
                                  

Жінки у юридичній професії: погляд у нове десятиліття 

 

09 жовтня 2020 року 

 

10:00 - 10:20 - Відкриття Pre-Forum  

Христина Кіт - голова Асоціації жінок-юристок України “ЮрФем”, 

адвокатка, кандидатка юридичних наук  

 

10:20 - 11:30 - Панельна дискусія: “Форуми юристок: формуємо спільноту - формуємо 

силу впливу” 

 

У рамках цієї панельної дискусії поговоримо про результати та 

можливості перших двох Форумів юристок. Яким чином завдяки 

таким майданчикам можна адвокатувати інтереси жінок та 

впливати на зміну законодавства. Чому важливо об'єднуватись та 

підсилювати голос юристок? 

 

Модераторка: Ліза Кузьменко - юристка, гендерна експертка, журналістка, 

керівниця Громадської організації «Жінки в медіа»,    членкиня ЮрФем 

 

Спікерки:     Олександра Егерт – юристка, виконавча директорка Асоціації 

правників України 

 

                      Ольга Поєдинок -  кандидатка юридичних наук, доцентка кафедри 

міжнародного права Інституту міжнародних відносин КНУ ім. Т. 

Шевченка. 

 

                      Віра Левко - суддя Дніпровського районного суду м. Києва, суддя-спікер, 

тренерка та викладачка Національної школи суддів України. 

 

                      Наталія Нагорна – адвокатка, медіаторка, членкиня Ревізійної комісії 

адвокатів Житомирської області, регіональна координаторка 

Асоціації жінок-юристок України «ЮрФем» 

 

11:30 - 12:00 - Перерва 

 

12:00 - 13:00 - Права жінок: погляд у нове десятиліття 

 

Що змінюється (і що потрібно змінити) у нашій професії, а також 

для забезпечення гендерної рівності в Україні? Що ми можемо 

дізнатися з історії? Як ми можемо бути каталізаторами змін? Які 

виклики нас очікують у новому десятилітті? 

 



                                  
Модераторка: Оксана Романюк – директорка Інституту масової інформації 

 

Спікерки:    Лариса Денисенко – правозахисниця, журналістка, адвокатка, 

співзасновниця Асоціації жінок-юристок України «ЮрФем», членкиня 

Правління ЮрФем 

 

                           Ганна Вронська  -  суддя Верховного Суду, секретар судової палати 

для розгляду справ щодо корпоративних спорів, корпоративних прав 

та цінних паперів Касаційного Господарського Cуду у складі 

Верховного Суду 

 

                           Олександра Матвійчук - правозахисниця, координаторка громадської 

ініціативи Євромайдан-SOS і голова правління громадської 

організації Центр Громадянських Свобод 

 

                          Лана Зеркаль - Радник голови правління НАК «Нафтогаз» України, 

українська дипломатка, колишня заступниця Міністра МЗС України з 

питань європейської інтеграції 

 

13:00 - 13:30 - Перерва 

 

13:30 - 15:30 – Робота в групах (онлайн) 

 


