
Учасникам Конкурсу необхідно врахувати: 

 для участі у Конкурсі приймаються наукові роботи, які раніше не 

публікувалися; 

 до участі в Конкурсі допускаються виключно індивідуально підготовлені 

наукові роботи, без співавторства;  

 кожен учасник може подати не більше однієї конкурсної роботи; 

 автори та їхні наукові керівники відповідають за якість конкурсних робіт 

та дотримання академічної доброчесності; 

 участь у конкурсі є безкоштовною. 

До Організаційного комітету Конкурсу подаються: 

 заявка щодо участі в Конкурсі; 

 конкурсна робота;  

 відсканована копія рецензії наукового керівника (доктора філософії, 

кандидата чи доктора наук), що оформлена належним чином (стосується 

робіт учасників, які не мають наукового ступеня; рецензія має бути 
підписана та посвідчена у встановленому порядку). 

 електронну версію конкурсної роботи слід зберегти під назвою, 

оформленою латиницею: «прізвище та ім’я, назва закладу вищої 

освіти/наукової установи» (наприклад: Petrenko_Anton_DonNU) 

Конкурсні роботи просимо надсилати до 15 жовтня 2022 року 
електронною поштою на адресу Оргкомітету: contest.bhr.ua@gmail.com. 

При поданні наукової роботи на Конкурс учасники погоджуються на 

обробку відповідної інформації, в тому числі їхніх персональних даних, та 
визнають результати Конкурсу. 

Наукові роботи переможців Конкурсу будуть опубліковані у спеціальному 

збірнику матеріалів за результатами Конкурсу. За рішенням Конкурсної комісії 
можуть бути опубліковані також й інші конкурсні роботи, які набрали значну 

кількість балів та мають вагомі практичні результати. 

Інформація про хід та результати Конкурсу розміщується: 
на Інтернет сайтах Інституту (http://www.iepd.kiev.ua/) та Уповноваженого 
(https://www.ombudsman.gov.ua/). 

 

 

 

 

 

  

  
  

 

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ 

про ІІ-й Всеукраїнський конкурс наукових робіт  

здобувачів вищої освіти та молодих вчених 
«БІЗНЕС І ПРАВА ЛЮДИНИ В УКРАЇНІ: ПРОБЛЕМИ ТА РІШЕННЯ  

ПІД ЧАС ВІЙНИ ТА ПОВОЄННОГО ВІДНОВЛЕННЯ» 

з нагоди 25-річчя заснування інституції Уповноваженого  

Верховної Ради України з прав людини  

 
   Конкурс проводиться Державною установою «Інститут економіко-

правових досліджень імені В.К. Мамутова Національної академії наук 

України» з його Центром перспективних досліджень і співробітництва з прав 

людини в сфері економіки, установою Уповноваженого Верховної Ради 
України з прав людини, Офісом аналітики та консультацій з питань сталого 

розвитку та Українським координаційним центром з підвищення правової 

освіти населення» у співпраці з Програмою розвитку ООН в Україні в межах 
Проєкту «Належна обачність щодо прав людини в глобальних ланцюгах 

постачання: впровадження Керівних принципів ООН з питань бізнесу та прав 

людини для належного відновлення» за підтримки Уряду Японії. 

  Мета Конкурсу: популяризація в Україні підходу ООН, заснованого на 

правах людини, Керівних принципів ООН з питань бізнесу та прав людини 

серед здобувачів вищої освіти і молодих вчених шляхом сприяння активізації 

та підтримки їх науково-дослідної роботи за складних обставин воєнного 
стану, вироблення ними пропозицій щодо науково-практичних рішень для 

забезпечення, поваги та захисту прав людини у сфері бізнесу в умовах війни і 

повоєнного відновлення. Напрацювання поширюватимуться для застосування 
серед органів влади та суб’єктів господарювання.     

До участі в Конкурсі запрошуються:  

 здобувачі вищої освіти  (молодший бакалавр, бакалавр, магістр, аспірант, 

асистент-стажист, ін.); 

 молоді вчені (вчені віком до 35 років включно, які мають вищу освіту не 

нижче другого (магістерського) рівня (у т.ч. кандидати наук, доктора 
філософії), та вчені віком до 40 років, які мають науковий ступінь доктора 

наук або навчаються в докторантурі). 



