
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            Зелений бізнес: 

            життя заради майбутнього 
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ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ  

Зелений бізнес: життя заради майбутнього 
 

ГОЛОВА 

 

Анжела Ігнатюк, доктор економічних наук, професор, Київський 

національний університет імені Тараса Шевченка. 

 

ЗАСТУПНИК 

 

Галина Купалова, доктор економічних наук, професор, Київський 

національний університет імені Тараса Шевченка. 
 

ЧЛЕНИ 

Тетяна Артюх, доктор технічних наук, професор, Київський національний 

університет імені Тараса Шевченка. 

 

Наталія Бутенко, доктор економічних наук, професор, Київський 

національний університет імені Тараса Шевченка. 

 

Тетяна Мурована, кандидат економічних наук, доцент, Київський 

національний університет імені Тараса Шевченка. 

 

Юлія Нікітченко, кандидат технічних наук, доцент, Київський національний 

університет Тараса Шевченка. 
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РЕГЛАМЕНТ РОБОТИ 

Зелений бізнес: життя заради майбутнього 

   

   

30 вересня, четвер   

   

14.00-14.30  Вітальне слово організаторів круглого столу 

14.30-15.30  Засідання круглого столу 

15.30-16.00  Кава -брейк 

16.00-18.00  Засідання круглого столу 

   

   

Тривалість виступу   

   

Спікери  до 20 хв. 

Доповідачі  до 15 хв. 

Студенти  до 10 хв. 

Участь у дискусії  до 5 хв. 
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ЗАСІДАННЯ КРУГЛОГО СТОЛУ 

Зелений бізнес: життя заради майбутнього 

 

МОДЕРАТОР 

 

Галина Купалова, доктор економічних наук, професор, Київський 

національний університет імені Тараса Шевченка. 

 

СПІКЕРИ 

 

В’ячеслав Биковець, відомий громадський діяч, співзасновник, перший віце-

президент, генеральний директор Спілки підприємців малих, середніх і 

приватизованих підприємств України. 

Роль малого і середнього бізнесу в досягненні цілей сталого розвитку. 

 

Дмитро Варавін, кандидат технічних наук, акредитований Радою зеленого 

будівництва США LEED-професіонал із сертифікатом проектування та 

будівництва будівель (LEED AP BD+C), член Американського товариства 

інженерів з опалення та кондиціонування повітря (ASHRAE), ліцензований 

брокер по нерухомості у штаті Флорида, США. 

Зелене будівництво: досвід США та України. 

 

Олексій Веренікін, кандидат технічних наук, генеральний директор компанії 

«DeLaMark». Засновник однієї з перших в Україні моделей екологічного 

бізнесу, яка є лідером у виробництві побутової хімії і косметичних засобів. 

Принципи сталого розвитку як вектор розвитку бізнесу. 

 

Андрій Грис, керівник екологічного напрямку та голова Комітету сталого 

розвитку бізнесу компанії «МЕТРО Кеш енд Кері Україна», співголова 

Комітету зі сталого розвитку Американської торговельної палати в Україні, 

екологічний аудитор. 

Екологічна відповідальність бізнесу в умовах невизначеності. 

 

ДОПОВІДАЧІ 

 

Тетяна Артюх, доктор технічних наук, професор, 

Олександра Євтушенко, аспірант, Київський національний університет імені 

Тараса Шевченка, 

Олексій Веренікін, кандидат технічних наук, генеральний директор, 

засновник компанії «DeLaMark». 

Еколого-економічні фактори впливу на управління асортиментом товарів в 

роздрібній торгівлі в період пандемії Covid-19. 
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Людмила Безтелесна, доктор економічних наук, професор, Національний 

університет водного господарства та природокористування, 

Оксана Паламарчук, кандидат економічних наук, старший викладач, 

Рівненський державний гуманітарний університет. 

Модернізація будівництва шляхом впровадження екологічних інновацій: 

оцінка досвіду і пошук причин. 

 

Маргарита Бердар, доктор економічних наук, професор, Київський 

національний університет імені Тараса Шевченка. 

Екологічна модернізація виробництва як складова інноваційного розвитку 

підприємства. 

 

Олександр Богуславський, кандидат економічних наук, доцент, Київський 

національний університет імені Тараса Шевченка. 

Економічні суперечності застосування системи РХБЯ експортного контролю 

в Україні. 

