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другий всеукраїнський

“Жінки у юридичній 
професії: видимість, 

адвокація, вплив”
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ОРГАНІЗАТОРКИ ДРУГОГО  ВСЕУКРАЇНСЬКОГО ФОРУМУ ЮРИСТОК ЮРФЕМ
THE ORGANIZERS OF THE SECOND ALL-UKRAINIAN FORUM JURFEM

Христина Кіт – голова Асоціації жінок-юристок України 
«ЮрФем», адвокатка, кандидатка юридичних наук

Hrystyna Kit – Chairwomen Ukrainian Women Lawyers 
Association «JurFem», lawyer

Лариса Денисенко – співзасновниця ЮрФем, 
адвокатка, правозахисниця, журналістка, письменнця

Larysa Denysenko - co-founder of Jurfem, lawyer, 
human rights defender, journalist, writer

Наталія Сорока – event менеджерка ЮрФем,
менеджерка по комунікації із членкинями ЮрФем та
розбудови мережі організації

Nataliya Soroka - event manager JurFem, communications
manager for members and building networkorganization

Ярина Волошин – менеджерка проектів ЮрФем,
тренерка

Yaryna Voloshyn – project manager in JurFem, coach

Наталія Болібрух - менеджерка з партнерства та
фандрейзингу

Nataliya Bolibrukh - partnership and fundraising manager

Соломія Калинів – інтернка ЮрФем, студентка 3-го кур-
су юридичного факультету Львівського національного
університету ім. Івана Франка

Solomiya Kalyniv - intern, student of the 3rd year of the
Law faculty, Lviv National University Ivan Franko
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ДРУГИЙ ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ ФОРУМ ЮРИСТОК
ЖІНКИ У ЮРИДИЧНІЙ ПРОФЕСІЇ: ВИДИМІСТЬ, АДВОКАЦІЯ, ВПЛИВ

01 ЧЕРВНЯ 2019

09.30 - 10.00 Реєстрація/ вітальна кава

10.00 - 10.30 Відкриття Форуму

10.30 - 12.00 Панельна дискусія: «Публічна комунікація юристок заради системних змін»

Модераторка:  Лариса Денисенко – правозахисниця, адвокатка, письменниця, медійниця, 
співзасновниця та членкиня ЮрФем

Спікерки:  Катерина Левченко  – урядова уповноважена з питань ґендерної   
політики, докторка юридичних наук, одна із ініціаторок створення та  
засновниця ГО «Ла Страда – Україна». Була президенткою організації.

Ганна Вронська – суддя Верховного Суду, секретар судової палати  
для розгляду справ щодо корпоративних спорів, корпоративних прав та 
цінних паперів Касаційного Господарського Cуду у складі Верхов ного Суду

Вікторія Пташник – юристка, народна депутатка 8-го скликання, член-
киня громадської ради при Антимонопольному комітеті України (АНКУ), 
заступниця голови Комітету з недобросовісної конкуренції Громадської 
ради при АМКУ. 

Лариса Швецова – суддя Харківського апеляційного суду, членкиня Вищої 
ради правосуддя, членкиня Третьої Дисциплінарної палати ВРП, членкиня 
Всеукраїнської асоціації жінок-суддів.

Жулі Терріен  – заступниця уповноваженого з питань федеральних суддів 
Канади

Меган Лонглі – виконавча директорка Комісії з питань безоплатної право-
вої допомоги провінції Нова Шотландія, Канада

Олександра Хичій  – виконавча директорка Канадської асоціації корпора-
тивних юристів, президентка Конгресу українців Канади

У цій панельній дискусії йтиметься про важливість публічної комунікації 
представників та представниць юридичної спільноти. Про те, як завдя-
ки використанню інструментів публічної комунікації можна впливати на 
зміну правової системи, подолання стереотипів, руйнування бар’єрів та 
перешкод у доступі до правосуддя та захисту прав. Окрім того, йтиметься 
про публічну комунікацію як один зі способів посилення видимості жінок 
у юридичні професії та можливістю показати позитивних досвід якісних та 
системних змін.

ДЕНЬ 1
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12:00 – 12:30 Кава-брейк

12.30 - 14.00 Панельна дискусія «Стань її голосом: як об’єднати зусилля для адвокації прав 
жінок та дівчат»

Модераторка:  Ліза Кузьменко – юристка, гендерна експертка, журналістка Громадсько-
го радіо, членкиня ЮрФем

Спікерки:  Надія Стефанів – суддя Касаційного кримінального суду у складі Верховного 
Суду; президентка Всеукраїнської асоціації жінок-суддів; викладачка Націо-
нальної школи суддів України

Енн Волш Бредлі – суддя Верховного Суду штату Вісконсін, США, членкиня 
Правління Міжнародної асоціації жінок-суддів

Микола Ябченко - менеджер комунікацій Міжнародного благодійного фонду 
«Український жіночий фонд», фемініст. Очолював прес-службу Міністерства 
сім’ї, молоді та спорту, був комунікаційним спеціалістом найбільшого ґендер-
ного проекту на теренах СНД.

Ірина Суслова  – народна депутатка, голова підкомітету з питань гендерної 
рівності і недискримінації Комітету Верховної Ради України з питань захисту 
прав людини, національних меншин та міжнаціональних відносин.

Лілія Омельяненко – юристка, маркетологиня, співзасновниця видавництва 
«Видавництво», авторка та ідейниця соціальних проектів.

Тетяна Ковальчук – заступниця Міністра внутрішніх справ України,
кандидатка політичних наук

Іванна Смачило – заступниця Міністра юстицій України

Енн МакРей – директорка з надання правових послуг Юридичної клініки гро-
мади Ріксдейл м. Торонто

Позитивний міжнародний та національний досвіду суддів, адвокаток та юри-
сток різних галузей права у адвокації прав жінок є важливим для поширення 
кращих практик у юридичній спільноті та покращення якості правових послуг. 
У рамках даної панельної дискусії представниці та представники різних сфер 
правозахисної діяльності України, Канади та США поділяться власними успіш-
ними досвідом та ідеями.

14.00 - 15.00 Обід

15.00 - 18.00 Робота в групах: «Ефективна комунікація та просування системних змін: поси-
лення голосу жінок»

І група – «Як зробити юридичне середовище гендерно-чутливим?»
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Keynote спікерки:  Елла Катаєва – суддя Одеського окружного адміністративного суду,
кандидатка юридичних наук, тренерка

Меган Лонглі – виконавча директорка Комісії з питань безоплатної право-
вої допомоги провінції Нова Шотландія, Канада.

Модераторка: Людмила Чернявська – кандидатка політичних наук, координаторка з
питань гендерної політики та судового адміністрування українско-канадсь-
кого проекту Підтримки судової реформи

Співмодераторка: Богдана Стельнах – громадська активістка, фахівчиня з PR і проектного
менеджменту, тренерка.

ІІ група «Адвокація прав жінок та дівчат: де ми є зараз і що ще потріб-
но зробитиразом?»

Keynote спікерки:  Олександра Голуб – Голова громадської організації &quot;Ліга захисту прав 
жінок «Гармонія рівних», юристка, аспірантка Інституту держави і права ім. 
В.М. Корецького НАН України.
Дебора Вейгінс – адвокатка, Віце-Президентка з питань державної політики 
та досліджень Американської асоціації університетських жінок, м. Вашинг-
тон, США
Енн МакРей – директорка з надання правових послуг Юридичної клініки 
громади Ріксдейл м. Торонто, Канада

Модераторка: Олена Харитонова – кандидатка юридичних наук, доцентка кафедри
кримінального права№1 Національного юридичного університету
імені Ярослава Мудрого.

Співмодераторка: Ольга Поєдинок – кандидатка юридичних наук, докторантка кафедри
міжнародного права Інституту міжнародних відносин КНУ ім. Т. Шевченка.

ІІІ група – «Вплив ґендерних стереотипів на захист прав людини: як
цьому протидіяти?»

Keynote спікерки:  Галина Федькович – адвокатка, юристка ГО «Центр «жіночі перспективи»,
правозахисниця, експертка з питань запобігання та протидії домашньому
насильству
Олександра Хичій – виконавча директорка Канадської асоціації
корпоративних юристів, президентка Конгресу українців Канади

Модераторка: Оксана Гузь – адвокатка, старша партнерка Адвокатського
об’єднання “Прове”.

Співмодераторка: Ірина Федорович – заступниця голови правління Центру «Соціальна дія», 
співголова координаційної ради Коаліції з протидії дискримінації в Україні.

ІV група – «Гендерна стратегія, як інструмент просування гендерної
рівності у юридичному середовищі»
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Спікерки:  Оксана Василяка – Перша заступниця директора Координаційного центру з 
надання правової допомоги

Світлана Шутенко – начальниця методичного відділення Державної устано-
ви «Академія патрульної поліції», підполковник поліції.Погоджується

Модераторка: Христина Кіт – голова Асоціації жінок-юристок України «ЮрФем», адвокат-
ка,к.ю.н.

Співмодераторка: Надія Кизицька – експертка з кумунікацій українсько-канадського проекту «До-
ступна та якіснадопомога в Україні».

18.00 – 19.00 Презентація успішних практик/продуктів/ініціатив щодо захисту прав жінок та 
просування ґендерної рівності.

Модераторка: Лариса Денисенко – правозахисниця, адвокатка, письменниця, медійниця, 
співзасновниця та членкиня ЮрФем

Спікерки:  Лариса Бізо – Президентка Канадського бюро міжнародної освіти, директор-
ка проекту «Доступна та якісна правова допомога в Україні» 
Оксана Сивак – голова Правління Громадської організації «Медичний проект-
ний центр»
Христина Кіт – голова Асоціації жінок-юристок України «ЮрФем», адвокат-
ка,к.ю.н.
Галина Федькович – адвокатка, юристка ГО «Центр «жіночі перспективи»,
правозахисниця, експертка з питань запобігання та протидії домашньому
насильству.

19.00 – 20.00 Вечеря

20.00 – 21.30 Перегляд та обговорення фільму «Врівноваження терезів» 
https://vkino.ua/ua/show/7493-balansuvannya-tereziv-aiff/kiev/kiev

02 ЧЕРВНЯ 2019

09.00 – 09.30 Реєстрація

09.30 – 11.00 Презентація роботи груп: «Ефективна комунікація та просування системних 
змін: посилення голосу жінок». Обговорення

Модераторка: Ліза Кузьменко – юристка, гендерна експертка, журналістка Громадського 
радіо, членкиня ЮрФем

Спікери: Людмила Чернявська – кандидатка політичних наук, координаторка з питань 
гендерної політики та судового адміністрування українсько-канадського 
проекту Підтримки судової реформи

ДЕНЬ 2
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 Богдана Стельнах – заступниця голови правління Волинського прес-клубу,
координаторка Луцького прес-клубу реформ, голова Волинської незалеж-
ної медіа-профспілки

Олена Харитонова  – кандидатка юридичних наук, доцентка кафедри 
кримінального права№1 Національного юридичного університету імені 
Ярослава Мудрого.

Ольга Поєдинок  – кандитанка юридичних наук, докторантка кафедри між-
народного права Інституту міжнародних відносин КНУ ім. Т. Шевченка.

Оксана Гузь  – адвокатка, старша партнерка Адвокатського об’єднання 
“Прове”.

Ірина Федорович  – заступниця голови правління Центру «Соціальна дія»,
співголова координаційної ради Коаліції з протидії дискримінації в Україні.

11.00 - 12.00 Мотиваційні виступи. Надихаючі промови 
Вікторія Пратт – професорка Школи права Ратгерс, Державний універ-
ситет штату Нью-Джерсі, колишня голова Муніципального суду м. Ньюарк, 
штат Нью-Джерсі, США

Валерія Лутковська – заслужена юристка України, Уповноважена Верхов-
ної ради України з прав людини (2012-2018рр.), урядова уповноважена у 
справах Європейського суду з прав людини (2011-2014рр)

Селест Халдейн  – голова Ради директорів «Товариства правових послуг»
провінції Британська Колумбія

Оксана Сироїд – українська політикиня, народна депутатка України VIII 
скликання, заступниця Голови Верховної Ради України. У минулому — ди-
ректорка Української правничої фундації, експертка «Реанімаційного пакету 
реформ».

12.00 - 12.30 Кава-перерва

12.30 - 14.00 Майстер-класи від учасниць

Ольга Давид – Журналістка, юристка, експертка з політичних комунікацій і
комунікацій судової влади.

