
Науково-практичний захід 
 

24.01.2020 р.       Львівський Будинок вчених  
Початок  об 11.00 год.         м. Львів, вул. Листопадового чину, 6 

 
 

Круглий стіл: Урядовий законопроєкт «Про працю»,  
як наступ на права працівників 

 
Організатори: 
 

- Кафедра соціального права Львівського національного університету    
ім. Івана Франка; 

- Львівська обласна організація профспілки працівників освіти і            
науки України; 

- Первинна профспілкова організація працівників Львівського 
національного університету імені Івана Франка; 

- Український центр соціально-правових досліджень. 
 
Модератори заходу: 
 

Пилипенко Пилип Данилович  – доктор юридичних наук, професор, 
завідувач кафедри соціального права ЛНУ ім. Івана Франка, Заслужений 
юрист України;  

Яцейко Марія Григорівна – кандидат філософських наук, голова Львівської 
обласної організації профспілки працівників освіти і науки України, 
Заслужений працівник профспілки працівників освіти і науки України. 

 
Доповідачі (регламент до 7 хв.):  
 

1. Пилипенко Пилип Данилович, доктор юридичних наук, професор, 
завідувач кафедри соціального права Львівського національного 
університету ім. Івана Франка, Заслужений юрист України – 
Концептуальні засади проєкту закону «Про працю». 

2. Бурак Володимир Ярославович,  кандидат юридичних наук, доцент 
кафедри соціального права Львівського національного університету            
ім. Івана Франка – Колективні трудові права у проєкті закону «Про 
працю». 

3. Парпан Тетяна Валеріївна, кандидат юридичних наук, доцент кафедри 
соціального права Львівського національного університету ім. Івана 
Франка – Трудовий договір та правила його укладення і припинення у 
проєкті закону «Про працю». 

 



4. Ласько Ірина Михайлівна, кандидат юридичних наук, доцент кафедри 
соціального права Львівського національного університету ім. Івана 
Франка – Право працівників на відпочинок та його відображення у 
проєкті закону «Про працю». 

5. Рим Олена Михайлівна, кандидат юридичних наук,  доцент кафедри 
соціального права Львівського національного університету ім. Івана 
Франка – Відповідність Європейським стандартам проєкту закону 
«Про працю». 

6. Фурик Ігор Ярославович, кандидат юридичних наук, асистент кафедри 
соціального права Львівського національного університету ім. Івана 
Франка  – Право працівників на оплату праці�у проєкті закону «Про 
працю». 

7. Стрепко Володимир Любомирович, кандидат юридичних наук, доцент 
кафедри соціального права Львівського національного університету            
ім. Івана Франка – Питання охорони праці у проєкті закону «Про 
працю». 

 
Виступаючі за бажанням (регламент до 3 хв.): 
 
Запрошені:  
 

Депутати Верховної Ради України, представники Кабінету Міністрів 
України, фахівці в галузі трудового законодавства, представники Федерації 
Профспілок України, Центральний комітет Профспілки працівників освіти 
і науки України, Об’єднання профспілок Львівщини, представники інших 
державних органів та громадських інституцій. 

 
На захід запрошуються представники засобів масової інформації.  
 
За результатами заходу буде сформовано Резолюцію. 

 
 

Контактні особи:   
Бурак Володимир Ярославович, доцент кафедри соціального права 
Львівського національного університету ім. Івана Франка –  тел.0962597424. 
Калин Мар’ян Миронович, заступник голови Львівської обласної організації 
профспілки працівників освіти і науки України – тел. 0962141527. 

 
 
 


