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КРУГЛИЙ СТІЛ  
щодо початку ІІ-го Всеукраїнського конкурсу наукових робіт  

здобувачів вищої освіти та молодих вчених  

“БІЗНЕС І ПРАВА ЛЮДИНИ В УКРАЇНІ: ПРОБЛЕМИ ТА РІШЕННЯ 
 ПІД ЧАС ВІЙНИ І ПОВОЄННОГО ВІДНОВЛЕННЯ” 

з нагоди 25-річчя заснування інституції  
Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини  

 

23 серпня 2022 року, вівторок 
11.00 - 13.00 

 
Формат проведення: он-лайн, з трансляцією на Фейсбук сторінці Секретаріату 
Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини  

Приєднатися до конференції Zoom: 
https://us06web.zoom.us/j/5926906951?pwd=V0ptbTgrYUpvdFpaNHFmeldsTU1zUT09 
Ідентифікатор конференції: 592 690 6951,  Код доступу: 123456 

 

 
ПОРЯДОК ДЕННИЙ 

 

11.00 – 11.30            ПАНЕЛЬ 1. Відкриття та вступні промови   
                                                      (регламент для виступів 7-10 хвилин) 
 

КОЛОБРОДОВА Олена Володимирівна, Представник Уповноваженого Верховної Ради 
України з прав людини з дотримання соціальних та економічних прав  

УСТИМЕНКО Володимир Анатолійович, Директор ДУ «Інститут економіко-правових 
досліджень імені В.К. Мамутова НАН України», член Президії НАН України, директор 
Донецького наукового центру НАН України та МОН України, член-кореспондент НАН 
України, член-кореспондент НАПрН України, доктор юридичних наук, професор, 
Заслужений юрист України 

УРСУ Олена, Програмна експертка, очільниця команди напряму «Демократичне 
врядування» Програми розвитку ООН в Україні 

МІЛАТОВИЧ Сініша,  спеціаліст з питань бізнесу та прав людини Програми розвитку 
ООН 
 
 

11.30 – 12.00        ПАНЕЛЬ 2. Конкурсний досвід і найближчі перспективи  

                                                     (регламент для виступів – до 5 хвилин) 
 
Модератор: САНЧЕНКО Алевтина Євгенівна, керівниця Центру перспективних 

досліджень і співробітництва з прав людини в сфері економіки ДУ «Інститут 
економіко-правових досліджень імені В.К. Мамутова НАН України», національна 
експертка Проекту ПРООН «Права людини для України», членкіня Оргкомітету 
Конкурсу, кандидат юридичних наук, старший науковий співробітник 

https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fus06web.zoom.us%2Fj%2F5926906951%3Fpwd%3DV0ptbTgrYUpvdFpaNHFmeldsTU1zUT09&data=05%7C01%7Colena.mytnyk%40undp.org%7C3849b77676ef4209a42708da81c31eed%7Cb3e5db5e2944483799f57488ace54319%7C0%7C0%7C637964972285854954%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=zQ%2Frfz44Qw1H2P%2B9fhe9EA5Fs19c9aB3hPvbrb8Byuc%3D&reserved=0
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Досвід переможців І-го Всеукраїнського конкурсу наукових робіт здобувачів вищої  

освіти та молодих вчених «Соціально відповідальне ведення бізнесу – складова сталого 
розвитку» з нагоди 30-ї річниці Незалежності України (2021 р.) 

 

СТРАТІЙЧУК Вікторія Миколаївна, доктор філософії, старший викладач кафедри 
економіки та міжнародних відносин Вінницького торговельно-економічного інституту 
КНТЕУ, Дипломантка І ступеня у номінації «Кращі наукові роботи молодих вчених»  

ЦЕГЕЛЬНИК Ніна Іванівна, кандидат економічних наук, старший викладач кафедри 
бухгалтерського обліку, оподаткування та аудиту Поліського національного університету, 
Дипломантка І ступеня у номінації «Кращі наукові роботи молодих вчених»  

ДІДКІВСЬКИЙ В'ячеслав Миколайович, аспірант Київського національного університету 
імені Тараса Шевченка, Дипломант ІІІ ступеня у номінації «Кращі наукові роботи 
здобувачів вищої  освіти» 

НАЗАРЕНКО Вікторія Леонідівна, студентка Інституту економіки і менеджменту 
Національного університету «Львівська політехніка», Дипломантка І ступеня у номінації 
«Кращі наукові роботи здобувачів вищої  освіти»  

