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Дата Тема Спікер Формат Кількість 
балів

Місце 
проведення

Організатор

січень Дисциплінарна відповідальність 
адвоката. Конфлікт інтересів.

Місяць А.П. (адвокат,   к.ю.н., член 
науково-консультативної ради НААУ, 
заступник голови ВКДКА, заслужений  
юрист України)
Лучковський В.В. (адвокат, член 
ВКДКА)

вебінар 2 (ПАЕ) Онлайн РАХмО 
UNBA NextGen у 

Хмельн.обл. 

лютий Договір про надання правової 
допомоги. Права та обов’язки 
адвоката.

Барилюк О.А. (член КДКА, голова 
Комітету захисту)

тренінг для 
молодих 
адвокатів

2 (ПАЕ) м.Хмельницький 
адреса 

уточнюється

РАХмО 
UNBA NextGen у 

Хмельн.обл. 

лютий Відшкодування витрат на професійну 
правничу допомогу в 
адміністративному процесі.

Афанасьєва М.В. (адвокат, д.ю.н., 
професор кафедри конституційного 
права НУ «Одеська юридична 
академія»)

вебінар 2 Онлайн РАХмО
 UNBA NextGen у 

Хмельн.обл. 

березень Аналіз актуальної судової практики в 
будівельних правовідносинах.

Банкрутство фізичних осіб.

Смішна І.В. (адвокат)

уточнюється

семінар 4 м.Хмельницький 
адреса 

уточнюється

UNBA NextGen у 
Хмельн.обл. 

РАХмО

07.04.2022 Міжнародний комерційний арбітраж. Мальський М.М. (адвокат, д.ю.н., 
міжнародний арбітр, почесний консул 
Австрії у Львові)

вебінар 2 Онлайн РАХмО 
UNBA NextGen у 

Хмельн.обл.

квітень Помилки і лайфхаки адвокатів на 
обшуках.

Горобець О. (адвокат, акридитова- 
ний експерт НААУ)

вебінар 2 Онлайн РАХмО 
UNBA NextGen у 

Хмельн.обл.
травень Практичні аспекти судово-

психологічної експертизи дитячо-
батьківських відносин.

Ганна Гаро (адвокат, сімейний 
медіатор, к.ю.н., Голова Комітету  з 
сімейного права НААУ,  керівник 
Центру сімейного права ВША НААУ,  

вебінар 2 Онлайн РАХмО 
UNBA NextGen у 

Хмельн.обл.



Затверджено
Рішенням Ради адвокатів Хмельницької області

№ 13-7/21 від 08 грудня 2021 року

ПЛАН ЗАХОДІВ З ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ 
АДВОКАТІВ ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ НА 2022 РІК*

співзасновник та член правління ГО 
“Центр сімейно-правових дослід- 
жень” та “Асоціація сімейних 
медіаторів України”)

травень Огляд судової практики Касаційного 
кримінального суду у складі 
Верховного суду щодо 
недопустимості доказів, отриманих 
внаслідок істотного порушення прав 
та свобод людини.

Дроздов О.О. (адвокат,д.ю.н. член 
Комісії з питань правової реформи 
при Президентові України, професор 
Міжнародного економіко-гуманітар- 
ного університету, доцент кафедри 
кримінального процесу НЮУ ім. 
Я.Мудрого, заслужений юрист 
України)

вебінар 2 Онлайн РАХмО 
UNBA NextGen у 

Хмельн.обл.

червень Особливості підстав проведення 
негласних слідчих (розшукових) дій 
(нсрд) та визнання недопустимими їх 
результатів. Співвідношення 
категорій нсрд та оперативно-
розшукових заходів.

Панченко М.В. (адвокат, д.ю.н., 
член Комітету трудового права 
НААУ, викладач КНУ ім. Т.Шевченка 
та Національної академії внутрішніх 
справ)

вебінар 2 Онлайн РАХмО 
UNBA NextGen у 

Хмельн.обл.

червень Реалізація переважного права на 
викуп землі с/г призначення та 
порядок його захисту.

Навроцький Д.М. (адвокат, член 
Комітету з трудового права НААУ)

вебінар 2 Онлайн РАХмО 
UNBA NextGen у 

Хмельн.обл.

липень Етичні аспекти відносин між адвокатами Барилюк О.А. (член КДКА, голова 
Комітету захисту)

тренінг 2 (ПАЕ) м.Хмельницький 
адреса 

уточнюється

РАХмО 

вересень Спадкові спори: огляд судової 
практики.

Гриценко Л.О. (адвокат, медіатор, 
член Комітету з сімейного права 
НААУ, національний експерт Ради 
Європи, співзасновник  ЮГ “Право”)

вебінар 2 Онлайн РАХмО 
UNBA NextGen у 

Хмельн.обл.

вересень Кримінальне провадження щодо Пархоменко П.І. (к.ю.н., голова 
Бахмацького районного суду 

вебінар 2 Онлайн РАХмО 
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неповнолітніх: специфіка судового 
розгляду, призначення покарання та 
звільнення від кримінальної 
відповідальності.

Чернігівської області) UNBA NextGen у 
Хмельн.обл.

жовтень Адвокат дитини. Загальна концепція 
дружнього до дітей правосуддя

Гретченко Л.Л. (адвокат, 
медіатор,  керівник центру “Адвокат 
дитини” ВША НААУ, заступник 
Голови Комітету з сімейного права 
НААУ, член Комітету медичного і 
фармацевтичного права та біоетики 
НААУ, член Комітету з питань 
гендерної політики  НААУ)

семінар 2 Онлайн/офлайн РАХмО 
UNBA NextGen у 

Хмельн.обл.

жовтень Проблемні аспекти стягнення 
заробітної плати, вихідної допомоги, 
компенсацій, моральної шкоди та 
інших виплат під час звільнення 
працівників.

Андрушко А.В. (адвокат, к.ю.н., 
член Комітету з трудового права 
НААУ, доцент кафедри трудового, 
земельного та господарського права 
Хмельницького університету 
управління та права імені Леоніда 
Юзькова)

семінар 2 Онлайн/офлайн РАХмО 
UNBA NextGen у 

Хмельн.обл.

листопад Відносини адвоката з клієнтом в 
аспекті дисциплінарної практики. 
Особливості договірних відносин з 
клієнтом під час надання правової 
допомоги та гонорарні питання

Тарасова А.М. (адвокат, член 
ВКДКА, член Комітету  з питань 
адвокатської етики  НААУ,  лектор 
та викладач практичних занять 
Сертифікованої програми 
“Адвокатські студії” Національного 
юридичного університету імені 
Ярослава Мудрого)

вебінар 2 (ПАЕ) Онлайн РАХмО 
UNBA NextGen у 

Хмельн.обл.

*  План  та формат заходів  з підвищення  кваліфікації  може бути змінений. Детальна інформація щодо кожного окремого заходу  буде 
розміщена  на сайті Вищої школи адвокатури НААУ та/або Ради адвокатів Хмельницької області.                               


