
ДРУГИЙ УКРАЇНСЬКИЙ ЖІНОЧИЙ КОНГРЕС 

ПРОГРАМА 
7-8 грудня 2018 

Київ, вулиця Набережно-Хрещатицька, 1, Fairmont Grand Hotel

І ДЕНЬ

08:30 – 09:45 Реєстрація учасників та учасниць — привітальна кава

09:45 – 10:00 Відкриття Українського Жіночого Конгресу

10:00 – 11:30
Дискусійна платформа 1: Українські та світові тренди у політиці рівних прав та 
можливостей жінок і чоловіків

Визначити здобутки ґендерної політики в Україні та подальші кроки із забезпечення рівних прав і 
можливостей жінок та чоловіків. Обговорити сутність ґендерного мейнстрімінгу у світі та його 
вплив на політику інших країн, а також можливість еволюції української політичної системи в 
контексті збільшення представництва жінок у політиці та у процесах прийняття рішень на різних 
рівнях.

Модераторка: Олена Кондратюк, народна депутатка України, співголова 
міжфракційного депутатського об’єднання «Рівні можливості» у Верховній Раді 
України

Спікери та спікерки дискусійної платформи:

Ірина Геращенко, перша заступниця Голови Верховної Ради України, уповноважена 
Президента України з мирного врегулювання ситуації в Донецькій і Луганській областях 
Раса Юкнявічене, віце-президентка Парламентської Асамблеї НАТО  
Геннадій Зубко, віце-прем’єр-міністр, міністр регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ 
України 
Лаура Купер, віце-заступниця міністра оборони США з міжнародної безпеки (tbc) 
Анна-Марія Корацца-Більдт, депутатка Європейського Парламенту (Група ЄНП), активна 
діячка у Комітеті з прав жінок та ґендерної рівності, делегації до Парламентського 
Комітету Асоціації «Україна – ЄС», Комітету з внутрішнього ринку та захисту споживачів 
і Комітету з громадських свобод, справедливості та внутрішніх справ  
Лілія Гриневич, міністерка освіти і науки України 
Мірель Клапот, депутатка парламенту Франції, віце-президент Комісії у закордонних 
справах 
Кароліна Леаковіч, лідерка Жіночого Форуму Соціально-демократичної партії Хорватії та 
віце-президент жіночого крила Партії європейських соціалістів 

Спеціальне слово: 
Валерія Фор-Мунтян, депутатка парламенту Франції, голова Групи дружби «Франція-
Україна»

11:45 – 13:00 Дискусійна платформа 2: Безпека інформаційного простору: ґендерний аспект

Штампи, фейки, нісенітниці у шафі розтиражованих ґендерних стереотипів. Як подолати 
багаторічну експлуатацію примітивних уявлень у медіа та масових комунікаціях. Поява 
антиґендерного руху в умовах гібридної війни.

Модераторка: Вікторія Сюмар, народна депутатка України, голова Комітету Верховної 
Ради України з питань свободи слова та інформаційної політики
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Спікери та спікерки дискусійної платформи:

Мері О’Хейген, головна радниця і старша директорка НДІ в Україні 
Юлія Лапутіна, полковник СБУ, заступниця начальника Департаменту 
контррозвідувального захисту інтересів держави в інформаційній сфері 
Олександр Богуцький, директор-президент телеканалу ICTV 
Пітер Дуус Ербен,  старший директор IFES Україна, старший міжнародний радник з 
виборів 
Юрій Бутусов, головний редактор сайту Цензор.НЕТ

13:00 – 14:15 Обід

14:30 – 15:00
Привітальне слово  

Петро Порошенко, Президент України 
Даля Грибаускайте, Президент Литовської Республіки

15:00 – 16:15
Дискусійна платформа 3: Як впливають міжнародні зобов’язання на дотримання 
рівних прав та можливостей жінок і чоловіків у сфері безпеки: український та світовий 
досвід

Актуалізувати питання дотримання Україною міжнародних зобов’язань щодо забезпечення 
ґендерної рівності як важливого елементу сталого суспільного розвитку. Зокрема, визначити 
проблеми і можливості стосовно виконання резолюції Ради Безпеки ООН 1325 «Жінки, мир, безпека» 
та Угоди про Асоціацію між Україною та ЄС. Обговорити проблему ґендерної рівності у секторі 
безпеки та оборони, правоохоронних органах, а також проблеми, з якими стикаються жінки-
військові та ветеранки.