 
Питання організації та проведення ІІ-го Всеукраїнського конкурсу наукових робіт 

здобувачів вищої освіти та молодих вчених 
 

САНЧЕНКО Алевтина Євгенівна, членкіня Оргкомітету Конкурсу, керівниця Центру 
перспективних досліджень і співробітництва з прав людини в сфері економіки ДУ 
«Інститут економіко-правових досліджень імені В.К. Мамутова НАН України», національна 
експертка Проекту ПРООН «Права людини для України», кандидат юридичних наук, 
старший науковий співробітник 
 
 

12.00 – 13.00  ПАНЕЛЬ 3. Питання державної політики, освіти, науки та 
практики у сфері бізнесу і прав людини під час війни та 
повоєнного відновлення (регламент для виступів 5 - 7 хвилин) 

 
Модератор: УСТИМЕНКО Володимир Анатолійович, Директор ДУ «Інститут економіко-

правових досліджень імені В.К. Мамутова НАН України», член Президії НАН України, 
директор Донецького наукового центру НАН України та МОН України, член-
кореспондент НАН України, член-кореспондент НАПрН України, доктор юридичних 
наук, професор, Заслужений юрист України 

 
Представники центральних органів виконавчої влади 

КОЛОМІЄЦЬ Валерія Рудольфівна, заступниця Міністра юстиції України з питань 
європейської інтеграції  

Представник(ця) Міністерства економіки України (буде уточнено) 

ШКУРАТОВ  Олексій Іванович, Заступник Міністра освіти і науки України з питань 
європейської інтеграції,  доктор економічних наук, професор 

 
     Представники закладів вищої освіти і наукових установ  

 

РЄЗНІКОВА Вікторія Вікторівна, завідувач кафедри економічного права та 
економічного судочинства Навчально-наукового інституту права Київського національного 
університету імені Тараса Шевченка, доктор юридичних наук, професор  
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РОШКАНЮК Вадим Михайлович, завідувач кафедри господарського права юридичного 
факультету ДВНЗ «Ужгородський національний університет» кандидат юридичних наук, 
доцент  

УВАРОВА Олена Олександрівна, голова Міжнародної лабораторії бізнесу і прав 
людини Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого, кандидат 
юридичних наук, доцент 

ДЕРЕВЯНКО Богдан Володимирович, доктор юридичних наук, професор, головний 
науковий співробітник відділу правового забезпечення ринкової економіки Науково-
дослідного інституту приватного права та підприємництва імені академіка Ф.Г. Бурчака 
Національної академії правових наук України  

ГАНИЧ Ольга Анатоліївна, кандидат юридичних наук, доцент, директор Навчально-
наукового інституту післядипломної освіти Донецького національного технічного 
університету  

ДЕГТЯРЬОВА Ія Олександрівна, професор кафедри публічного управління і проєктного 
менеджменту Університету менеджменту освіти, доктор наук з державного управління, 
професор 
 
      Представники об’єднань підприємців 

БОЙКО Ольга, менеджерка Комітету промислової екології та сталого розвитку 
Європейської Бізнес Асоціації 

Представник(ця) Українського союзу промисловців і підприємців (очікуємо 
підтвердження) 

 
Представники громадських організацій 

САПРИКІНА Марина Анатоліївна, голова правління Центру «Розвиток корпоративної 
соціальної відповідальності», сертифікована експертка з КСВ, Executive MBA, СЕО 

ЄРШОВА Юлія Олександрівна, експертка Офісу аналітики та консультацій з питань 
сталого розвитку, членкіня Оргкомітету Конкурсу 
 
ЗАГАЛЬНЕ ОБГОВОРЕННЯ: питання та відповіді  
 
ЗАКРИТТЯ ЗАХОДУ  

КОЛОБРОДОВА Олена Володимирівна, Представник Уповноваженого Верховної Ради 
України з прав людини з дотримання соціальних та економічних прав  

УСТИМЕНКО Володимир Анатолійович, Директор ДУ «Інститут економіко-правових 
досліджень імені В.К. Мамутова НАН України», член Президії НАН України, директор 
Донецького наукового центру НАН України та МОН України, член-кореспондент НАН 
України, член-кореспондент НАПрН України, доктор юридичних наук, професор, 
Заслужений юрист України 
 
 
 


