
Члени Конкурсної комісії 

 
Устименко Володимир Анатолійович, Голова Конкурсної комісії, член-

кореспондент НАН України, директор ДУ «Інститут економіко-правових 

досліджень імені В.К. Мамутова НАН України», член Президії НАН України, 

доктор юридичних наук, професор, Заслужений юрист України; 

Степаненко Олена Анатоліївна, Представник Уповноваженого 

Верховної Ради України з прав людини з дотримання соціальних та економічних 

прав; 

Шкуратов Олексій Іванович, Заступник Міністра освіти і науки України 

з питань європейської інтеграції, доктор економічних наук, професор; 

Новікова Ірина Юріївна, заступниця Міністра економіки України; 

Совгиря Ольга Володимирівна, доктор юридичних наук, народний депутат 

України, заступниця голови Комітету, голова підкомітету з питань політичної 

реформи та конституційного права Комітету Верховної Ради України з питань 

правової політики; 

Овчинникова Юлія Юріївна, кандидат біологічних наук, голова 

підкомітету Комітету Верховної Ради України з питань екологічної політики та 

природокористування; 

Клименко Олександр Ігорович, кандидат юридичних наук, генеральний 

директор Директорату територіального та місцевого розвитку, Секретаріат 

Кабінету Міністрів України; 

Малолітнева Веста Костянтинівна, доктор юридичних наук, учений 

секретар ДУ «Інститут економіко-правових досліджень імені В.К. Мамутова 

НАН України»; 

Санченко Алевтина Євгенівна, кандидат юридичних наук, старша 

наукова співробітниця, керівниця Центру перспективних досліджень і 

співробітництва з прав людини в сфері економіки, провідна наукова 

співробітниця ДУ «Інститут економіко-правових досліджень 

імені В.К. Мамутова НАН України»; 

Сошников Антон Олександрович, кандидат юридичних наук, експерт 

Центру перспективних досліджень і співробітництва з прав людини в сфері 

економіки, старший науковий співробітник ДУ «Інститут економіко-правових 

досліджень імені В.К. Мамутова НАН України», виконавчий директор 

Українського координаційного центру з підвищення правової освіти населення; 

Токунова Анастасія Олександрівна, кандидат юридичних наук, експерт 

Центру перспективних досліджень і співробітництва з прав людини в сфері 

економіки, старша наукова співробітниця ДУ «Інститут економіко-правових 

досліджень імені В.К. Мамутова НАН України»; 

Градобоєва Єлизавета Сергіївна, кандидат економічних наук, старша 

наукова співробітниця ДУ «Інститут економіко-правових досліджень 

імені В.К. Мамутова НАН України»; 

Ляшенко Павло Андрійович, кандидат економічних наук, молодший 

науковий співробітник ДУ «Інститут економіко-правових досліджень 

імені В.К. Мамутова НАН України»; 



Ващук Олеся Петрівна, доктор юридичних наук, доцентка, Національний 

університет «Одеська юридична академія», голова Ради молодих учених при  

МОН України; 

Шепітько Михайло Валерійович, доктор юридичних наук, професор, 

Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого, член Ради 

молодих учених при МОН України; 

Торбас Олександр Олександрович, доктор юридичних наук, доцент, 

Національний університет «Одеська юридична академія», член Ради молодих 

учених при МОН України; 

Уварова Олена Олександрівна, кандидат юридичних наук, доцентка, 

Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого, голова 

Міжнародної лабораторії з бізнесу і прав людини; 

Колишко Світлана Юріївна, менеджерка Проекту ПРООН «Права 

людини для України»; 

Ступницька Наталія Анатоліївна, регіональна менеджерка Програми 

верховенства права та прав людини Координатора проектів ОБСЄ в Україні; 

Скибенко Елеонора Миколаївна, представниця Ресурсного центру з 

питань бізнесу та прав людини в регіонах Східної Європи та Центральної Азії, 

старший аналітик. 
 