Модераторка: Анастасія Дівінська, представниця «ООН Жінки в Україні»

Спікери та спікерки першої частини дискусійної платформи:

Іванна Климпуш-Цинцадзе, віце-прем’єр-міністерка з питань європейської та 
євроатлантичної інтеграції України 
Ірина Фріз, міністерка у справах ветеранів України 
Тетяна Ковальчук, заступниця Міністра внутрішніх справ України 
Мартін Брукер, генерал-майор, Королівський Флот Австралії 
Хатія Деканоїдзе, голова міжнародного об'єднання жінок у правоохоронній діяльності, 
колишня голова Національної поліції України 
Катерина Павліченко, голова Української асоціації працівниць правоохоронних органів, 
заступниця начальника Департаменту патрульної поліції Національної поліції України 
Андраник Гаспарян, підполковник, командир 26-ої артилерійської бригади, Збройні Сили 
України

16:15 – 16:30
Привітальне слово 

Володимир Гройсман, Прем’єр-міністр України

16:30 – 17:30
Дискусійна платформа 4: Розширення економічних можливостей для жінок та 
подолання дискримінації на робочому місці та у підприємництві

Визначити роль жінок в економічному розвитку, перешкоди, які заважають жінкам брати участь в 
економічному розвитку, а також запропонувати способи усунення таких перешкод з урахуванням 
успішного міжнародного досвіду. Обговорити можливості підтримки та розвитку жіночого 
підприємництва, як альтернативу найманій праці. Презентувати успішні кейси жінок-підприємців.
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І частина дискусії присвячена питанням дискримінації жінок на ринку праці та 
ґендерним розривам в оплаті, кар’єрному просуванню

Модераторка: Альона Бабак, народна депутатка України, співголова міжфракційного 
депутатського об’єднання «Рівні можливості» у Верховній Раді України

Спікери та спікерки першої частини дискусійної платформи:

Оксана Маркарова, міністерка фінансів України 
Міла Каровська, міністерка праці та соціальної політики, Республіка Македонія 
Ольга Бєлькова, народна депутатка України, заступниця голови Комітету Верховної Ради 
України з питань паливно-енергетичного комплексу, ядерної політики та ядерної безпеки 
Торштейн Віглундсон, депутат Парламенту Ісландії 
Беррі Врбановіч, мер міста Кітченер, Онтаріо, Канада 
Севон Палветціин, генеральна директорка компанії CivicAction, Торонто, Канада 
Марина Саприкіна, керівниця Центру «Розвиток корпоративної соціальної 
відповідальності», засновниця і натхненниця ініціатив «Дівчата STEM» і «Кар’єрний хаб», 
входить до Правління «STEM Коаліції» в Україні

17:30  – 18:00 Перерва на каву

ІІ частина дискусії стосується підтримки жіночого підприємництва та поширення 
успішного досвіду започаткування жінками власного підприємництва

18:00 – 19:00
Модераторка: Світлана Войцеховська, народна депутатка України, співголова 
міжфракційного депутатського об’єднання «Рівні можливості» у Верховній Раді 
України

Спікери та спікерки другої частини дискусійної платформи:

Олександра Кужель, народна депутатка України, заступниця голови Комітету Верховної 
Ради України з питань промислової політики та підприємництва 
Максим Нефьодов, перший заступник Міністра економічного розвитку і торгівлі України 
Олена Кошарна, засновниця та головна виконавча директорка Horizon Capital 
Ірина Озимок, керівниця Програми Місцевого Економічного Розвитку, Фонд Western NIS 
Enterprise 
Камран Іскендеров, генеральний директор компанії «Кока-Кола» Україна  
Роман Дрозд, експерт з розвитку соціального підприємництва та бюджетної адвокації, 
співзасновник Громадської спілки «Соціальне підприємство «Навчально-виробничий центр»

19:00 – 20:00 Спеціальний захід: Чоловіки у декреті та відповідальне батьківство

Обговорення особливостей декретних відпусток для чоловіків в Україні та в інших державах. В чому 
відмінність у ставленні чоловіків до декрету та як подолати стереотипи і збільшити залученість 
чоловіків до виховання дітей.