 

Наталія Гончаренко, кандидат економічних наук, доцент, Київський 

національний університет імені Тараса Шевченка. 

Підвищення ефективності державного управління у сфері органічного 

виробництва продукції рослинництва. 

 

Вікторія Гура, кандидат економічних наук, доцент, Київський національний 

університет імені Тараса Шевченка, 

Віталій Новицький, кандидат економічних наук, Університет державної 

фіскальної служби України. 

Новітні механізми фінансового контролю операцій із товарами та 

технологіями подвійного призначення у системі соціально-відповідального 

підприємництва. 

 

Ксенія Демченко, аспірант, Київський національний університет імені Тараса 

Шевченка. Переможниця Всеукраїнського професійного творчого конкурсу 

проєктів з екологічного менеджменту в контексті кліматичних змін (диплом І 

ступеня), 2021 р. 

Державне стимулювання проведення екологічної модернізації виробництва 

серед виробників цементу. 

 

Юлія Желізко, аспірант, Київський національний університет імені Тараса 

Шевченка. 

Наднаціональні фактори впливу на систему контролю використання товарів 

(технологій) подвійного використання. 
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Галина Купалова, доктор економічних наук, професор, Київський 

національний університет імені Тараса Шевченка. 

Україна на шляху до європейського «зеленого» курсу. 

 

Дар’я Маліновська, кандидат економічних наук, асистент, 

Наталія Коренєва, кандидат економічних наук, доцент, Київський 

національний університет імені Тараса Шевченка. 

Екологічне оподаткування в Україні: сьогодні та перспективи його 

удосконалення. 

 

Микола Матвеєв, регіональний керівник офіційного дистриб’ютора 

SunPower в Україні, аспірант, Навчально-науковий інститут публічного 

управління та державної служби, Київський національний університет імені 

Тараса Шевченка. 

Управління природними ресурсами та забезпечення сталого розвитку 

територіальних громад. 

 

Юлія Нікітченко, кандидат технічних наук, доцент, Київський національний 

університет Тараса Шевченка, 

Андрій Грис, керівник екологічного напряму та голова Комітету сталого 

розвитку бізнесу компанії «МЕТРО Кеш енд Кері Україна», співголова 

Комітету зі сталого розвитку Американської торговельної палати в Україні, 

екологічний аудитор. 

Особливості «зеленої» трансформації для України. 

 

Ірина Новойтенко, кандидат економічних наук, доцент, Київський 

національний університет імені Тараса Шевченка. 

Управління відходами для забезпечення сталого розвитку: досвід АПК. 

 

Ерік Робінс, аспірант, Київський національний університет імені Тараса 

Шевченка. 

Міжнародний досвід впровадження державно-приватного партнерства. 

 

Юлія Сагайдак, кандидат економічних наук, доцент, Київський 

національний університет імені Тараса Шевченка. 

Озеленення економіки України в контексті досягнення цілей сталого 

розвитку. 

 

Тетяна Харченко, кандидат економічних наук, доцент, Київський 

національний університет імені Тараса Шевченка. 

Европейський зелений курс як інструмент досягнення цілей сталого розвитку. 

 

Вікторія Хрутьба, доктор технічних наук, професор, Національний 

транспортний університет. 
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«Зелена» модернізація автотранспортної галузі. 

 

Дмитро Шиян, доктор економічних наук, професор, Харківський 

національний економічний імені Семена Кузнеця. 

Вплив концентрації виробництва аграрних підприємств на рівень соціальної 

відповідальності. 

 

Олена Юшкевич, доктор економічних наук, доцент, Державний університет 

«Житомирська політехніка». 

Економіко-екологічне забезпечення розвитку сільськогосподарських 

підприємств зони радіаційного забруднення. 

 

ДОПОВІДІ СТУДЕНТІВ –ПЕРЕМОЖЦІВ ВСЕУКРАЇНСЬКИХ 

КОНКУРСІВ СТУДЕНТСЬКИХ НАУКОВИХ РОБІТ 

 

Семен Верхоглядов, Анастасія Балихіна, Київський національний 

університет імені Тараса Шевченка. Відзначені грамотами за активну участь у 

Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт зі спеціалізації 

«Економіка бізнесу», 2021 р. 

Розвиток соціального бізнесу. 

