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ПРОГРАМА 

 Круглого столу на тему: 

«Проблемні питання в роботі юрисконсульта на сучасному 

етапі» 

27 квітня 2017 р., м. Полтава 

 

12.10 – 12.15    Вітальне слово. 

12.15 – 12.50    Виступи гостей.  

12.50 – 14.20    Виступи доповідачів. 

14.20 – 14.30    Підведення підсумків круглого столу. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Організаційний комітет: 

 

Пашков Віталій Михайлович доктор юридичних наук, доцент, 

завідувач кафедри цивільного, господарського та екологічного права 

Полтавського юридичного інституту Національного юридичного 

університету імені Ярослава Мудрого.  

Олефір Андрій Олександрович кандидат юридичних наук, 

асистент кафедри цивільного, господарського та екологічного права 

Полтавського юридичного інституту Національного юридичного 

університету імені Ярослава Мудрого. 

 

 

Порядок денний роботи круглого столу: 
 



1. Вітальне слово:  

Лемешко Олександр Миколайович кандидат юридичних наук, доцент, 

заступник директора Полтавського юридичного інституту Національного 

юридичного університету імені Ярослава Мудрого.  

Пашков Віталій Михайлович доктор юридичних наук, доцент, завідувач 

кафедри цивільного, господарського та екологічного права Полтавського 

юридичного інституту Національного юридичного університету імені Ярослава 

Мудрого.  

 

2. Виступи гостей: 

Кіндяк Олександр Ігорович провідний юрисконсульт юридичного відділу у 

м. Полтава юридичного департаменту ПАТ «Марфін банк».  

Мухін Олексій Іванович керуючий партнер юридичної фірми «Мухін і 

Хворост».  

Полтавцева Анастасія Сергіївна помічник адвоката.  

Ломан Юлія Сергіївна юрисконсульт Полтавської обласної клінічної 

лікарні ім. М.В. Скліфосовського.  

Зоря Анна Іванівна юрисконсульт ТОВ «СВ Медікал».  

Сейдаметов Руслан Рідванович юрисконсульт Полтавського обласного 

центру медико-соціальної експертизи.  

 

3. Виступи доповідачів: 

Нога Петро, Арутюнян Арсен студенти 5 курсу Полтавського юридичного 

інституту – Особливості проведення перевірок підприємств.  

Лазоренко Олександр студент 4 курсу Полтавського юридичного інституту 

– Проблеми здійснення заходів державного нагляду (контролю) Державною 

службою України з питань праці.  

Дудка Іван студент 4 курсу Полтавського юридичного інституту – Ключові 

новели проекту трудового кодексу.  

Скрипник Андрій студент 5 курсу Полтавського юридичного інституту – 

Особливості визначення моральної шкоди в цивільному процесі.  

Тараненко Дмитро студент 4 курсу Полтавського юридичного інституту – 

Проблематика виведення банків з ринку та визнання їх неплатоспроможними.  

Білоусов Микола студент 4 курсу Полтавського юридичного інституту – 

Практика захисту прав вкладників банків.  

Романенко Андрій студент 5 курсу Полтавського юридичного інституту – 

Проблемні питання публічних закупівель за новим законом.  

Закаблук Карина студент 4 курсу Полтавського юридичного інституту – 

Проблемні аспекти корпоративного права України.  



Лилик Микита студент 4 курсу Полтавського юридичного інституту – 

Щодо використання електронних документів у процесі господарської діяльності.  

Шумейко Денис студент 4 курсу Полтавського юридичного інституту – 

Законодавчі обмеження реклами та продажу алкогольних напоїв.   

 

4. Підведення підсумків круглого столу.  

Олефір Андрій Олександрович кандидат юридичних наук, асистент 

кафедри цивільного, господарського та екологічного права Полтавського 

юридичного інституту Національного юридичного університету імені Ярослава 

Мудрого. 

 