Пріоритетні напрями конкурсних досліджень: 
 

 Роль держави у забезпеченні поваги прав людини у господарській 
діяльності в умовах війни в Україні; 

 Питання вдосконалення державної політики, нормативно-правової бази 
та практики регулювання на засадах Керівних принципів у ході реалізації 
Плану відновлення України (аспект розроблення Національного плану дій у 
сфері бізнесу і прав людини або іншого відповідного документу включно);     

 Зміцнення ролі інституції Уповноваженого Верховної Ради України з 
прав людини та особливості здійснення парламентського контролю за 
дотриманням прав людини в сфері бізнесу під час воєнного стану в Україні; 

 Обов’язок державних та комунальних суб’єктів господарювання 
забезпечувати дотримання прав людини у їх діяльності в кризові періоди, 
зокрема під час воєнного стану (включно у контекстах впровадження підходу 
«безбар'єрності», соціально відповідальних державних закупівель, циркулярної 
економіки, ін.); 

 Проблеми, шляхи та досвід діяльності українського і зарубіжного 
бізнесу під час війни на засадах поваги прав людини та принципів ESG 
(екологічне, соціальне та корпоративне управління); 

 Актуалізація впровадження бізнесом принципу належної обачності 
щодо прав людини у (ре)формуванні корпоративної політики та 
господарюванні під час війни та повоєнного відновлення; 

 Екологічна безпека у господарській діяльності під час війни та 
проблеми реалізації екологічних прав людини; 

 Дотримання бізнесом прав людини при формуванні та реалізації 
політики «зеленої» енергетичної трансформації України; 

 Проблеми і особливості реалізації та захисту прав людини у сферах 
трудових відносин, захисту персональних даних і прав споживачів за обставин 
воєнного стану в Україні;  

 Характерні проблеми доступу до судових і позасудових засобів захисту 
прав людини, порушених у ході господарської діяльності під час війни, та 
шляхи їх подолання (включно за участю бізнесу, організацій громадянського 
суспільства, медіаторів тощо); 

  Міжнародні принципи, норми, рекомендації і кращі національні 
практики щодо забезпечення поваги та захисту прав людини у сфері бізнесу на 
територіях, що зазнали впливу конфлікту; 

 Перспективи реалізації міжнародної концепції «бізнес і права людини» 
у післявоєнний період в Україні, країнах-членах ЄС та інших державах із 
урахуванням українського досвіду; 

 Посилення спроможності зацікавлених сторін брати участь у 
формуванні та реалізації державної політики щодо прав людини в сфері 
бізнесу для підвищення ефективності повоєнного відновлення України. 

Оргкомітет не обмежує учасників у виборі тем у різних галузях знань та 
заохочує творчій вибір тем досліджень у межах пріоритетних напрямів та 
загальної теми Конкурсу. 

 Оцінювання конкурсних робіт здійснюється Конкурсною комісією. 
 

Вимоги до оформлення конкурсних робіт  
Технічні вимоги: 

˗ обсяг – 5-10 сторінок при форматі сторінки А4 (297×210 мм); 
˗ поля– верх, низ та праве – 20 мм, ліве – 25 мм; 
˗ шрифт – Times New Roman, кегель – 14; 
˗ міжрядковий інтервал – 1,5, стиль – Normal; 
˗ абзацний відступ – 1,25 см (не допускається створення абзацного відступу 

за допомогою клавіші Tab і знаків пропуску); 
˗ текст вирівнюється по ширині; 
˗ перший рядок – (шрифт напівжирний курсив, вирівняний по правому боку) 

прізвище та ініціали автора, другий рядок – (шрифт курсив, вирівняний по 
правому боку) курс навчання та заклад вищої освіти або наукова установа; 

˗ наступний абзац – (шрифт напівжирний всі прописні літери, вирівняний по 
центру) назва конкурсної роботи;  

˗ формат – Word; 
˗ мова роботи – українська. 

Вимоги щодо структури наукової роботи:  
Основний текст конкурсної роботи повинен містити такі структурні 

елементи: 

 постановка проблеми та її зв’язок із важливими науковими або 
практичними завданнями; 

 стислий аналіз останніх досліджень і публікацій, що відображають погляди 
на розв’язання проблеми, на які спирається автор; 

 виокремлення невивчених раніше аспектів загальної проблеми, яким 
присвячується конкурсна робота; 

 формулювання цілей наукової роботи (постановка завдання); 

 виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням 
отриманих наукових результатів; 

 висновки за результатами дослідження, практичні рекомендації та 
пропозиції щодо шляхів розв’язання вивченої проблеми в Україні. 

Посилання на використані джерела необхідно робити по тексту у 
квадратних дужках із зазначенням номерів сторінок відповідного джерела. 
Наприклад: [3, с. 234] або [2, с. 35; 8, с. 234]. 

Список використаних джерел подається наприкінці конкурсної роботи в 
порядку згадування джерел та оформлюється з урахуванням Національного 
стандарту України ДСТУ 8302:2015 «Інформація та документація. 
Бібліографічне посилання. Загальні положення та правила складання» 2015 р. 