 

Марія В’юк, Київський національний університет імені Тараса Шевченка. 

Переможниця Всеукраїнського конкурсу наукових робіт зі спеціалізації 

«Економіка бізнесу» (диплом ІІ ступеня), 2021 р. 

Управління еколого-соціальними проєктами в рамках екологізації 

підприємницької діяльності. 

 

Вікторія Коваленко, Київський національний університет імені Тараса 

Шевченка. Переможниця Всеукраїнського конкурсу студентських наукових 

робіт зі спеціалізації «Економіка природокористування та охорони 

навколишнього середовища» (диплом ІІ ступеня), 2021 р. 

Підвищення енергоефективності у сфері житлово-комунального 

господарства. 

 

Дар’я Масич, Київський національний університет імені Тараса Шевченка. 

Відзначена грамотою за активну участь у Всеукраїнському конкурсі 

студентських наукових робіт зі спеціалізації «Економіка 

природокористування та охорони навколишнього середовища» , 2021 р. 

Формування і розвиток екологічного підприємництва в Україні. 

 

Олександра Фесенко, Київський національний університет імені Тараса 

Шевченка. Переможниця Всеукраїнського конкурсу студентських наукових 

робіт зі спеціалізації «Економіка та управління у сфері торгівлі» (диплом 

І ступеня), 2021 р. 
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Управління міжнародними перевезеннями в торговельній діяльності 

підприємств. 

 

Марія Цуркіна, Яна Бойко, Київський національний університет імені 

Тараса Шевченка. Переможниці Всеукраїнського конкурсу студентських 

наукових робіт зі спеціалізації «Підприємництво» (диплом І ступеня), 2021 р. 

Стратегія розвитку підприємства роздрібної торгівлі. 

 

Євгенія Шморгун, Київський національний університет імені Тараса 

Шевченка. Переможниця Всеукраїнського конкурсу студентських наукових 

робіт зі спеціалізації «Економіка» (диплом ІІ ступеня), 2021 р. 

Управління закупівельною діяльністю підприємств. 

 

Анна Шумейко, Київський національний університет імені Тараса Шевченка. 

Відзначена грамотою за активну участь у Всеукраїнському конкурсі 

студентських наукових робіт зі спеціалізації «Економіка та управління у сфері 

торгівлі», 2021 р. 

Інтернет-просування товарів і послуг суб’єктами малого підприємництва. 

 

Анна Щавінська, Київський національний університет імені Тараса 

Шевченка. Відзначена грамотою за активну участь у Всеукраїнському 

конкурсі студентських наукових робіт зі спеціалізації «Економіка та 

управління у сфері торгівлі», 2021 р. 

Візуальний мерчандайзинг. 

 

УЧАСНИКИ ДИСКУСІЇ 

 

Булент Акма, доктор, професор, Університет Анадалу, Туреччина. 

 

Наталія Бутенко, доктор економічних наук, професор, Київський 

національний університет імені Тараса Шевченка. 

 

Людмила Гацька, кандидат економічних наук, доцент, Київський 

національний університет імені Тараса Шевченка. 

 

Олена Даниленко, аспірант, Київський національний університет імені 

Тараса Шевченка, Норд Університет (Норвегія). 

 

Наталія Коренєва, кандидат економічних наук, доцент, Київський 

національний університет імені Тараса Шевченка. 

 

Людмила Кот, кандидат економічних наук, доцент, Київський національний 

університет імені Тараса Шевченка. 
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Ольга Кучкова, старший викладач, ДВНЗ «Український державний хіміко-

технологічний університет». 

 

Олена Маслюківська, кандидат економічних наук, доцент, Національний 

університет «Києво-Могилянська академія», координатор програми 

EU4Environment. 

 

Тетяна Мурована, кандидат економічних наук, доцент, Київський 

національний університет імені Тараса Шевченка. 

 

Сергій Петруха, кандидат економічних наук, докторант, Київський 

національний університет будівництва і архітектури. 

 

Світлана Страпчук, кандидат економічних наук, доцент, Харківський 

національний аграрний університет ім. В.В. Докучаєва. 

 

Наталія Чуприна, доктор економічних наук, доцент, Український державний 

хіміко-технологічний університет. 

 

Ігор Щуров, кандидат технічних наук, генеральний директор ТОВ «ДТЕК 

НАФТОГАЗ». 