Модератор: Андрій Вишневський, засновник та виконавчий директор ГО «Адвокат 
майбутнього»

Спікери:
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Геннадій Кривошея, народний депутат України 
Микола Кулеба, уповноважений Президента України з прав дитини 
Артем Чапай, автор книги «Тато в декреті», письменник, перекладач, репортер, 
мандрівник 
Роман Горбик, український науковець, журналіст та письменник, Стокгольм, Швеція 
Макс Левін, фотожурналіст LB.ua 
Каспар Пік, голова представництва Фонду ООН в галузі народонаселення

ІІ ДЕНЬ

09:00 – 10:00 Реєстрація учасників та учасниць — привітальна кава

10:00 – 11:30 Open Talks: Особливості національних стереотипів щодо жінок і чоловіків

Відверта розповідь про те, як долати стереотипи і бути вільним від обмежень внутрішніх і 
зовнішніх. Як впливає рівність і свобода на розвиток України.

Модераторка: Олеся Жулинська, директорка зі зв'язків з громадськістю компанії 
«Кока-Кола» Україна

Спікери та спікерки:

Марі Йованович, Надзвичайний і Повноважний Посол США в Україні (tbc) 
Джудіт Гоф, Надзвичайний і Повноважний Посол Великої Британії в Україні 
Мартін Хагстрьом, Надзвичайний і Повноважний Посол Швеції в Україні  
Марюс Януконіс, Надзвичайний і Повноважний Посол Литовської Республіки в Україні 
Сильвія-Хосефіна Кортес-Мартін, Надзвичайний і Повноважний Посол Королівства Іспанії 
в Україні 
Марія-Кріштіна Серпа ди Алмейда, Надзвичайний і Повноважний Посол Португальської 
Республіки в Україні 
Уле Тер'є Хорпестад, Надзвичайний і Повноважний Посол Норвегії в Україні

Паралельні дискусії

11:45 – 13:15
Дискусійна платформа 5: «HEforSHE»: 
чоловіки, які підтримують жінок 

Дискусія: Кращі практики запровадження 
ґендерно орієнтованого бюджетування в 

Україні

Дискусія стосується підтримки жіночого 
лідерства чоловіками: для чого чоловікам бути 

феміністами і чому це сьогодні тренд. 
Обговорення важливості підтримки жінок 
чоловіками та професійної співпраці.

Обговорення результатів запровадження ҐОБ у 
громадах на прикладі успішних кейсів. Пошук 

можливостей поширення досвіду та 
популяризації ҐОБ як дієвого інструменту 

планування справедливого бюджету в інтересах 
людей.
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Модератор: Марчін Валецкі, керівник 
відділу демократизації Бюро з 

демократичних інститутів і прав людини 
(БДІПЛ)

Модераторка: Мая Босніч, керівниця 
проекту «Ґендерне бюджетування в 
Україні», що фінансується Швецією

Спікери: Спікери та спікерки:

Сергій Кислиця, заступник Міністра 
закордонних справ, глобальний адвокат руху 

HeForShe 
Мартін Брукер,  генерал-майор, 
Королівський Флот Австралії 

Андерс Інгі Джонсон, депутат Парламенту 
Ісландії 

Дато Торушвілі, письменник, фемініст, 
Грузія 

Тарас Тополя, рок- та поп-співак, фронтмен 
гурту «Антитіла», волонтер

Микола Мовчан, заступник Міністра молоді 
та спорту України з питань європейської 

інтеграції 
Олександра Чуркіна, заступниця Міністра 

соціальної політики України 
з питань європейської інтеграції 
Дмитро Микиша, заступник 

Мереф'янського міського голови з питань 
діяльності виконавчих органів ради, 

Харківська область 
Тамар Таварткіладзе, міжнародна керівниця 

програми «ООН Жінки» 
Наталія Лазаренко, заступниця 

директора проекту ПУЛЬС, Асоціація міст 
України

13:15 – 14:15 Обід

14:15 – 15:45 Дискусійна платформа 6: «SHEforSHE»: партнерство та наставництво

Обговорення ідеї та принципів менторства серед жінок, можливості популяризації цієї ідеї та 
підтримки жіночого лідерства. Як розвивати жіноче лідерство та створювати міцні зв’язки між 
різними спільнотами жінок, а також посилення мережування серед жінок та депутатських 
об’єднань з ґендерної рівності.

Модераторка: Ольга Руднєва, директорка Фонду Олени Пінчук

Спікерки:

Марія Єфросиніна, телеведуча, Почесний Посол Фонду ООН у галузі народонаселення в 
Україні  
Ірина Данилевська, співзасновниця Ukrainian Fashion Week 
Олена Фроляк, журналістка, голова інформаційної служби телеканалу ICTV 
Ванда Новіцка, Президент Польської Федерації Жінок та член консультативної ради 
Польського жіночого конгресу

15:45 – 16:00 Закриття Другого Українського Жіночого Конгресу
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