони праці». 4.
«Особливості порівняльних матеріалів при
призначенні експертиз почерку і підписів»
Круглий стіл «Вирішення спорів що виникають з
перевезення вантажів залізницею»
«Семінари-практикуми з психології адвокатської
діяльності»
«Актуальні питання інтелектуальної власності»

Рішення № 1/1
від 12.02.2014 р.
Рішення № 3/21
від 24.03.2014 р.
Рішення № 4
від 11.04.2014 р.

9-11 жовтня та 14-16 листопада
2014 року

«Базові навички медіатора»

Рішення № 21
від 26.09.2014 р.

21-23 листопада 2014 року

«III Міжнародний форум з практики
Європейського суду з прав людини»
«Практичні питання роботи адвоката у справах по
ДТП та по злочинах проти власності»
«Посилення гарантій адвокатської діяльності»

Рішення № 33
від 17.11.2014 р.
Рішення № 16
від 10.03.2015 р.
Рішення № 22
від 30.03.2015 р.
Рішення № 41
від 07.09.2015 р.

28 березня 2014 року
12 квітня 2014 року

9-11 вересня 2014 року
м. Київ

12 березня 2015 року
02 квітня 2015 року
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»
Дистанційний курс програми Ради Європи «HELP»
(Human Rights Education for Legal Professionals –
Навчання у сфері прав людини для представників

Рішення № 8
від 12.06.14 р.
Рішення № 10
від 16.06.14 р.
Рішення № 18
від 19.08.14 р.

Рішення № 47
від 21.10.2015 р.

юридичних професій) за темою: «Заборона
дискримінації в Україні»
«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»

13.

АО «Грабовський та
партнери»

14.

Проект Координатора
проектів ОБСЄ в Україні
«Гарантування дотримання
прав людини при
здійсненні правосуддя»
ВГО «Асоціація адвокатів
України»
АО «Фундації адвокатів
України»

27-29 листопада 2015 року

IV Міжнародний форум з практики Європейського
Суду з прав людини

Рішення № 55
від 24.11.2015 р.

17 лютого 2016 року
м. Запоріжжя
13 лютого 2016 року
м. Харків

Національна юридична аграрна конференція

Рішення № 2
від 27.01.2016 р.
Рішення № 7
від 12.02.2016 р.

Видавництво «Юридична
практика»
ВГО «Асоціація правників
України»
АО «Фундації адвокатів
України»

24 лютого 2016 року

15.
16.

17.
18.
19.

11 березня 2016 року

«Проблемні і актуальні питання застосування
кримінального процесуального законодавства на
стадії досудового слідства та у суді»
II Банківський юридичний форум (II Legal Banking
Forum)
IV Східноукраїнський юридичний форум

11 березня 2016 року
м. Харків

«Використання криміналістичних знань в
адвокатській діяльності»

Рішення № 49
від 21.10.2015 р.

Рішення № 10
від 23.02.2016 р.
Рішення № 12
від 10.03.2016 р.
Рішення № 13
від 11.03.2016 р.

20.

АО «Фундації адвокатів
України»

19 березня 2016 року
м. Харків

21.

Видавництво «Юридична
практика»
АО «Фундації адвокатів
України»

17-18 березня 2016 року

22.

09 квітня 2016 року
м. Харків

«Актуальні питання оподаткування адвокатської
діяльності: нормативні основи, особливості
окремих форм здійснення адвокатської діяльності,
практичні проблеми»
IV Міжнародний судово-правовий форум
«Проблемні та актуальні питання застосування
кримінального процесуального законодавства при
розслідуванні військових злочинів»

Рішення № 16
від 11.03.2016 р.

Рішення № 19
від 16.03.2016 р.
Рішення № 23
від 24.03.2016 р.

