
  
Львівський національний університет імені Івана Франка 

Юридичний факультет  
Головне територіальне управління юстиції  

у Львівській області 
 

Круглий стіл  
"АНТИРЕЙДЕРСЬКЕ ЗАКОНОДАВСТВО:  

НАУКОВО-ПРАКТИЧНІ АСПЕКТИ 
ПРАВОЗАСТОСУВАННЯ". 

 
Дата проведення: 03.02.2017 р.  
Початок: 10.00. 
Місце проведення: Львівський національний університет імені Івана Франка, 
Дзеркальна зала. 
Організатори: 
Головне територіальне управління юстиції у Львівській області. 
Юридичний факультет Львівського національного університету імені Івана 
Франка. 
 
Програма заходу: 
9.30. – 10.00. – реєстрація учасників. 
10.00. – 11.30. – виступи учасників, обговорення. 
11.30. – 12.45. – публічна дискусія. 
12.45. – 13.00. – підведення підсумків. 
 
Відкриття заходу, вітальне слово: 
Володимир Бурдін, декан юридичного факультету Львівського національного 
університету імені Івана Франка, професор, доктор юридичних наук.  
Ярослав Жукровський, начальник Головного територіального управління 
юстиції у Львівській області.  



Маркіян Мальський, адвокат, кандидат юридичних наук, голова 
Західноукраїнської філії адвокатського об’єднання Arzinger, почесний консул 
Республіки Австрія у м. Львові. 
 
Виступи доповідачів (модератор – Антон Подільчак): 
Оксана Куманська-Нор, заступник начальника Головного територіального 
управління юстиції у Львівській області з питань державної реєстрації – 
начальник Управління державної реєстрації: «Правовий статус державного 
реєстратора в контексті змін до законодавства у сфері державної реєстрації 
юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців». 
Олександра Яворська, професор, завідувач кафедри інтелектуальної власності, 
інформаційного та корпоративного права юридичного факультету Львівського 
національного університету імені Івана Франка, доктор юридичних наук: 
«Антирейдерське законодавство: зміст і перспективи впровадження». 
Володимир Брунець, керівник адвокатського об’єднання «Правовий Альянс 
«Еквітас»: «Корпоративний аспект у практиці застосування антирейдерського 
законодавства». 
Антон Подільчак, керуючий партнер Advice Group, Голова правління 
західноукраїнського офісу Європейської Бізнес Асоціації: «Роль менеджменту в 
забезпеченні корпоративної безпеки». 
 
Публічна дискусія, обговорення. 
Підбиття підсумків круглого столу. 
 
Регламент заходу: 
Доповіді – 10-15 хв. 
Обговорення після доповідей – 10-15 хв. 
 
Контакти оргкомітету: 
Анна Гнатів, в.о. начальника відділу взаємодії з суб'єктами державної 
реєстрації та підвищення кваліфікації державних реєстраторів Головного 
територіального управління юстиції у Львівській області, тел. 098 058 44 78;  
Леонід Тарасенко, кандидат юридичних наук, доцент кафедри інтелектуальної 
власності, інформаційного та корпоративного права юридичного факультету 
Львівського національного університету імені Івана Франка, тел. 097 486 55 93. 
 