Майстер клас на тему «“Медіа-тексти. Навіщо перевертати піраміду?”
Віра Левко – суддя Дніпровського районного суду м. Києва, суддя-спікер,
тренерка та викладачка Національної школи суддів України.

Майстер-клас: «Комунікація – шлях до збільшення довіри до судової влади.
Налагодження зв’язків з громадськістю та журналістами – погляд судді 
спікера».
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Наталія Сорока – адвокатка, Укрінюрколегії, кандидатка юридичних наук,
викладачка кафедри європейського права ЛНУ імені Івана Франка.

Майстер клас: «Жіноче обличчя іновацій»

Олена Харитонова – кандидатка юридичних наук, доцентка кафедри
кримінального права№1 Національного юридичного університету імені
Ярослава Мудрого.

Майстер-клас «Women rule!»: права жінок, мода та лідерство чи як
заявити про себесвітові».

14.00 - 15.00 Обід

15.00 - 16.00 Професійні майданчики, які об’єднують юристок заради впливу, безпеки, про-
фесійного зростання та захисту прав жінок

Модераторка: Лариса Денисенко – правозахисниця, адвокатка, письменниця, журналістка, 
співзасновниця та членкиня ЮрФем.

Спікери: Христина Кіт – адвокатка, кандидатка юридичних наук, голова «ЮрФем»

Надія Стефанів – суддя Касаційного кримінального суду у складі Верховного 
Суду; президентка Всеукраїнської асоціації жінок-суддів

Енн Бредлі Волш – суддя Верховного Суду штату Вісконсін, США, членкиня 
Правління Міжнародної асоціації жінок-суддів

Катерина Калініченко – представниця Української асоціації представниць 
правоохоронних органів, старша інспекторка прес-служби управління па-
трульної поліції в Сумській області ДПП, старша лейтенантка поліції.

Дебора Вейгінс  – Віце-Президентка з питань державної політики та дослід-
жень Американської асоціації університетських жінок, м. Вашингтон, США

Олександра Хичій – виконавча директорка Канадської асоціації корпора-
тивних юристів, членкиня Ради директорів Українсько-канадської асоціації 
юристів, президентка Конгресу українців Канади

16.00 - 16.30 Підведення підсумків Форуму
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SECOND ALL-UKRAINIAN FORUM OF WOMEN-LAWYERS
WOMEN IN LEGAL PROFESSION: VISIBILITY, ADVOCASY, INFLUENCE

June 01 2019

09.30 - 10.00 Registration/coffee-pause

10.00 - 10.30 Opening of the Forum

10.30 - 12.00 Panel discussion: «Public Communication of Women- Lawyers to Effect Systemic Change 

Moderator:  Larysa Denysenko –  human rights defender, lawyer, writer, media-employee, co-
founder and member of Ukrainian Women Lawyers Association “JurFem”.

Speakers:  Kateryna Levchenko – Governmental Commissioner for Gender Policy, Doctor of 
Law, one of the initiators of the founding and founder of La Strada Ukraine. She 
was the presidency of the organization.

Ganna Vronska – Supreme Court Judge, the secretary of the court chamber for 
the consideration of cases on corporate disputes, corporate rights and securities 
of the Cassation Economic Court in the Supreme Court
 

Victoria Ptashnyk – Lawyer, Deputy of Ukrainian Pairlament, member of 
the Verkhovna Rada Committee of Economic Policy, member of the Deputy 
interfractional association «Eurooptimist», coordinator of “Law and Order group” 
of the public platform «New Country».

Larysa Shvetsova – judge of the Kharkiv Appeal Court, elected a member of the 
High Council of Justice, a member of the Third Disciplinary Chamber of the High 
Council of Justice, a member of the All-Ukrainian Association of Women Judges.
 

Julie Terrien – Deputy Comissioner of Office of the Commissioner for Federal 
Judicial Affairs Canada 

Megan Longley, Executive Director, Nova Scotia Legal Aid Commission (Canada)

Olexandra Chyczij – Executive Director of the Canadian Corporate Counsel 
Association (CCCA), President of the Ukrainian Canadian Congress (UCC)

This panel discussion will focus on the importance of public communication 
between representatives of the legal community. How using public communication 
tools can influence the change of legal system, overcoming stereotypes, breaking 
down barriers and obstacles to access to justice and protecting rights. In addition, 
it will focus on public communication as one way to enhance the visibility of 
women in legal professions and the ability to demonstrate the positive experience 
of qualitative and systemic change.

DAY 1
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12:00 – 12:30 Coffee-pause

12.30 - 14.00 Panel discussion « Owning Her Voice B: How to Leverage Collective Efforts to 
advocate the Rights of Women and Girls»

Moderator:  Liza Kuzmenko – lawyer, human rights defender, journalist, trainer on gender 
equality and non-discrimination, member of JurFem.

Speakers:  Nadiya Stefaniv – Judge of the Cassation Criminal Court in the Supreme Court, 
President of All-Ukrainian Association of Women Judges, Teacher of the National 
School of Judges of Ukraine. 

Ann Walsh Bradley – the Justice of the Wisconsin Supreme Court, member of the 
Board of International Association of Women-Lawyers

Mykola Yabchenko – communications manager of the Ukrainian Women’s 
Foundation, a feminist, headed the press service of the Ministry of Family, Youth 
and Sports.

Iryna Suslova – Member of Parliament, Head of the Sub-Committee on Gender 
Equality and Non-Discrimination.

Lilia Omelyanenko – lawyer, marketing manager, co-founder of the publishing 
house «Publishing House», author and inspirational of social projects

Tetiana Kovalchuk – Deputy Minister of Internal Affairs, PhD in Political Science.

Ivanna Smachylo – Deputy Minister of Justice of Ukraine 

E. Ann McRae – Chair of the board of Rexdale Community Hub (Toronto, Ontario, 
Canada) Director of Legal Services, Rexdale Community Legal Clinic

Impactful international and national experience of female judges, attorney and 
lawyers in various areas of law in the advocacy for rights of women and girls will be 
explored as a means of disseminating good practices across the legal community 
and helping to improve the quality of legal services. 
During this panel discussion representatives of various spheres of human rights 
activities in Ukraine, Canada and the United States will share their own successful 
experiences and ideas.

14.00 - 15.00 Lunch

15.00 - 18.00 Group work: «Effective communication and advancement of systemic changes: 
empowerment of women»

Group I - “Making the legal profession gender sensitive”
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Keynote-speaker:  Ella Kataeva – Judge of the Odessa Regional Administrative Court, Ph.D, trainer.

Megan Longley, Executive Director, Nova Scotia Legal Aid Commission (Canada)

Moderator: Liudmyla Chernyavska, Ph.D. in Political Science, Coordinator for Gender Policy 
and Judicial Administration of the Ukrainian-Canadian Supporting for Judicial 
Reform Program.

Co-moderator:  Bogdana Stelmakh – public activist, specialist in PR and project management, trainer, 
deputy head of the Board of Volyn Press-club, coordinator of Lutsk reformspress-club, 
Head of Volyn independent media professional union

Group II - “Advocacy to promote women and girls’ rights: where are we now and 
what else do we need to do together?”

Keynote-speaker:  Oleksandra Golub – Chairwoman at NGO «League of Women’s Rights Protection 
«Harmony of Equal», postgraduate student of the Institute of State and Law of 
Koretsky National Academy of Sciences of Ukraine

Deborah Vagins – the Senior Vice President of Public Policy and Research at the 
American Association of University Women in Washington, D.C.

E. Ann McRae – Chair of the board of Rexdale Community Hub (Toronto, Ontario, 
Canada), Director of Legal Services, Rexdale Community Legal Clinic

Moderator: Olena Kharytonova - PhD in Law, Associate Professor of the Department of 
Criminal Law №1 of Yaroslav the Wise National Law University.

Co-moderator: Olha Pojedynok - PhD, Associate Professor of the Department of International 
Law of the Institute of International Relations of the Taras Shevchenko Kyiv 
National University, Chairman of the Board of the Modern Law Student.

Group III - “Impact of gender stereotypes on human rights protection: how can this 
be countered?”

Keynote-speaker:  Halyna Fedkovych - advocate, lawyer of the Center «Women’s Prospects», 
human rights defender, expert on prevention and counteraction to domestic 
violence, co-founder of Association of women-lawyers “JurFem”.

Alexandra Chyczij – Executive Director of the Canadian Corporate Counsel 
Association (CCCA), President of the Ukrainian Canadian Congress (UCC)

Moderator: Oksana Guz – Advocate, Senior Partner of the Advocate Association «Prove».

Co-moderator: Iryna Fedorovych – the deputy head of the board of the Center «Social Action», 
co-chairman of the Coalition on Combating Discrimination in Ukraine

Group ІV - “Gender strategy as a tool to promote gender equality within the 
legal environment”
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Speaker:  ОOksana Vasylyaka – First Deputy Director of the Coordination Center for Legal Aid 
Provision.

Svitlana Shutenko – Chief of the Methodological Department of the State Institution 
«Academy of Patrol Police», Lieutenant Colonel of the Police.

Moderator: Hrystyna Kit – chairwoman of the NGO «Association of Women’s Lawyers of 
Ukraine» JurFem «, lawyer, Ph.D in legal sciences.

С0-moderator:  Nadia Kyzytska – communications expert for “Quality and Accessible Legal Aid in 
Ukraine” (QALA) Project

18.00 – 19.00 Presentation of successful practices/products/initiatives with regard to women’s 
rights protection, promotion of gender equality.

Moderator: Larysa Denysenko – human rights defender, lawyer, writer, media-employee, co-
founder and member of Ukrainian Women Lawyers Association “JurFem”.

Speakers:  Larysa Bizo – President of the Canadian Bureau of International Education, Director 
of The Quality and Accessible Legal Aid in Ukraine Project

Oksana Syvak – haed of Board NGO “Medical Project Center”

Hrystyna Kit – chairwoman of the NGO «Association of Women’s Lawyers of 
Ukraine» JurFem «, lawyer, Ph.D in legal sciences.

Presentation of the manual «Women’s Health in Ukraine: Rights, Opportunities and 
Recommendations», a guide «Organizations and institutions that provide help and 
advice to women in the field of health care» and a Guidelines for advocates on the 
identification of gender discrimination and the provision of the algorithm legal aid.

19.00 – 20.00 Dinner

20.00 – 21.30 Viewing and Discussion of the movie “Balancing the Scales”
https://vkino.ua/ua/show/7493-balansuvannya-tereziv-aiff/kiev/kiev

June 02 2019

09.00 – 09.30 Registraition

09.30 – 11.00 Presentation of the work of the groups: «Effective communication and promotion 
of systemic changes: strengthening the voice of women». Discussion

Moderator: Liza Kuzmenko – lawyer, human rights defender, journalist, trainer on gender 
equality and non-discrimination, member of JurFem.

Speakers: Liudmyla Chernyavska, Ph.D. in Political Science, Coordinator for Gender Policy 
and Judicial Administration of the Ukrainian-Canadian Supporting for Judicial 
Reform Program.

DAY 2
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 Bogdana Stelmakh – public activist, specialist in PR and project management, 
trainer, deputy head of the Board of Volyn Press-club, coordinator of Lutsk 
reformspress-club, Head of Volyn independent media professional union.

Oksana Guz – Advocate, Senior Partner of the Advocate Association «Prove».

Iryna Fedorovych – the deputy head of the board of the Center «Social Action», 
co-chairman of the Coalition on Combating Discrimination in Ukraine 

Olena Kharytonova - PhD in Law, Associate Professor of the Department of 
Criminal Law №1 of Yaroslav the Wise National Law University.

Olha Pojedynok - PhD, Associate Professor of the Department of International 
Law of the Institute of International Relations of the Taras Shevchenko Kyiv 
National University, Chairman of the Board of the Modern Law Student.

11.00 - 12.00 “Inspirational” Keynote Speakers

Victoria Pratt – Professor of Law at Rutgers Law School in Newark, New Jersey 
and a former Chief Judge of Newark Municipal Court

Valeria Lutkovska – Honored Lawyer of Ukraine, Commissioner of the 
Verkhovna Rada of Ukraine for Human Rights (2012-2018), Government 
Commissioner for European Court of Human Rights (2011-2014).

Celeste Haldane – Chair, Legal Services Society, Chief Commissioner of the BC 
Treaty Commission

Oksana Syroid – Lawyer and Ukrainian politician. Deputy of Ukrainian 
Pairlament of the 8th convocation, Vice-Speaker of the Verkhovna Rada of 
Ukraine, former Reanimation Packet of Reform’s Expert.

