
УКРАЇНСЬКИЙ ЖІНОЧИЙ КОНГРЕС 

ПРОЕКТ ПРОГРАМИ 
22-23 листопада 2017 

Київ, вул. Десятинна, 12, «Всі.Свої | Локація»

І ДЕНЬ

09:00 – 09:45 Реєстрація учасників та учасниць — вітальна кава

10:00 – 10:30 Відкриття Українського Жіночого Конгресу 

Володимир Гройсман, Прем’єр-міністр України 

10:30 – 11:00 Спільне фото з учасниками та учасницями Українського Жіночого Конгресу

11:00 – 12:30

Дискусійна платформа 1: «Роль жінки в суспільно-політичному житті країни: погляд 
зсередини та погляд ззовні»  

Модераторка: Олена Кондратюк, народна депутатка України, співголова МФО «Рівні 
можливості», Секретар Комітету Верховної Ради України з питань свободи слова та 
інформаційної політики

Сфокусувати увагу представників/представниць влади та громадськості на необхідності більшого 
залучення жінок до процесу прийняття рішень, обговорити проблему недостатньої представленості 
жінок в державних органах та ОМС в Україні на різних рівнях, і потенціалу, який не 
використовується для суспільного розвитку. Обговорити ефективність жінок при владі та 
презентувати позитивний досвід управлінських рішень на різних рівнях, визначити основні проблеми 
та перешкоди з якими стикаються жінки-політикині на своєму шляху, дати поштовх для обговорення 
наступних тем.

Спікери та спікерки другої частини дискусійної платформи:

Іванна Климпуш-Цинцадзе, Віце-прем’єр-міністерка з питань європейської та 
євроатлантичної інтеграції України 
Ірина Геращенко, Перший заступник Голови Верховної Ради України, Уповноважений 
Президента України з мирного врегулювання ситуації в Донецькій і Луганській областях 
Ірина Луценко, народна депутатка України, представниця Президента України у Верховній 
Раді України 
Кетеван Ціхелашвілі, Державна міністерка Грузії з питань примирення та громадянської 
рівності 
Сюзан Косінскі Фрітц, Директорка Місії USAID в Україні, Білорусі та Молдові 
Інгібйорг Сольрун Гісладоттір, Директорка Бюро з демократичних інститутів та прав 
людини (БДІПЛ) ОБСЄ 
Турхільдур Сунна Еварсдоттір, членкиня Парламенту Ісландії, Голова делегації Ісландії в 
Парламентській Асамблеї Ради Європи 

Спеціальне слово: Мартін Хагстрьом, Посол Швеції в Україні

12:30 – 13:30 Обід

Вихід до преси спікерів та спікерок

13:30 – 15:45 Дискусійна платформа 2: «Жінки, мир та безпека»
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Визначити роль жінок у забезпеченні миру та виявити обмеження на військовій службі для жінок, 
обговорити проблеми розширення посад для жінок-військовослужбовиць.

13:30 – 14:30 Спікери та спікерки першої частини дискусійної платформи:

Модераторка: Ірина Фріз, народна депутатка України, членкиня МФО «Рівні 
можливості», голова МФО «Україні – Євроатлантичний простір!», Голова підкомітету з 
питань безпеки державних інформаційних систем Комітету Верховної Ради України з 
питань національної безпеки і оборони

Степан Полторак, Міністр оборони України 
Дон Дескінс, бригадна генералка, заступниця директора протиракетної оборони 
Європейського командування Збройних Сил США 
Інґрід  Ґ’єрде, генерал-бригадирка, начальниця штабу Армії Норвегії 
Євгенія Гілмартін, полковниця, заступниця Командувача Школи Військової поліції 
Американських Сухопутних військ 
Валерія Парада, підполковниця, Третій Секретар Оборонної Секції Місії України при НАТО, 
перша жінка-миротворець в Україні 

Спеціальне слово: Анастасія Дівінська, Голова офісу ООН Жінки в Україні

14:45 – 15:45 Спікери та спікерки другої частини дискусійної платформи:

Модераторка: Марія Іонова, народна депутатка України, співголова МФО «Рівні 
можливості», Заступник голови Комітету Верховної Ради України з питань європейської 
інтеграції