12.00 - 12.30 Coffee-pause

12.30 - 14.00 Master classes from participants

Olha Davyd – Journalist, lawyer, expert on political communications and communications 
of the judiciary

«Media-Texts. Why turns the pyramid over?»
  

Vira Levko – judge of the Dniprovsky District Court of Kyiv, judge-speaker, coach and 
teacher of the National School of Judges of Ukraine

“Communication is the way to increase trust in the judiciary. Establishing relations between 
the public and journalists. The view by judge-speaker”
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Natalia Soroka - Lawyer, Ph.D, Teacher of European Law  in Ivan Franko National 
University of Lviv. «The Female Face of innovation».

Olena Kharytonova - PhD in Law, Associate Professor of the Department of 
Criminal Law №1 of Yaroslav the Wise National Law University.
“Women rule!»: Women’s Rights, fashion and leadership or how to declare 
yourself to the world».

14.00 - 15.00 Dinner

15.00 - 16.00 Professional hubs that unite women-lawyers for the sake of influence, security, 
professional growth and the protection of women’s rights.

Moderator: Larysa Denysenko – human rights defender, lawyer, writer, media-employee, co-
founder and member of Ukrainian Women Lawyers Association “JurFem”.

Speakers: Hrystyna Kit – chairwoman of the NGO «Association of Women’s Lawyers of 
Ukraine» JurFem «, lawyer, Ph.D in legal sciences.

Nadiya Stefaniv – Judge of the Cassation Criminal Court in the Supreme Court, 
President of All-Ukrainian Association of Women Judges, Teacher of the National 
School of Judges of Ukraine.

Ann Walsh Bradley – the Justice of the Wisconsin Supreme Court, member of the 
Board of International Association of Women-Lawyers

Kateryna Kalinichenko – Senior Inspector of the Press Service of the Patrol Police 
Department in Sumy Oblast, Senior Lieutenant of the Police.

Deborah Vagins – the Senior Vice President of Public Policy and Research at the 
American Association of University Women in Washington, D.C.

Alexandra Chyczij – Executive Director of the Canadian Corporate Counsel 
Association (CCCA), President of the Ukrainian Canadian Congress (UCC)

16.00 - 16.30 Forum Wrap Up. Next steps
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голова ГО «Асоціація жінок-юри-
сток України «ЮрФем», адвокат-
ка, кандидатка юридичних наук, 
феміністка.

2010 році завершила навчання на юридич-
ному факультеті Львівського національно-
го університету імені Івана Франка.
2011-2014 роки навчалася в аспірантурі 
Львівського національного університету 
імені Івана Франка.
У 2015 році захистила кандидатську дисер-
тацію. З 2014 по 2016 роки була викладачем 
адміністративного та фінансового права 
юридичного факультету Львівського націо-
нального університету імені Івана Франка.

Більше як десять років Христина Кіт пра-
цює у сфері захисту прав жінок. З 2008 
року по 2018 рік працювала юристкою ГО «Центр «Жіночі перспективи».

У 2017 році була однією із ініціаторок, та співзасновницею Асоціації жінок-юристок України «Юр-
Фем», яку зараз і очолює. 

Співавторка дистанційного онлайн курсу для адвокатів «Правова допомога постраждалим від 
домашнього насильства», Методичних рекомендацій для адвокатів щодо ідентифікації гендер-
ної дискримінації та надання допомоги постраждалим. 

Авторка 13 наукових праць, випускниця міжнародних програм що стосуються захисту прав людини.
Випускниця міжнародних та національних програм щодо захисту прав людини.

chairwoman of the NGO «Association of Women’s Lawyers of Ukraine «JurFem», lawyer, Ph.D in 
legal sciences, feminist.

In 2010, Hrystyna completed her studies at the Ivan Franko National University of Lviv, Faculty of Law.
In 2011-2014, she studied at the postgraduate course at the Ivan Franko National University of Lviv.
In 2015 she got her Ph.D. 

In 2014-2016, Hrystyna was teaching administrative and financial law at the Ivan Franko National 
University of Lviv, Faculty of Law.

For more than ten years, Hrystyna has been working on women’s rights protection. In 2008-2018 she was 
working as a lawyer at the NGO «Center “Women’s Prospects”».
In 2017, she was one of the initiators and co-founder of the Association of Women’s Lawyers of Ukraine 
«JurFem», which is now headed by her. Hrystyna is co-author of a distance course for lawyers entitled «Legal 
Aid for Victims of Domestic Violence», Guidelines for Advocates for the Identification of 
Gender Discrimination and Assistance to Victims.

She is the author of 13 scientific works, a graduate of international programs 
dealing with the protection of human rights.
Graduate of international and national human rights programs.

ХРИСТИНА КІТ

Кіт Христина 
 

 

 

HRYSTYNA KIT
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правозахисниця, адвокатка, письменниця, 
медійниця, співзасновниця та членкиня 
ЮрФем

Випускниця юридичного факультету Національно-
го Університету імені Тараса Шевченка (1995).

Членкиня Правління Громадського радіо. 
Феміністка, підтримує та є публічним лицем 
компаній проти дискримінації, проти цензури. 
Посланниця толерантності  ПРООН в Україні з 
2017 року. Засновниця всеукраїнської асоціації 
жінок-юристок «Юрфем». Членкиня Правління 
Міжнародного фонду «Відродження». Членкиня 
Піклувальної ради Української Асоціації Міжна-
родного Права. Членкиня Наглядової Ради Центру 
Громадянських Свобод. Заступниця голови Нагля-
дової Ради Українського Інституту Книги. Членки-
ня первісної капітули та журі Першої Премії жур-

налістського новаторства імені Ґеоргія Ґонгадзе.

Медіатренерка. Має відзнаку Верховного Суду України «За вірність закону». 

Письменниця. Авторка прози для дорослих та дітей. Зокрема, «Корпорація ідіотів», «Відлуння: 
моє життя від померлого діда до загиблого», «Нова стара баба»; «Майя та її  мами», «Я і Кон-
ституціЯ» тощо. Кілька років поспіль входить до двадцятки кращих літераторів/літераторок та до 
сотні людей культури «Нового времени».

human rights defender, lawyer, writer, media-employee, co-founder and member of Ukrainian 
Women Lawyers Association “JurFem”.

Graduated from the Law Faculty of the National University of Taras Shevchenko (1995).
Member of the Board of the Public Radio (Hromadske Radio). Feminist. She is the public face of 
campaigns against discrimination and censorship. UNDP Ukraine’s Ambassador for Tolerance in 2017. 
Member of the Board of the International Renaissance Foundation. Member of the Board of Trustees 
of the Ukrainian Association of International Law. Member of the Supervisory Board of the Center for 
Civil Liberties. Deputy Head of the Supervisory Board of the Ukrainian Institute of Books. Member of 
the original chapel and jury of the First Georgiy Gongadze Prize for Journalistic Innovation.

Media-trainer. Has an honoured by the Supreme Court of Ukraine «For Faithfulness to the Law».
Writer The author of the prose for adults and children. In particular, «Corporation of idiots», «Echo», 
«New old woman»; «Maya and her mothers», «I and the Constitution», etc. For several consecutive 
years it is among the twenty best writers and hundred of people of the culture of the «New Time» 
magazine`s list.

ЛАРИСА ДЕНИСЕНКО

LARYSA DENYSENKO

Кіт Христина 
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суддя Верховного Суду, секретар 
судової палати для розгляду справ 
щодо корпоративних спорів, корпо-
ративних прав та цінних паперів 
Касаційного Господарського Cуду у 
складі Верховного Суду

У 1996 році завершила навчання у Інсти-
туті міжнародних відносин при Київсько-
му Національному університеті ім. Тараса 
Шевченка, факультет міжнародного права

1994 році стажувалася у Case Western Reserve 
University, Cleveland, Ohio, US/ Law School/

Здійснювала адвокатську діяльність, була 
керуючою партнеркою юридичної ком-
панії. 

У 2015-2016 роках була заступницею 
міністра з питань європейської інтеграції, Міністерство екології та природних ресурсів України.

У листопаді 2017 році призначена суддею Верховного Суду.

Ганна входила до числа 100 рекомендованих юристів в Україні за результатами дослідження
Українські юридичні фірми. Довідник для іноземних клієнтів, до числа 100 найкращих юристів 
України за результатами дослідження «Юристи України 2010/2011. Вибір клієнта».

Авторка наукових публікацій з питань конституційного права та актуальних питань чинного
законодавства та юридичної практики.

Supreme Court Judge, the secretary of the court chamber for the consideration of cases on corporate 
disputes, corporate rights and securities of the Cassation Economic Court in the Supreme Court

In 1996, she graduated from the Institute of International Relations at the Taras Shevchenko National 
University, Faculty of International Law.

In 1994, Ganna interned at Case Western Reserve University, Cleveland, Ohio, US / Law School /

She practiced advocacy, was a managing partner of a law firm.

In 2015-2016, she was a substitute of the Minister for European Integration, the Ministry
ecology and natural resources of Ukraine.

In November 2017, she was appointed to the Supreme Court as a judge.

According to «Ukrainian Law Firms 2011», survey which is published on annual basis by Yuridichna 
Practika newspaper, Ganna was named among 100 most famous lawyers in 
Ukraine.  

The author of scientific publications on constitutional law and current issues of 
the current one
legislation and legal practice.

ГАННА ВРОНСЬКА

Кіт Христина 
 

 

 

GANNA VRONSKA
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Урядова уповноважена з питань ґендерної 
політики.
Докторка юридичних наук, кандидатка 
філософських наук, професорка.
Понад 20 років очолювала ГО «Ла Страда – Украї-
на». Народна депутатка України 5-го скликання, 
членкиня Парламентської асамблеї ОБСЄ (2006-
2007 рр.). Авторка та ініціаторка законопроектів 
про вдосконалення законодавства щодо поперед-
ження насильства в сім’ї, посилення захисту дітей, 
впровадження ґендерної рівності.

У 2012 р. обрана Комітетом сторін Конвенції, а в 2016 
р. переобрана членом Групи експертів Ради Євро-
пи з питань протидії торгівлі людьми (ГРЕТА). З 2016 
– 2018 рр. представляла Україну в Комісії з питань 
ґендерної рівності Ради Європи. У 2015 р. – голова  
Комісії по виборам Спеціалізованого антикорупцій-

ного прокурора. З квітня 2015 р. – член Комісії при Президентові України з питань помилування. 2016 
р. - Голова комісії з відбору кандидатів на посади Управління забезпечення прав людини Національної 
поліції України Членкиня Наглядової Ради ХНУВС, вчених рад із захисту кандидатських та докторських 
дисертацій в галузі права.

Була та є експерткою міжнародних організацій: Міжнародної організації праці, ОБСЄ, ЮНІФЕМ, 
Програми Розвитку ООН, Дитячого Фонду ООН (ЮНІСЕФ), Ради Європи, ООН-Жінки, Міжнарод-
ної організації з міграції,  ЕКПАТ, членом правління МФ «Відродження» (2009-2013 рр.) та ін.

Governmental Commissioner for Gender Policy.
Ph.D., Professor.

For more than 20 years Kateryna has been the head of the NGO «La Strada – Ukraine».  Deputy of Ukrainian 
Pairlament of the 5th convocation, member of the Parliamentary Assembly of the OSCE (2006-2007). 

Kateryna is the author and initiator of improvement laws on prevention of domestic violence, strengthening of 
protection children, introduction of gender equality.
In 2012, she was elected by the Committee of the Parties to the Convention and in 2016 was re-elected as a 
member of the Council of Europe Group of Experts on Action against Trafficking in Human Beings (GRETA). 

From 2016 to 2018 she represented Ukraine at the Council on European Commission on Gender Equality. 
In 2015 she became the chairwoman of the Commission on Elections of the Specialized Anti-Corruption 
Prosecutor. 

Since April 2015 Kateryna has been a member of the Commission under the President of Ukraine on issues of 
pardon. 2016 - Chairwoman of the Commission on the selection of candidates for positions of the Office of Human 
Rights Protection of the National Police of Ukraine, Member of the Supervisory Board of the National Academy of 
Sciences of Ukraine, academic councils for the defense of candidate and doctoral dissertations in the field of law.

She was an expert of international organizations such as the International Labor 
Organization, the OSCE, UNIFEM, the United Nations Development Program, the United 
Nations Children’s Fund (UNICEF), the Council of Europe, UN-Women, the International 
Organization for Migration, the ECPAT, the Board Member of the International Renaissance 
Foundation (2009-2013) pp.) and others.

KATERYNA LEVCHENKO

Катерина Левченко 

 

КАТЕРИНА ЛЕВЧЕНКО
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Народна депутатка, позафракцій-
на, членкиня Комітету ВРУ з пи-
тань економічної політики, членки-
ня МФО «Єврооптимісти».

У Верховній Раді України Вікторія зосеред-
жена на удосконаленні антимонополь-
ного та корпоративного законодавства, є 
ініціатором ряду проектів, спрямованих 
на створення сприятливого бізнес-середо-
вища та покращення інвестиційного клі-
мату в Україні. За ініціативою Вікторії було 
прийнято, зокрема, закони про публікацію 
рішень АМКУ (#782-VIII), про підвищен-
ня вартісних показників у справах про 
концентрацію (#935-VIII), про усунення 
адміністративних бар’єрів для експорту 
послуг (#1724-VIII), про підвищення рівня 
корпоративного управління в акціонерних 
товариствах (#1983-VIII) тощо.

Головним своїм завданням роботи у ВРУ вважає створення сприятливого середовища для веден-
ня бізнесу в Україні та розвиток конкуренції.

Увійшла в ТОП успішних жінок-юристів в категорії «політики державні службовці, судді» за вер-
сією дослідження Юридичної газети Ukrainian Women in Law у 2018 та 2019 роках.

Deputy of Ukrainian Pairlament, member of the Verkhovna Rada Committee of Economic Policy, 
member of the Deputy interfractional association «Eurooptimist».

In the Verkhovna Rada of Ukraine, Victoria focuses on improving antimonopoly and corporate 
legislation, initiating a number of projects aimed at creating a favorable business environment and 
improving the investment climate in Ukraine. 

In addition, Victoria is the initiator of bills in the field of decentralization,and the author of bills aimed 
at improving the level of protection of intellectual property rights in Ukraine.

The main task of work in the Verkhovna Rada is the creation of a favorable environment for conducting 
business in Ukraine and the development of competition.

Entered the TOP of successful women’s lawyers in the category of «policy civil servants, judges» 
according to the research the Ukrainian Women’s Law in 2018 and 2019 by ‘The Legal newspaper”.

ВІКТОРІЯ ПТАШНИК

Вікторія Пташник 

 

 

VICTORIA PTASHNYK
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суддя Харківського апеляційного суду, член-
киня Вищої ради правосуддя, членкиня Все-
української асоціації жінок-суддів.

06.03.2018 – обрана членкинею Вищої ради пра-
восуддя XV черговим з’їздом суддів України, член 
Третьої Дисциплінарної палати ВРП.

На посаді судді з 2002 року. З вересня 2006 року 
– викладачка та розробниця тренінгів для суддів  
та працівників суду Національної школи суддів 
України з тем: застосування практики ЄСПЛ,  тру-
дового, житлового законодавства при розгляді 
справ, взаємодія судів зі ЗМІ тощо.

Брала участь у розробці проектів законів України 
«Про пробацію», «Про медіацію», «Про медіацію 
в кримінальних справах», «Про медіацію в цивіль-
них та сімейних справах», коментаря до Закону 
України «Про виконавче провадження». 

У 2015-2018 роках – президентка ГО «Асоціація суддів Харківської області», з 2018 – членкиня ГО 
«Асоціація суддів Харківської області» та Всеукраїнської асоціації жінок-суддів. 

У 2014–2018 – членкиня правління Всеукраїнської асоціації жінок-суддів. 
Членкиня робочої групи «ООН жінки» щодо гендерної складової судової реформи та робочої 
групи  Мінсоцполітики з реалізації  Національного плану дій з виконання заключних зауважень 
Комітету ООН з ліквідації дискримінації щодо жінок на період до 2021 року.

judge of the Kharkiv Appeal Court, member of the High Council of Justice, a member of the All-
Ukrainian Association of Women Judges.

Judge since 2002. Since September 2006 - teacher and developer of trainings for judges and court 
employees of the National School of Judges of Ukraine on the topic: application of the practice of the 
ECHR, labor legislation, housing legislation, interaction of courts with the media, etc.
Participated in drafting laws of Ukraine «On Probation», «On Mediation», «On Mediation in Criminal 
Matters», «On Mediation in Civil and Family Matters», commentary on the Law of Ukraine «On 
Enforcement Proceedings».

In 2015-2018 - President of the Association of Judges of the Kharkiv Region, since 2018 - a member of 
the NGO «Association of Judges of the Kharkiv Region» and the All-Ukrainian Association of Women’s 
Judges.

In 2014-2018 - a member of the Board of the All-Ukrainian Association of Women`s Judges.
Member of the UN Women’s Working Group on the gender component of judicial reform and the 
working group of the Ministry of Social Policy for the implementation of the National Action Plan for 
the implementation of the final comments of the UN Committee on the Elimination of Discrimination 

against Women for the period up to 2021.

ЛАРИСА ШВЕЦОВА

LARYSA SHVETSOVA

Лариса Швецова 
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заступниця Уповноваженого з пи-
тань федеральних суддів Канади

Жулі Терріен була призначена заступни-
цею уповноваженого з питань федераль-
них суддів Канади у вересні 2017 року. 
Протягом усієї своєї кар’єри пані Терріен 
займала різні посади у федеральному 
уряді Канади, включно Верховного суду 
Канади, де вона багато років очолювала 
юридичний відділ.

Навчаючись на юридичному факультеті 
Оттавського університету, пані Терріен 
працювала в Парламенті Канади на зако-
нодавчих зборах палати громад, а потім 
- помічницею члена парламенту. Після 
отримання ліцензії адвоката у 1988 році, 
та перед тим, як піти на службу в міні-
стерство юстиції, отримала досвід роботи 
у приватній практиці. Працювала в парламентських комітетах при парламентській бібліотеці, а 
згодом перейшла на роботу до Верховного Суду Канади.

Жулі має значний юридичний та управлінський досвід, та є експерткою з конституційного права.

Жулі Терріен закінчила з відзнакою факультет мистецтв та юридичний факультет Університету 
Оттави.  Пройшла іспит та отримала ліцензію адвоката у 1988 році. У 1995 році отримала ступінь 
магістра конституційного права.

Deputy Commissioner
Office of the Commissioner for Federal Judicial Affairs Canada

Ms. Julie Terrien was appointed Deputy Commissioner for Federal Judicial Affairs in September, 2017. 
Throughout her career, Ms. Terrien has held ious positions within the federal government as well as for 
the Supreme Court of Canada where she was Director of the Law Branch for many years.

During her studies at the University of Ottawa, Ms. Terrien worked for the Parliament of Canada as 
a Page in the House of Commons and then for a member of Parliament. After her call to the bar in 
1988, she worked briefly in private practice before joining the Justice Department. She subsequently 
worked for Parliamentary Committees at the Library of Parliament before joining the Supreme Court 
of Canada’s Law Branch.

Ms. Terrien has significant legal and management experience along with constitutional expertise.

Ms. Terrien was called to the bar in 1988 after having graduated cum laude from the Faculty of Law, as 
well as from the Faculty of Arts of the University of Ottawa. In 1995, she obtained her Masters in law 
in constitutional law.

ЖУЛІ ТЕРРІЕН

JULIE TERRIEN
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Виконавча директорка, Комісія з питань 
безоплатної правової допомоги
(Нова Шотландія, Канада)

Пані Меган є випускницею Школи права Універси-
тету Далхаузі (Галіфакс, Канада) та є практикуючою 
адвокаткою з 1995 року. Після декількох років при-
ватної практики, Меган Лонглі почала працювати в 
системі безоплатної правової допомоги провінції 
Нова Шотландія, де переважно здійснювала захист 
у кримінальних справах, зокрема, в судах, де роз-
глядалися справи молоді. У 2011 пані Меган ста-
ла менеджеркою Офісу з питань правосуддя для 
молоді, в системі безоплатної правової допомоги 
провінції Нова Шотландія. З 2015 року Меган Лон-
глі обіймає керівні посади в Комісії з питань безо-
платної правової допомоги, яка координує діяль-
ність системи БПД в Новій Шотландії. У 2016 році 
пані Меган стала виконавчою директоркою Комісії.

Крім того, Меган Лонглі була президенткою Асоціації адвокатів у сфері кримінальної юстиції 
провінції Нова Шотландія, членкинею Наглядової ради Канадської мережі правників, що нада-
ють допомогу людям з ВІЛ/СНІД, а також є членкинею декількох комітетів з питань правосуддя, 
які діють в судах. Пані Меган представляє Асоціацію систем безоплатної правової допомоги Ка-
нади в Національному комітеті Канади з питань доступу до правосуддя.

Executive Director, Nova Scotia Legal Aid Commission (Canada)

Megan graduated from Dalhousie Law School in 1994 and was called to the Nova Scotia Bar in 1995.  
After a period in private practice she joined Nova Scotia Legal Aid in 1999.  Megan’s practice was 
primarily as criminal defense counsel, in the Youth Court for a good portion of her career.  She became 
manager of Nova Scotia Legal Aid’s Youth Justice Office office in 2011. In 2015 Megan joined the 
Executive Office as Service Delivery Director and became Executive Director of Nova Scotia Legal Aid 
in 2016.

Megan is past president of the Nova Scotia Criminal Lawyers’ Association, sits as an executive member 
on the board of the Canadian HIV/AIDS Legal Network and also sits on several court and justice 
committees.  Megan represents the Association of Legal Aid Plans of Canada on Canada’s National 
Action Committee on Access to Justice.

МЕГАН ЛОНГЛІ

MEGAN LONGLEY
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правозахисниця, журналістка, тре-
нерка з питань гендерної рівності 
та недискуримінації,  членкиня Юр-
Фем

Випускниця Одеської юридичної академії 
та Національного технічного університету 
України «Київський політехнічний інсти-
тут імені Ігоря Сікорського», де п’ять років 
працювала юристкою. 

Навчалася у Вроцлавському університеті. 
В 2014 році перемогла у Конкурсі на про-
ходження Міжнародних парламентських 
стажувань в Канцелярії Сейму Польщі. 

У 2012-2013 роках стажувалась в Комітеті з 
питань прав людини Верховної ради України. 

Зараз консультантка медіапроектів Ради 
Європи в Україні та Комісії з журналістсь-
кої етики. 

Співрпацює і пише для Громадського радіо, УП:Життя, сайту “Повага”, KyivPost, Лівий берег та ін. 
Тренерка Українського жіночого фонду, ГО “Gender Stream” та ін.

human rights defender, journalist, trainer on gender equality and non-discrimination, member of 
JurFem

Graduated from Odessa Law Academy and National Technical University of Ukraine «Igor Sikorsky Kyiv 
Polytechnic Institute», where she worked as a lawyer for five years.

She studied at Wroclaw University. In 2014, she won the Contest for the International Parliamentary 
Internship at the Office of the Sejm of Poland.

In 2012-2013, she interned in the Human Rights Committee of the Ukrainian Pairlament.

She is currently a consultant for media projects of the Council of Europe in Ukraine and the Journalistic 
Ethics Commission.

She collaborates and writes for the Public Radio, U.S.: Life, the site «Povaga», KyivPost, ”The Left Side” 
and others. Trainer of the Ukrainian Women’s Foundation, NGO Gender Stream, etc.

ЛІЗА КУЗЬМЕНКО

Ліза Кузьменко 

 

LIZA KUZMENKO
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Виконавча директорка Канадської асоціації 
корпоративних юристів
Президентка Конгресу українців Канади

Олександра Хичій є виконавчою директоркою 
Канадської асоціації корпоративних юристів, на-
ціональної організації, яка  представляє інтереси 
більш ніж 5000 корпоративних юристів по всій 
Канаді. Асоціація тісно співпрацює з Канадською 
асоціацію юристів у представленні інтересів юри-
дичної професії в Канаді. До цього призначення, 
пані Олександра була виконавчою директоркою 
Спільноти фахівців з адвокації, національної не-
прибуткової організації, яка об’єднує адвокатів, 
суддів та фахівців з адвокації.

Олександра Хичій також є президенткою Конгресу 
українців Канади – організації, яка координує та 
представляє інтереси найбільшої етнічної менши-

ни в Канаді (понад 1,35 млн.). Конгресу українців Канади об’єднує всі національні, провінційні та 
місцеві українські організації в Канаді та відіграє важливу роль у політичних, соціальних та еко-
номічних процесах в Канаді. Пані Олександра представляє Конгрес українців Канади в Раді ди-
ректорів Світового конгресу українців, який слугує «голосом» української діаспори в усьому світі.