Іванна Климпуш-Цинцадзе, Віце-прем’єр-міністерка з питань європейської та 
євроатлантичної інтеграції України 
Вадим Черниш, Міністр з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо 
переміщених осіб України 
Анн-Софі Штуде, Національна координаторка з питань жінок, миру та безпеки, Фінляндія 
Едіта Тахірі,  голова Регіонального жіночого лобі Південно-Східної Європи (RWLSEE) 

Спеціальне слово: Ван Нгуєн, в.о. Директора Представництва Програми розвитку ООН в 
Україні

15:45 – 16:15 Перерва на каву

16:15 – 18:30 Дискусійна платформа 3: «Втомились мовчати! Запобігання та протидія ґендерно 
обумовленому насильству проти жінок»  

Модераторка: Ірина Славінська, членкиня Редакційної ради «Громадського радіо», 
українська журналістка, ведуча, перекладачка та літературознавиця.

Привернути увагу до необхідності прийняття Стамбульської конвенції та розвінчати міфи щодо неї. 
Представити міжнародний досвід подолання ґендерно-обумовленого насильства та визначити 
рекомендації для України. Презентувати регіональні ініціативи, спрямовані на попередження та 
протидію насильству, в тому числі за участі активістів громад.

16:15 – 17:15 Спікери та спікерки першої частини дискусійної платформи:
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Ірина Луценко, народна депутатка України, голова підкомітету з міжнародно-правових 
питань та парламентського контролю за виконанням Україною міжнародних зобов’язань 
Комітету ВРУ у закордонних справах 
Павло Розенко, Віце-прем’єр-міністр України 
Софіо Джапарідзе, радниця Прем'єр-міністра Грузії з питань прав людини та ґендерної 
рівності 
Марія Едера Спадоні, членкиня Палати депутатів Парламенту Італії, членкиня Комітету 
ПАРЄ з питань рівності та недискримінації та Підкомітету з питань ґендерної рівності 

Спеціальне слово: Наталія Федорович, заступниця Міністра соціальної політики України

17:30 – 18:30 Спікери та спікерки другої частини дискусійної платформи:

Ірина Суслова, народна депутатка України, голова підкомітету з питань ґендерної рівності і 
недискримінації Комітету ВРУ з питань прав людини, національних меншин та 
міжнаціональних відносин 
Анастасія Дєєва, заступниця Міністра внутрішніх справ України з питань європейської 
інтеграції 
Дімітрій Цкітішвілі, член Парламенту Грузії, член Ради з питань гендерної рівності 
Андреа Сеп, членкиня Палати депутатів Парламенту Румунії, членкиня Комісії з рівних 
можливостей жінок і чоловіків у Палаті депутатів 
Юрій Лопатинський, співзасновник благодійного фонду «Горіховий дім» 

Спеціальне слово:  
Олена Кочемировська, старший координатор з питань гуманітарного реагування Фонду 
народонаселення ООН в східних областях України 
Віталій Сич, український журналіст, головний редактор журналу та сайту «Новое Время»

18:30 – 20:00 Вечеря

20:00 – 21:00 Виступи дівчат-лідерок / неформальне спілкування

ІІ ДЕНЬ

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

10:00 – 12:15 Дискусійна платформа 4: «Розширення економічних можливостей та прав жінок»  

Модератор: Олексій Мушак, народний депутат України, член Комітету Верховної Ради 
України з питань аграрної політики та земельних відносин
Актуалізувати питання ґендерної рівності як чинника конкурентоспроможності держави. Визначити, 
яким має бути розвиток професійного, управлінського та підприємницького потенціалу жінок. 
Визначити роль жінок в економічному розвитку, перешкоди, які заважають жінкам брати участь в 
економічному та господарському розвитку, а також запропонувати способи усунення таких перешкод.

10:00 – 11:00 Спікери та спікерки першої частини дискусійної платформи:
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Елла Лібанова, директорка Інституту демографії та соціальних досліджень ім. М.В. Птухи 
НАН України 
Оксана Маркарова, Перша заступниця Міністра фінансів України 
Андрій Пишний, Голова Правління «Ощадбанк» 
Тамара Соляник, керівниця Програми «Лідерство в економічному врядуванні» USAID 

Спеціальне слово: Наталія Микольська, заступниця Міністра економічного розвитку і 
торгівлі України

11:15 – 12:15 Спікери та спікерки другої частини дискусійної платформи:

Олена Кошарна, засновниця та головна виконавча директорка Horizon Capital 
Надія Гладкевич, директорка групи компаній «Реноме» 
Бет Воронюк, канадська експертка з ґендерних питань 
Мікаела Демарія, директорка з комерційних операцій у Східній Європі та Центральній Азії, 
Туреччині та Кавказі у Procter & Gamble Company

12:15 – 13:15 Обід

13:15 – 14:45 Дискусійна платформа 5: «Успішні жінки – успішні громади! Або подолання жінками 
перешкод та суспільних викликів у місцевих громадах» 

Модератор: Олексій Рябчин, народний депутат України, член МФО «Рівні можливості», 
Голова підкомітету з питань енергозбереження та енергоефективності Комітету Верховної 
Ради України з питань паливно-енергетичного комплексу, ядерної політики та ядерної 
безпеки 

Привернути увагу до проблем, з якими стикаються жінки в регіонах та як вони знаходять їх 
вирішення. Як інтегруються у місцеві громади жінки-ВПО і долучаються до позитивних змін.

Спікери та спікерки:

Геннадій Зубко, Віце-прем’єр-міністр - Міністр регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ 
України    
Дебра Баттон, громадська лідерка, колишня мер міста Вейбурна (Канада) та президентка 
Асоціації міських муніципалітетів провінції Саскачеван. 
Даян Банян, ґендерна експертка Ради Європи, колишня депутатка міської ради м.Брістоль 
(Великобританія), директорка консалтингової компанії Gender Equality Mainstreaming (GEM), 
Великобританія 
Лілія Кісліцина, депутатка Краматорської міської ради, Голова Вищої ради Всеукраїнського 
клубу успішних жінок «Жінки України» 
Світлана Спажева, Голова Покровської селищної громади Дніпропетровської області 
Тетяна Дурнєва, виконавча директорка Громадського холдингу «ГРУПА ВПЛИВУ» 

Спеціальне слово: Роман Ващук, Посол Канади в Україні

14:45 – 15:15 Перерва на каву

15:15 – 16:45 Дискусійна платформа 6: «Ґендер в освіті та роль медіа в інформаційно-просвітницькій 
діяльності щодо ґендерних питань»  

Модераторка: Олена Фроляк, головна редакторка інформаційної служби ICTV
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Визначити напрямки ґендерної просвіти в Україні та шляхи запровадження ґендерних підходів в 
освіті. Обговорити роль ЗМІ у питаннях ґендерної просвіти та наголосити на неприпустимості 
ґендерної дискримінації у ЗМІ.

Спікери та спікерки:

Світлана Войцеховська, народна депутатка України, співголова МФО «Рівні можливості», 
Голова підкомітету з питань законодавства про статус народного депутата України 
Комітету Верховної Ради України з питань Регламенту та організації роботи Верховної Ради 
України  
Роман Греба, заступник Міністра освіти і науки України 
Ольга Герасим’юк, Перша заступниця голови Національної ради України з питань 
телебачення і радіомовлення 
Лариса Денисенко, правозахисниця, письменниця, журналістка  
Джему Грін, журналістка, політикиня, екс-президентка Жіночого медіа-центру 
Інна Кузнецова, головна редакторка Київського бюро Радіо Свобода 
Тетяна Кузнєцова, деканка факультету журналістики Національного університету «Одеська 
юридична академія»

16:45 – 17:15 Перерва на каву

17:15 – 18:15 Дискусійна платформа 7: «Жіноче лідерство та менторство. Не конкурентки, а 
партнерки!» 

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

Мотивувати жінок-лідерок з різних сфер діяльності до солідарності та менторської підтримки одна 
одної. Обговорити успішний досвід об’єднання зусиль жінок для вирішення проблем у суспільстві.

Спікери та спікерки:

Єва Румінська-Зімні, членкиня Програмної ради Польського Жіночого Конгресу 
Фіона Баклі, викладачка кафедри урядування та політики в Університетському коледжі 
Корку, Ірландія, та співзасновниця Ірландської групи 50/50  
Ольга Руднєва, директорка Фонду Олени Пінчук «АНТИСНІД» 
Тамара Смовженко, ректорка Університету банківської справи Національного банку України 
Наталія Климовська, проректорка з розвитку та комунікацій Українського Католицького 
Університету

18:15 – 19:00 Оголошення підсумків Конгресу

19:00 – 20:00 Вечеря
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