Пані Олександра має багаторічний досвід роботи у сфері верховенства права, правосуддя та прав 
людини. Вона здійснювала дослідження та адвокатувала визнання Голодомору геноцидом україн-
ців та несправедливого ув’язнення канадійців українського погодження  та інших в Канаді під час 
першої світової війни. Олександра Хичій була однією з юристок, разом з суддею Джоном Сопін-
кою, у Міжнародній комісії, яка розслідувала Голодомор 1932-33 рр. в Україні та чий звіт був пред-
ставлений в ООН, за підтримки Світового конгресу Українців у 1988 році.

З 2015 року пані Олександра також є членкинею Ради директорів Українсько-канадської асо-
ціації юристів, яка розвиває національну мережу юристів/адвокатів, суддів, параюристів та сту-
дентів-правників українського походження, з метою розвитку професійних можливостей, мен-
торства студентів-правників, професійного розвитку, а також для допомоги Україні розвивати 
правничу систему.

У 2017 році пані Олександра була співголовою благодійного прийому організованому на честь Ігор 
Нескорених, який відвідали Прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо та Президент України Петро 
Порошенко. Завдяки прийому було зібрано 100 000 дол. на користь Фонду захисників України, 
який надає допомогу ветеранам в Україні. 

У 2018 році пані Олександра була членкинею делегації Міністерки з міжнародного розвитку Кана-
ди, Марі-Клод Бібо, під час її першого візиту в України. Міністерка Бібо була першою Міністеркою 
з групи G7, яка відвідала лінію зіткнення на Сході України, де відбуваються військової дії з Росією. 
Також, у 2016 році, Олександра Хичій була членкинею делегації прем’єр-міністра Канади Джастіна 
Трюдо під час його візиту в Україну в рамках якого була підписана Угода про вільну торгівлю між 
Канадою та Україною.

ОЛЕКСАНДРА ХИЧІЙ
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Executive Director of the Canadian 
Corporate Counsel Association (CCCA)
President of the Ukrainian Canadian 
Congress (UCC)

Alexandra Chyczij is the Executive Director of the Canadian 
Corporate Counsel Association (CCCA), the national voice 
of in-house counsel in Canada. With a membership of over 
5000, the CCCA is a significant forum of the Canadian Bar 
Association, the essential ally and advocate of the legal 
profession in Canada. Prior to this appointment, Alexandra 
served as the Executive Director of The Advocates’ Society, 
a national not-for-profit association for trial lawyers, judges 
and advocates. 

Alexandra Chyczij also serves as the President of the 
Ukrainian Canadian Congress (UCC).  The UCC coordinates 
and represents the interests of one of Canada’s largest ethnocultural communities (1.35 million). The 
UCC brings together under one umbrella all the national, provincial and local Ukrainian organizations 
in Canada and has been instrumental in shaping Canada’s social, economic and political landscape.  
She represents the UCC on the Board of Directors of the World Congress of Ukrainians, the voice of the 
Ukrainian diaspora around the world.

For many years, Alexandra has advocated for matters affecting the administration of justice, rule of law, 
human and civil rights. She has conducted research and advocated for recognition of the Holodomor as 
a genocide and for recognition of the unjust internment of Ukrainian Canadians and others in Canada’s 
first national internment operations during WWI. Alexandra was co-counsel with Justice John Sopinka 
on the International Commission of Inquiry into the 1932-33 Famine in Ukraine, convened by the 
World Congress of (Free) Ukrainians in 1988, whose report was delivered to the United Nations.

Since 2015 she has been an Executive member of the Board of Directors of the Ukrainian Canadian 
Bar Association, which maintains a national network of lawyers, judges, paralegals and law students 
of Ukrainian origin in order to create professional opportunities, to mentor law students and young 
lawyers, to conduct professional development, as well as to assist Ukraine with respect to the 
development of its legal system.

In 2017, Alexandra co-chaired the Team Invictus Ukraine Gala Event attended by Prime Minister Justin 
Trudeau (Canada) and President Poroshenko (Ukraine), which raised $100,000 for the Defenders of 
Ukraine Fund, providing aid to Ukrainian veterans of the war with Russia.

In 2018, Alexandra was a member of the delegation of Canada’s Minister of International Development, 
the Honourable Marie-Claude Bibeau, on her first visit to Ukraine. Minister Bibeau was the first G7 
Minister to travel to the line of contact of the war with Russia being fought in eastern Ukraine. 

In 2016, Alexandra was a member of Prime Minister Justin Trudeau’s delegation on the Prime Minister’s 
visit to Ukraine to witness the signature of the Canada-Ukraine Free Trade Agreement.

ALEXANDRA CHYCZIJОлександра Чихій 
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суддя Касаційного кримінального суду у 
складі Верховного Суду. Президентка Все-
української асоціації жінок-суддів. Викла-
дачка Національної школи суддів України.

Надія Стефанів входила в групи розробників на-
вчальних курсів (тренінгів) для суддів «Докази та 
доказування в кримінальному процесі», «Особ-
ливості розгляду справ щодо протидії  торгівлею 
людьми», «Антикорупційне законодавство», 
«Написання судових рішень у кримінальному та 
цивільному судочинстві» та інших в Національній 
школі суддів України ( Київ, Україна, 2016).

Випускниця Міжнародного курсу «Верховенство 
права, демократія та права людини» (Гаага, Нідер-
ланди, 1997), Міжнародного курсу з прав людини 
(Варшава, Польща, 2007); Міжнародної навчаль-
ної програми «Запобігання та реагування на ген-

дерне насильство - зміцнення агентів змін» (Стокгольм, Швеція, 2018).

Judge of the Cassation Criminal Court in the Supreme Court. Presidential All-Ukrainian Association 
of Women Judges. Teacher of the National School of Judges of Ukraine.

Nadiya Stefaniv was a member of the developers group of educational courses (trainings) for judges 
«Evidence and Proving in the Criminal Procedure», «Peculiarities of Consideration of Cases Against 
Trafficking in Human Beings», «Anticorruption Legislation», «Writing Judgments in Criminal and Civil 
Proceedings» and others in National School of Judges of Ukraine (Kyiv, Ukraine, 2016).

Graduate of the International Law «Rule of Law, Democracy and Human Rights» (The Hague, 
Netherlands, 1997), International Human Rights Course (Warsaw, Poland, 2007); International 
Educational Program «Prevention and Response to Gender Violence - Strengthening the Change 
Agent» (Stockholm, Sweden, 2018).

НАДІЯ СТЕФАНІВ

NADIYA STEFANIV

Надія Стефанів 
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менеджер комунікацій Українського 
жіночого фонду, фемініст.

У сфері ґендеру та комунікацій для розвит-
ку (Communication for development) пра-
цює з 2008 року, очолював прес-службу 
Міністерства сім’ї, молоді та спорту, був 
комунікаційним спеціалістом найбільшого 
ґендерного проекту на теренах СНД.

communications manager of the Ukrainian Women’s Foundation, a feminist.

In the field of gender and communication for development (Communication for development) he has 
been working since 2008. Mykola also headed the press service of the Ministry of Family, Youth and 
Sports, was a communication specialist in the largest gender project in the CIS.

МИКОЛА ЯБЧЕНКО

Микола Ябченко 

 

MYKOLA YABCHENKO
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народна депутатка України, голова парла-
ментського Підкомітету з питань гендер-
ної рівності та недискримінації.

В 2014 році була обрана до Верховної Ради Украї-
ни, де сконцентрувалась на питаннях, пов’язаних 
із захистом прав людини. 

Серед проектів, якими опікувалась та опікується 
Ірина Суслова – це скасування дискримінаційного 
наказу Міністерства охорони здоров’я №256 про 
список заборонених для жінок професій (скасова-
но), законопроект 6109 про скасування обмежень 
для служби жінок в армії (ухвалений й набув чин-
ності), законопроект 8315 про гендерно-правову 
експертизу законопроектів у Верховній Раді, за-
конопроект 9123 про гарантії прав апатридів, за-
хист українців, які потрапили в місця несвободи 
за кордоном, проведення парламентських слу-
хань щодо боротьби із дискримінацією соціально 

вразливих груп жінок (жінки-роми, жінки-ВПО, жінки з інвалідністю та ВІЛ, сільські жінки а також 
жінки, які відбувають покарання) тощо. 

За час своєї каденції народна депутатка Ірина Суслова подала особисто та в співавторстві 191 
законопроекти та постанови, з них 28 були ухвалені.

Member of Parliament, Head of the Sub-Committee on Gender Equality and Non-Discrimination.

Iryna Suslova was elected to the Verkhovna Rada in the 2014, where she focused on issues related to 
the of human rights’ protection.

Among the most resonating projects of Iryna Suslova are: the abolition of the discriminatory order of 
the Ministry of Health No. 256 on the list of occupations prohibited for women (abolished); Bill No. 
6109 on the abolition of restrictions on the service of women in the army (approved and enacted); 
draft law No. 8315 on the gender expertise of draft laws in the Verkhovna Rada; draft law No. 9123 
on the protection of the rights of stateless persons; the protection of Ukrainians who fell into places 
of non-freedom abroad; holding parliamentary hearings on the fight against discrimination socially 
vulnerable groups of women (Roma women, women-in-prisoners, women with disabilities and HIV, 
rural women and women serving sentences), etc.

During her career as a Parliamentary Member Irina Suslova filed in person and in co-authorship with 
191 bills and decrees, of which 28 were approved.

ІРИНА СУСЛОВА

IRYNA SUSLOVA

Ірина Суслова 
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маркетологиня, співзасновниця ви-
давництва «Видавництво», автор-
ка та ідейниця соціальних проектів.

Закінчила Інститут міжнародних відносин 
Київського національного університету 
імені Тараса Шевченка в 1999 році. Має 
досвід більше 15 років роботи марке-
тинг-менеджером в провідних українсь-
ких та міжнародних юридичних фірмах.
З 2016 року стала співзасновницею видав-
ництва “Видавництво», яке відоме на рин-
ку завдяки прогресивним темам у сучасній 
дитячій та дорослій літературі. Активно 
виступає за права жінок, свободи слова та 
проти дискримінації.

Одним з найбільших проектів є двотомник 
«Це зробила вона» - двотомник-антологія 
про успішних жінок України.

Проект було здійснено за підтримки Національного Демократичного Інституту, Посольства 
Швеції в Україні, Western NIS Enterprise Fund та Представництво Фонду імені Гайнріха Бьолля в 
Україні. Над проектом працювали більше 200 ілюстраторів та письменників.

marketing manager, co-founder of the publishing house «Publishing House», author and inspirational 
of social projects

Graduated from the Institute of International Relations of Taras Shevchenko Kyiv National University 
in 1999. She has more than 15 years experience as a marketing manager in leading Ukrainian and 
international law firms.

Since 2016, she became a co-founder of the publishing house «Publishing House», which is well 
known on the market due to progressive themes in contemporary children’s and adult literature. She 
advocates for women’s rights, freedom of speech and against discrimination.
One of the largest projects is the two-volume «She Made It» - a two-volume anthology about successful 
women in Ukraine.

The project was supported by the National Democratic Institute, the Swedish Embassy in Ukraine, the 
Western NIS Enterprise Fund and the Heinrich Boll Foundation in Ukraine. Over 200 illustrators and 
writers worked on the project.

ЛІЛІЯ ОМЕЛЬЯНЕНКО

Лілія Омельянко 

 
 

LILIA OMELYANENKO



30

заступниця Міністра внутрішніх справ, 
кандидатка політичних наук

Народилася 29 листопада 1982 року, громадянка 
України.
Освіта: вища. У 2006 році закінчила Інститут міжна-
родних відносин Київського національного універ-
ситету імені Тараса Шевченка та здобула кваліфіка-
цію політолога-міжнародника. У 2012 році закінчила 
Київський національний університет імені Тараса 
Шевченка, отримавши диплом юриста.
Кандидатка політичних наук.
Авторка наукової монографії «Культурний фактор 
європейської інтеграції на прикладі поступу Євро-
пейського Союзу».
З 2011 до 2012 рік обіймала посаду радниці голови 
правління Харківської обласної благодійної органі-
зації «Благодійний фонд «Ренесанс»».
З 2013 до 2014 рік працювала помічником-консуль-

тантом народного депутата ВР України Арсена Авакова.
З 2014 до 2016 рік обіймала посаду помічниці Міністра, потім – директорки Департаменту організа-
ційно-апаратної роботи МВС України.
14 вересня 2016 року розпорядженням Кабінету Міністрів України призначена заступницею Міністра 
внутрішніх справ.
Основні сфери компетенції: координація та забезпечення аналітично-контрольного напрямку робо-
ти, стратегічного планування в діяльності МВС, протокольно-апаратної роботи.

Deputy Minister of Internal Affairs, PhD in Political Science.

Born on November 29, 1982, сitizen of Ukraine.
Higher education. In 2006, she graduated from the Institute of International Relations of the Taras 
Shevchenko National University of Kyiv and received a qualification as an international political scientist. 
In 2012, she graduated from Taras Shevchenko National University of Kyiv, receiving a law degree.
She is the author of the scientific monograph «Cultural factor of European integration on the example of 
success of the European Union».

From 2011 to 2012 she served as an advisor to the chairman of the Kharkiv Regional Charitable 
Organization «Renaissance Foundation».
From 2013 till 2014 he worked as Assistant-Consultant of People’s Deputy of the Verkhovna Rada of 
Ukraine Arsen Avakov.

From 2014 to 2016 she held the post of Associate Minister, then the position of Director of the Department 
of Organizational Support to Ministry Apparatus of the Ministry of Internal Affairs of Ukraine.
On September 14, 2016, she was appointed Deputy Minister of Internal Affairs by an order of the Cabinet 

of Ministers of Ukraine.

The main areas of competence are: coordination and provision of analytical and 
control direction of work, strategic planning in the activities of the Ministry of Internal 
Affairs, protocol work.

ТЕТЯНА КОВАЛЬЧУК

TETIANA KOVALCHUK

Тетяна Ковальчук 
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Заступниця Міністра юстиції України

У 2004 році закінчила навчання за 
спеціальністю «Правознавство» у Націо-
нальній юридичній академії України імені 
Ярослава Мудрого.

На початку трудової діяльності працюва-
ла юрисконсультом. Пізніше працювала 
помічницею Голови Рівненського район-
ного суду Рівненської області.

З 2006 по 2015 рік займалась адвокатсь-
кою діяльністю, а у 2015 очолила Голов-
не територіальне управління юстиції у 
Рівненській області. Пізніше, у 2018 керу-
вала Головним територіальним управлін-
ням юстиції у Львівській області. У липні 
2018 року була призначена заступником 
Міністра юстиції України.

У Міністерстві координує напрями роботи та спрямовує діяльність структурних підрозділів, які 
безпосередньо підпорядковані Державному секретарю Міністерства.

Deputy Minister of Justice of Ukraine

In 2004 Ivanna graduated from the Law school at the Yaroslav Mudryi National Law University.

At the beginning of her career, she worked as a legal counsel. Later she worked as an assistant to the 
Head of the Rivne District Court of Rivne Oblast.
From 2006 to 2015 she was working as attorney. In 2015 she headed the Main Territorial Department 
of Justice in the Rivne Oblast. Later, in 2018 she headed the Main Territorial Department of Justice in 
Lviv Oblast. In July 2018 she was appointed Deputy Minister of Justice of Ukraine.

In the Ministry Ivanna coordinates the directions of work and activities of the structural units that are 
directly subordinated to the State Secretary of the Ministry.

ІВАННА  СМАЧИЛО

Іванна Смачило 
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Енн Уолш Бредлі, Суддя Верховного Суду штату 
Вісконсін, США, обрана у 1995 році та переобрана 
у 2005 і 2015 роках. Суддя Бредлі є також держав-
ною координаторкою програми iCivics - програми 
з громадянської освіти, заснованої колишньою 
суддею Верховного Суду США Сандрою Дей 
О’Коннор. Суддя Бредлі є членкинею Правління 
Міжнародної Асоціації Жінок-Суддів, Американ-
ського інституту права та Ради федеральних суд-
дів i суддів штату. В минулому працювала також 
заступницею Голови Ради директорів Міжнарод-
ної Судової Академії, заступницею декана Школи 
Суддів штату Вісконсін та була членкинею Ради 
суддів штату Вісконсін.

Ann Walsh Bradley is the Justice of the Wisconsin Supreme Court, elected to the Supreme Court in 
1995 and re-elected in 2005 and 2015. Currently she also serves as the state coordinator of iCivics, 
a civics education program founded by former U.S. Supreme Court Justice Sandra Day O’Connor. 
Justice Bradley is a member of the Board of Managerial Trustees of the International Women Judges 
Association, American Law Institute and Federal-State Judicial Council. She has also served as the 
Vice-Chair of the Board of Directors of the International Judicial Academy and associate dean of the 
Wisconsin Judicial College. Justice Bradley was also a  member of the Wisconsin Judicial Council.

ЕНН УОЛШ БРЕДЛІ

ANN WALSH BRADLEY
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Суддя Одеського окружного ад-
міністративного суду, кандидатка 
юридичних наук.

Авторка ряду наукових статей. Досвідчена 
тренерка суддів, кандидатів на посаду суд-
ді, працівників судів та адвокатів, включно 
з проведенням більше 100 тренінгів та 
семінарів з питань написання судових рі-
шень, медіації, вирішення спорів за уча-
стю судді, судової практики ЄСПЛ, між-
народного права біженців, у тому числі в 
рамках різних міжнародних проектів. 

Член ради Європейського відділення Між-
народної асоціації суддів в сфері права 
щодо захисту біженців. Проходила навчан-
ня з гендерної рівності для суддів в межах 
проекту «Гарантування дотримання прав 
людини при здійсненні правосуддя» Координатора проектів ОБСЄ в Україні спільно з НШСУ за 
підтримки Міністерства міжнародних справ Канади.

Judge of the Odessa Regional Administrative Court, Ph.D.

Author of a scientific articles. An experienced trainer of judges, candidates for judges, court officials 
and lawyers, including more than 100 trainings and seminars on writing court decisions, mediation, 
dispute resolution involving a judge, the judicial practice of the ECHR, international refugee law, 
including in the framework of various international projects. 

Member of the Council of the European Office of the International Association of Judges on the 
Protection of Refugees. She studied of gender equality for judges in the project «Ensuring the 
observance of human rights in the administration of justice» of the OSCE Project Co-ordinator in 
Ukraine with the NSSU with the support of the Ministry of International Affairs of Canada.

ЕЛЛА КАТАЄВА

ELLA KATAEVA
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Голова Ради хабу громади Ріксдейл
Директорка з надання правових послуг, 
Юридична клініка громади Ріксдейл (м. То-
ронто, Онтаріо, Канада)

Енн МакРей є практикуючою адвокаткою з 1980 
року – відколи вона стала членкинею Правового 
товариства Верхньої Канади (Онтаріо). Сферою її 
адвокатської практики були переважно сімейні та 
імміграційні справи. У 2000 році пані Енн приєд-
налася до юридичної клініки громади Ріксдейл у 
м. Торонто в якості штатної юристки/адвокатки. 
Наразі, Енн МакРей очолює напрям надання пра-
вових послуг в юридичній клініці громади Ріксдейл 
та обіймає посаду директорки, у підпорядкуванні 
якої 15 адвокатів/юристів, параюристів, соціаль-
них працівників тощо. 

У 2009 році  пані Енн була призначена «Правовою 
допомогою Онтаріо» координаторкою всіх юридичних клінік в м. Торонто та околицях. Більш ніж 
4 роки, вона також керувала партнерською ініціативою щодо співпраці «Правової допомоги Он-
таріо» та коледжем Гамбер (Humber College) в м. Торонто. Метою ініціативи було залучити параю-
ристів до всіх аспектів надання послуг.

В юридичній клініці громади Ріксдейл, Енн МакРей відповідає за надання широкого спектру по-
слуг малозабезпеченим членам громади, а також працює над тим, аби розширити об’єм надання 
правової допомоги у сімейних справах, справах пов’язаних із працевлаштуванням, імміграційним 
законодавством та у сфері охорони здоров’я. У клініці працюють студенти-правники, параюри-
сти та соціальні працівники, що дозволяє надавати комплексні послуги членам громади. Пані Енн 
також очолює Раду хабу громади Ріксдейл та відповідає за управління Хабом, який надає й інші 
послуги громаді, окрім правових.

Енн МакРей навчалася  в Університеті Вінздор (1978р.) та  Університеті Торонто (1975р.). Вона 
одружена, має двох синів та двох онуків.

ЕНН МАКРЕЙ
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Chair of the board of Rexdale Community 
Hub (Toronto, Ontario, Canada)
Director of Legal Services, Rexdale 
Community Legal Clinic

Ann McRae has practised law in a variety of settings since being called to the bar and becoming a 
member of the Law Society of Upper Canada (Ontario) in 1980.  Her areas of law, before joining the 
legal aid clinic system in 2000, were mainly family law and immigration. Since 2000 she has been 
associated with the Rexdale Community Legal Clinic in Toronto, first as a staff lawyer and currently as 
the Executive Director of a staff of fifteen which includes lawyers, community legal workers, paralegals 
and others. 
 
 In 2009 she took a secondment to Legal Aid Ontario, working in administration of legal clinics in 
the Toronto area. For more than two years she was also the project lead on a partnership initiative 
between Legal Aid Ontario and Humber College in Toronto. The project sought to expand Legal Aid 
Ontario’s use of paralegals in all aspects of its service delivery.

At Rexdale Community Legal Clinic in Toronto, she works with Legal Aid Ontario to expand the scope 
of legal services to include family law, as well as the clinic’s usual services for low-income people. 
Recently the clinic launched initiatives shared with partner clinics and other agencies, to expand 
services in employment law, immigration law and services to those with intersecting legal and health 
problems. Students of law, paralegal studies and social work are integrated into Rexdale’s services 
wherever possible. Ann is currently the chair of the board of Rexdale Community Hub, the organization 
that manages the hub facility. 

B.A. (1975, University of Toronto), LL.B. (1978, University of Windsor). Ann is married, has two adult 
sons and two grandsons.

E. ANN MCRAE
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кандидатка політичних наук,
координаторка з питань гендерної політи-
ки та судового адміністрування українсь-
ко-канадського проекту Підтримки судо-
вої реформи.

Предметом її наукового та професійного інтересу є 
питання інституціалізації гендерного підходу, розши-
рення участі жінок у прийнятті рішень, врахування 
питань гендерної рівності у судовому врегулюванні 
спорів,  у комунікації судів з громадськістю та ЗМІ.

Близько десяти років працювала координаторкою/
експерткою  з питань гендерної рівності в українсь-
ко-канадських проектах міжнародної технічної до-
помоги у сфері верховенства права та місцевого са-
моврядування; має також досвід експертної роботи 
у сфері політики: працювала консультанткою Націо-
нального Демократичного Інституту, координувала 

діяльність робочої групи з напрацювання комплексних змін  та доповнень до законодавства, що діє при 
Підкомітеті з питань гендерної рівності та недискримінації Верховної Ради України; брала участь у підго-
товці та проведенні  міжнародних форумів, конференцій, Парламентських слухань, що організовували-
ся за ініціативи Підкомітету, є  членкинею Громадської експертної ради при МФО  «Рівні можливості». 

Пані Чернявська - сертифікована тренерка для тренерів; має досвід розробки та проведення тренінгів 
з тематики демократичного врядування, прав людини, гендерної рівності - для  політиків, суддів, жур-
налістів.

 Ph.D. in Political Science,
Coordinator for Gender Policy and Judicial Administration of the Ukrainian-Canadian Supporting for 
Judicial Reform Program.

The subject of her scientific and professional interest is the question of institutionalizing a gender 
perspective, increasing the participation of women in decision-making, taking into account gender 
equality issues in court settlement of disputes, in communication of courts with the public and media.

She has been a coordinator / expert on gender equality in Ukrainian-Canadian projects of international 
technical assistance in the field of rule of law and local self-governance for over ten years. She also has 
experience of expert work in the field of politics: worked as a consultant of the National Democratic 
Institute, coordinated the activities of the working group on the development of comprehensive 
amendments and additions to the legislation in force at the Subcommittee on Gender Equality and 
Non-Discrimination of the Verkhovna Rada of Ukraine, participated in the preparation and holding 
of international forums, conferences, parliamentary hearings organized on the initiative of the 
Subcommittee, is a member of the Public Expert Council under the Deputy interfractional association 

«Equal opportunities».

Ms. Chernyavska is a certificated trainer for trainers; has an experience in 
developing and conducting trainings on subjects of democratic governance, human 
rights, gender equality - for politicians, judges, journalists.

ЛЮДМИЛА ЧЕРНЯВСЬКА

LIUDMYLA CHERNYAVSKA

Людмила Чернявська 
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громадська активістка, фахівчиня 
з PR і проектного менеджменту, 
тренерка.

Займається розвитком правової куль-
тури громадян та питаннями гендерної 
рівності. Із 2005 року координує роботу 
Волинського прес-клубу, а з 2009 року є 
регіональною представницею Міжнарод-
ного фестивалю документального кіно 
про права людини Docudays UA у Волинсь-
кій області. Понад п’ять років веде активну 
діяльність у напрямку підвищення рівня 
гендерної чутливості регіональних медіа 
України. 

Сфера зацікавлення – книги і подорожі.

public activist, specialist in PR and project management, trainer.

Engaged in the development of the legal culture of citizens and issues of gender equality. Since 2005, 
she coordinates the work of the Volyn Press Club. Since 2009, she is a regional representative of the 
International Docudays UA - Human Rights Documentary Film Festival in Volyn Oblast. For more than 
five years, she has been actively involved in raising the level of gender sensitivity of the regional media 
of Ukraine.

Sphere of interest - books and travel.

БОГДАНА СТЕЛЬМАХ

Богдана Стельмах 
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Голова Громадської організації «Ліга захи-
сту прав жінок «Гармонія рівних».

Аспірантка Інституту держави і права НАН Украї-
ни імені В.М. Корецького, спеціалізація — теорія 
держави і права. Досліджує теоретичні аспекти 
правового регулювання гендерних відносин. 

Має 4-річний досвід роботи у Комітеті Верховної 
Ради України з прав людини, національних мен-
шин та міжнаціональних відносин. 

Членкиня Координаційної ради молодих юристів 
при Міністерстві юстиції України. 

Учасниця програми обміну «Відкритий світ» за 
підтримки Бібліотеки Конгресу США. 

Організаторка Академії дівочого лідерства “Grow 
UP” для молодих лідерок із вразлиивх соціальних 
груп. У 2018 році представляла проект “Україна 

без сексизму” у основній програмі World Forum For Democracy (Страсбург, Франція).

Chairwoman at NGO «League of Women’s Rights Protection «Harmony of Equal».

Graduate student of the Institute of State and Law of the National Academy of Sciences of Ukraine 
named after V.M Koretsky, specialization - the theory of state and law. Investigates the theoretical 
aspects of legal regulation of gender relations.

She has 4 years experience in the Committee on Human Rights, National Minorities and Interethnic 
Relations in the Verkhovna Rada of Ukraine.

Member of the Coordinating Council for Young Lawyers under the Ministry of Justice of Ukraine.

Participant in the «Open World» Exchange Program with the support of the Library of Congress.

Organizer of the «Grow UP» Girls’ Leadership Academy for young leaders from socially disadvantaged 
groups. In 2018, she presented the project «Ukraine without Sexism» in the main program World 
Forum For Democracy (Strasbourg, France).

ОЛЕКСАНДРА ГОЛУБ

OLEKSANDRA GOLUB

Олександра Голуб 

 
 



39

Дебора Вейгінс, Віце-Президентка з пи-
тань державної політики та досліджень 
Американської асоціації університетських 
жінок, Вашингтон, США. На цій посаді вона 
займається дослідницькою та адвокацій-
ною роботою із просування гендерної 
рівності на федеральному, штатському та 
локальному рівнях. Пані Вейгінс є адво-
каткою, в тому числі із правом представ-
ляти інтереси клієнток/ів у Верховному 
Суді США, із більш як 20-річним досвідом 
роботи у політичній адвокації та веденні 
судових справ для подолання гендерної 
дискримінації. Пані Вейгінс представляла 
інтереси 1.5 мільйона жінок у класовому 
позові у справі Бетті Дюкс проти Wallmart, 
що вважається найбільшим в історії США 
позовом щодо дискримінації жінок у за-
безпеченні рівної із чоловіками оплати 
праці та можливостей для просування в кар’єрі.

Deborah Vagins is the Senior Vice President of Public Policy and Research at the American Association 
of University Women in Washington, D.C. In that role, she leads the organization’s federal, state, 
and grassroots advocacy, legal advocacy, and research work to advance gender equity nationwide. 
Ms. Vagins is an attorney, admitted to practice before the United States Supreme Court, with more 
than 20 years of experience in combatting gender-based discrimination through policy advocacy and 
litigation, including, in employment prior to AAUW, representing a class of 1.5 million women in Dukes 
v. Walmart, the largest pay and promotion discrimination class action in history.

ДЕБОРА ВЕЙГІНС

DEBORAH VAGINS
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кандидатка юридичних наук, доцентка ка-
федри кримінального права №1 Національ-
ного юридичного університету імені Ярос-
лава Мудрого.

Засновниця університетських курсів «Питання 
кримінального права в практиці ЄСПЛ», «Основні 
тренди розвитку сучасного кримінального права», 
співзасновниця гендерного промо-курсу «Гендер-
ні студії для майбутніх юристів та юристок». 
Членкиня робочої групи з питань розробки но-
вого КК. Авторка науково-практичного посібника 
«Ключові засади гендерної політики в криміналь-
ному праві України та основні напрями реформ 
щодо протидії насильству стосовно жінок та до-
машньому насильству» (2018). 

Експертка ОБСЄ з правових питань. Експертка 
програми USAID «Нове правосуддя». Гостьова 

лекторка, спікерка майстер-класів, координаторка та модераторка гендерних освітніх програм 
громадських організацій та органів місцевого самоврядування. Членкиня Міжнародної асоціації 
кримінального права, ГО «Всеукраїнська асоціація кримінального права» та «Харківське юридич-
не товариство».

PhD in Law, Associate Professor of the Department of Criminal Law №1 of Yaroslav the Wise National 
Law University.

Founder of university courses «Criminal law issues in practice of the ECHR», «The main trends of 
development of modern criminal law», co-founder of a gender promotional course «Gender Studies 
for Future Lawyers and Lawyers».

Member of the working group on the development of a new Сriminal Code. The author of the scientific 
practical guide «Key Principles of Gender Policy in Criminal Law of Ukraine and Main Directions of 
Reforms on Combating Violence against Women and Domestic Violence» (2018).

Legal Expert in OSCE. Program Expert «New Justice» in USAID. Guest lecturer, speaker of master 
classes, coordinator and moderator of gender educational programs of public organizations and local 
self-government bodies. Member of the International Association of Criminal Law, NGO «All-Ukrainian 
Criminal Law Association» and «Kharkiv Law Society».

ОЛЕНА ХАРИТОНОВА

OLENA KHARYTONOVA

Олена Харитонова 
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Кандидатка юридичних наук, доцентка ка-
федри міжнародного права Інституту між-
народних відносин КНУ ім. Т. Шевченка
Голова правління Студії сучасного права
Голова Комітету з юридичної освітньої 
політики Асоціації адвокатів України
Членкиня правління Центру сімейно-право-
вих досліджень

Поєднує практичну юридичну роботу як 
адвокатка з науковою та викладацькою 
діяльністю як доцентка кафедри міжна-
родного права Інституту міжнародних від-
носин Київського національного універ-
ситету ім. Т. Шевченка. Спеціалізується 
на темі громадянства та інших аспектах 
особистого статусу, правах мігрантів, між-
народному приватному праві, зокрема на 
питаннях міжнародного викрадення дітей. 
Є авторкою численних наукових та науково-практичних публікацій з актуальних питань міжна-
родного публічного та приватного права.
Очолює правління ГО «Студія сучасного права», Комітет з юридичної освітньої політики та Секцію 
міжнародного сімейного права Комітету сімейного права ВГО «Асоціація адвокатів України».
Членкиня правління ГО «Центр сімейно-правових досліджень» та громадських рад при Міністер-
стві освіти і науки України та Державній міграційній службі України.

Як експертка з питань зобов’язань України за міжнародним правом співпрацює з українськими 
органами державної влади та міжнародними організаціями.

PhD, Associate Professor of the Department of International Law of the Institute of International 
Relations of the Taras Shevchenko Kyiv National University, Chairwomen of the Board of the Modern 
Law Student.

Chairman of the Committee on Legal Education Policy of the Association of Advocates of Ukraine.
Member of the Board of the Center for Family Law Research.
Combines practical legal work as an advocate with scientific and teaching activities as an Associate 
Professor of the Department of International Law at the Institute of International Relations of the 
Taras Shevchenko Kyiv National University. She specializes in the topic of citizenship and other aspects 
of personal status, migrants’ rights, private international law, in particular on international kidnapping. 
She is the author of numerous scientific and scientific-practical publications on topical issues of 
international public and private law.

The Board is headed by the Student of Modern Law NGO, the Committee on Legal Education Policy 
and the International Family Law Section of the Family Law Committee of the Association of Ukrainian 
Bar Lawyers.

Member of the Board of the Center for Family Law Research and public councils 
under the Ministry of Education and Science of Ukraine and the State Migration 
Service of Ukraine.

As an expert on Ukraine’s obligations under international law, it cooperates with the 
Ukrainian authorities and international organizations.

ОЛЬГА ПОЄДИНОК

Ольга Поєдинок 
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адвокатка, юристка ГО «Центр «Жіночі 
перспективи», правозахисниця, експертка 
з питань запобігання та протидії домаш-
ньому насильству, співзасновниця ЮрФем

Випускниця фізичного факультету Львівського На-
ціонального університету імені І. Франка (1992) та 
правничого факультету Інституту післядипломної 
освіти Львівського Національного університету 
імені І. Франка (1997).

Пройшла навчання у програмі Тренінгового інсти-
туту з міжнародних механізмів захисту прав жінок 
(2004-2006, Болгарія) та численних тренінгових 
програмах з різних аспектів захисту прав жінок.
Головна юристка Громадського об’єднання 
«Центр «Жіночі перспективи».

З 2009 року здійснює діяльність як адвокат.

advocate, lawyer of the Center «Women’s Prospects», human rights defender, expert on prevention 
and counteraction to domestic violence, co-founder of Association of women-lawyers “JurFem”.

Halyna graduated from the Ivan Franko National University of Lviv, Faculty of Physics of (1992) and the 
Institute of Postgraduate Education of Ivan Franko National University of Lviv, Faculty of Law at (1997).
She studied at the Training Institute for International Mechanisms for the Defense of Women’s 
Rights (2004-2006, Bulgaria) and numerous training programs on various aspects of women’s rights 
protection.

Halyna is the main lawyer of the Public Association «Center for Women’s Prospects».
Since 2009 she has been working as a lawyer.

ГАЛИНА ФЕДЬКОВИЧ

HALYNA FEDKOVYCH

Галина Федькович 
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Заступниця голови правління Цен-
тру «Соціальна дія»

Співголова  координаційної ради Коаліції 
з протидії дискримінації в Україні, співав-
торка та авторка багатьох посібників на 
тему протидії та запобігання дискриміна-
ції для державних службовців, поліцейсь-
ких, активістів та тренерів. 

Менеджерка за першим фахом та 
спеціалістка з прав людини та тренерка з 
прав людини за другою освітою. 
Працює над різноманітними проектами 
з запобігання та протидії дискримінації, 
юридичної допомоги жертвам порушень 
прав людини, розробляє та проводить на-
вчання з прав людини для різних цільових 
аудиторій, включаючи курс з толерант-
ності та недискримінації для патрульних поліцейських. 

Як експертка співпрацює з агенціями ООН, Радою Європи та інституціями Європейського Союзу.

Deputy head of the board of the Center «Social Action»

Co-chairwomen of the Coalition on Combating Discrimination in Ukraine, co-author and author of 
many manuals on countering and preventing discrimination for civil servants, police, activists and 
trainers.
Iryna has two degrees: Project management and Human Rights.

She works on a variety of projects to prevent and combat discrimination, provide legal assistance 
to victims of human rights violations, develop and conduct human rights training for various target 
audiences, including a course on tolerance and non-discrimination for patrol police officers.
As an expert, she cooperates with UN agencies, the Council of Europe and other institutions of the 
European Union.

ІРИНА ФЕДОРОВИЧ

Ірина Федорович 
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адвокатка, старша партнерка Адвокатсь-
кого об’єднання «Прове».

Народилася у м. Прилуки, Чернігівської області 18 
червня 1977 року.
Закінчила юридичний факультет Київського На-
ціонального університету імені Тараса Шевченка. 

Спеціалізується на веденні справ пов’язаних зі 
злочинами на ґрунті ненависті, дискримінацією, 
захистом права на повагу до приватного та сімей-
ного життя. 

Захищає та представляє інтереси ЛГТБ спільноти, 
веде стратегічні судові справи.

Здійснює тренерську діяльність з питань не-
дискримінації, гендерної рівності, злочинів на 
ґрунті ненависті.

Advocate, Senior Partner of the Advocate Association «Prove».

She born in Pryluki, Chernihiv region on June 18, 1977.
Graduated from the Faculty of Law of Kyiv National Taras Shevchenko University.

She specializes in dealing with hate crimes, discrimination, and the protection of the right to respect 
for private and family life.

Protects and represents the interests of the LGTB community and conducts strategic litigation.

She carries out a coaching activities on non-discrimination, gender equality, hate crimes.

ОКСАНА ГУЗЬ

OKSANA GUZ

Оксана Гузь 
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Перша заступниця директора Коор-
динаційного центру з надання пра-
вової допомоги.

Працювала в Центрі правової реформи і 
законопроектних робіт та пройшла кар’єр-
ними сходинками від посади головно-
го спеціаліста до заступника директора. 
Була залучена до організації і координації 
нормотворчої діяльності, зокрема бра-
ла активну участь у розробленні проектів 
нормативно-правових актів з найбільш 
важливих правових питань, підготовці 
інформаційно-аналітичних видань, збір-
ників, юридичних статей.

У 2012 році очолила Київський міський 
центр з надання безоплатної вторинної 
правової допомоги, в якому до 2018 року 
організовувала надання безоплатної пра-
вової допомоги затриманим особам, в кримінальному, адміністративному та цивільному про-
цесах.

За період своєї професійної діяльності була нагороджена:
• нагрудним знаком «За сумлінну працю» (2018);
• подякою Міністерства юстиції України (2008); 
• нагрудним знаком “За заслуги” (2011); 
• почесною грамотою Міністерства юстиції України (2012);
• грамотою Державної прикордонної служби України (2011).

First Deputy Director of the Coordination Center for Legal Aid Provision.

Oksana passed career stages from the post of Chief Specialist to Deputy Director at the Center for 
Legal Reform and Legislative Work. She was involved in the organization and coordination of normative 
activities, in particular, she took an active part in drafting normative legal acts on the most important 
legal issues, preparing information and analytical publications, collections, legal articles.

In 2012, she headed the Kyiv City Center for the provision of free secondary legal aid, which, by 
2018, organized the provision of free legal assistance to detainees in criminal, administrative and civil 
proceedings.

During her professional activity she was awarded with:
• Breastplate «For Conscientious Work» (2018);
• Gratitude from the Minister of Justice of Ukraine (2008);
• Breastplate «For Merits» (2011);
• Diploma from the Ministry of Justice of Ukraine (2012);
• Certificate of the State Border Guard Service of Ukraine (2011).

ОКСАНА ВАСИЛЯКА

Оксана Василяка 
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начальниця методичного відділення Дер-
жавної установи «Академія патрульної 
поліції», підполковник поліції.

Отримала диплом юристки у Національній ака-
демії внутрішніх справ,  а також закінчила філо-
логічний факультет Національного педагогічного 
інституту імені М.П. Драгоманова та спеціальність 
“управління навчальними закладами”  Київського 
державного університету імені Б. Грінченка.

Працювала вчителькою в загальноосвітніх шко-
лах, а пізніше викладала у вищих навчальних за-
кладах.

З 2017 року начальниця методичного відділення 
Державної установи «Академія патрульної поліції».

Має звання підполковника поліції.

Chief of the Methodological Department of the State Institution «Academy of Patrol Police», 
Lieutenant Colonel of the Police.

She received a law degree from the National Academy of Internal Affairs and also graduated from 
the Faculty of Philology of the National Pedagogical Dragomanov University and the specialty 
«Management of Educational Institutions» of Borys Grinchenko Kyiv University

Worked as a teacher in general education schools and later taught at higher education institutions.
From 2017, the chief of the methodical department of the State institution «Academy of Patrol Police».

Has the rank of Lieutenant Colonel of the Police.

СВІТЛАНА ШУТЕНКО

SVITLANA SHUTENKO
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Експертка з питань ґендерної рів-
ності проекту «Доступна та якісна 
правова допомога в Україні»

Допомагає у реалізації ініціатив Проекту, 
спрямованих на підтримку впровадження 
ґендерної стратегії системи надання право-
вої допомоги в Україні «Рівні партнери».
Координаторка підготовки програм «Ген 
справедливості» на Громадському радіо, що 
спрямована на висвітлення різних аспектів 
захисту прав людини в Україні, в тому чис-
лі, порушених прав жінок, дискримінації та 
протидії домашньому і ґендерно зумовле-
ному насильству. Упорядниця збірки «Ген 
справедливості», яка укладена на основі 
матеріалів 140 радіопрограм «Ген справед-
ливості» та «Протидія насильству в сім’ї».
Організаторка роботи з підготовки та редак-
торка посібника «Здоров’я жінок в Україні: права, можливості та рекомендації» і довідника «Організа-
ції та заклади, які надають допомогу та консультації жінкам у сфері охорони здоров’я», спрямованих 
на кращу обізнаність жінок щодо їхніх прав та можливостей у сфері охорони здоров’я. Координаторка 
підготовки дистанційного навчального курсу для фахівців та фахівчинь системи БПД на підтримку 
впровадження ґендерної стратегії.
У 2014 – поч.2018 рр. працювала у Координаційному центрі з надання правової допомоги. Як началь-
ниця управління комунікацій відповідала за питання зовнішньої та внутрішньої комунікації в системі 
БПД, підвищення обізнаності громадян в Україні щодо можливості отримання такої допомоги. 
Випускниця Інституту філології Київського національного університету ім. Т. Шевченка (2009).

Gender Equality Expert, Quality and Accessible Legal Aid in Ukraine Project (QALA)

Ms Kyzytska provides support to QALA initiatives aimed at supporting the implementation the Gender Strategy 
for the Legal Aid System in Ukraine – “Equal Partners”.
She coordinates the preparation of “Justice DNA” radio programs on Hromadske Radio, aimed at highlighting 
various aspects of human rights protection, including violated women’s rights, countering discrimination, 
domestic and gender-based violence. She compiled the collection «Justice DNA», based on 140 interviews in 
«Justice DNA» and «Countering Domestic Violence» Hromadske Radio programs. 
Ms Kyzytska is an editor and organizer of work on the manual «Women’s Health in Ukraine: Rights, Opportunities 
and Recommendations» and the handbook «Organizations and Institutions Assisting Women in Health Care”, 
aimed at raising women’s awareness of their rights and opportunities in the field of health care in Ukraine. 
In order to support the implementation of “Equal Partners” Gender Strategy, she coordinates the development 
of distance learning course targeting multiple professional groups across the Legal Aid System in Ukraine.
During the period 2014 – beginning 2018 Ms Kyzytska worked in the Coordination Centre for Legal Aid 
Provision as the Head of Communications. She was responsible for issues of external and 
internal communication, raising awareness of citizens in Ukraine about the possibility of 
receiving legal aid services.
She graduated from the Institute of Philology of Taras Shevchenko National University of 
Kyiv (2009).

НАДІЯ КИЗИЦЬКА

Надія Кизицька 
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адвокатка,  співзасновниця громадської 
організації «Український інститут з прав 
людини».

 В 1994 році почала працювати вчителем російсь-
кої мови, німецької мови та зарубіжної літератури 
в середній школі міста Києва. 

З 1995 року працювала в Міністерстві юстиції 
України та Міністерстві України у справах сім’ї та 
молоді.

В 2001 році стала Урядовим уповноваженим  у 
справах Європейського суду з прав людини, в 
2003 – заступником Міністра юстиції України. 

В 2012-2018 роках була Уповноваженим Верхов-
ної Ради України з прав людини.

Advocate, co-founder of the Ukrainian Institute for Human Rights.

In 1994, she was working as a teacher of Russian, German languages and foreign literature at a 
secondary school in Kyiv.

Since 1995, Valeriya was working in the Ministry of Justice of Ukraine and the Ministry of Youth and 
Sports of Ukraine.

In 2001, Valeriya became a Government Commissioner for the European Court of Human Rights, in 
2003 - Deputy Minister of Justice of Ukraine.

In 2012-2018, she was workinking as the Commissioner of the Verkhovna Rada of Ukraine for Human 
Rights.

ВАЛЕРІЯ ЛУТКОВСЬКА

VALERIYA LUTKOVSKA

Валерія Лутковська 
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Професорка Вікторія Пратт, Школа 
права Ратгерс, Державний універси-
тет штату Нью-Джерсі, США.

Донедавна була суддею та Головою 
Муніципального суду м. Ньюарк, най-
більшого та найзавантаженішого суду 
штату Нью-Джерсі. Пані Пратт є новато-
ром - експерткою в галузі процесуальної 
справедливості та щодо застосування 
альтернативних видів покарань. Вона 
досліджує питання реформування систе-
ми кримінальної юстиції та наголошує на 
тому, що довіра громадськості до суду 
значною мірою залежить від того, як суддя 
поводиться з учасниками процесу під час 
розгляду справи. За час її роботи суддею, 
Муніципальний суд м. Ньюарка долучився 
до пілотної програми з призначення аль-
тернативних покарань, і вона застосовувала альтернативні обмеженню та позбавленню волі по-
карання в певній категорії справ, такі як: громадські роботи, участь в індивідуальних та групових 
консультаціях, а також практикувала персональні завдання підсудним – написати ессе з аналізом 
власної ситуації для озвучення його вголос в суді. Пані Пратт невтомно працює для реформуван-
ня системи правосуддя та доносить важливість цього питання через публічні лекції у великих 
аудиторіях. В 2017 році на Конференції TED в Нью-Йорку вона виступила з темою «Як судді мо-
жуть демонструвати повагу до учасників процесу?» Адвокатує за гендерну рівність та проводить 
семінари з жіночого лідерства.

Victoria Pratt is a Professor of Law at Rutgers 
Law School in Newark, New Jersey and a former Chief Judge of Newark Municipal Court, the largest 
and busiest municipal court in New Jersey.

Professor Pratt is a renowned expert in procedural justice and alternative sentencing, committed to 
the idea of reforming the criminal justice system in respect to how justice can be delivered to court 
participants in a manner that increases their trust in the legal system. While presiding over Newark 
Community Solutions, the Community Court Program, she provided alternatives to jail to low-level 
offenders such as community service, individual and group counseling sessions, and her signature 
assignment of introspective essays. Prof. Pratt continues her campaign to reform the justice system 
by giving public lectures and speeches, including last year at TED NYC with the speech entitled, “How 
Judges Can Show Respect.” Victoria Pratt Advocates for gender equality and conducts workshops on 
women’s leadership.

ВІКТОРІЯ ПРАТТ

VICTORIA PRATT
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Юристка та українська політикиня. На-
родна депутатка України VIII скликання, 
віце-спікерка Верховної Ради України.

Раніше – директорка Всеукраїнського благодійно-
го фонду «Українська правнича фундація». Навча-
лася у Києво-Могилянській академії, Київському 
національному університеті імені Тараса Шевчен-
ка та Оттавському університеті.

Була національною менеджеркою проектів Коор-
динатора проектів ОБСЄ в Україні. Викладала на 
магістерській програмі «Публічне управління та 
адміністрування» та на факультеті правничих наук 
Національного університету «Києво-Могилянська 
академія», зараз викладає у Київській школі еко-
номіки на програмі «Публічна політика та уряду-
вання».

Lawyer and Ukrainian politician. Deputy of Ukrainian Pairlament of the 8th convocation, Vice-
Speaker of the Verkhovna Rada of Ukraine.

Previously, she was the director of the All-Ukrainian Charitable Foundation «Ukrainian Legal 
Foundation». Studied at the National University of Kyiv-Mohyla Academy (NaUKMA), Taras Shevchenko 
National University of Kyiv and Ottawa University.

She was a national manager of OSCE Project Co-ordinator projects in Ukraine. She taught at the 
Master’s program «Public management and administration» and at the Faculty of Laws of the National 
University of Kyiv-Mohyla Academy, now teaching at the Kyiv School of Economics in the program 
«Public Policy and Governance».

ОКСАНА СИРОЇД

OKSANA SYROID

Оксана Сироїд 
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старша інспекторка прес-служ-
би управління патрульної поліції в 
Сумській області Департаменту 
патрульної поліції, старша лейте-
нантка поліції.

Селест Халдейн була призначена Головою 
Комісії  з питань переговорів з корінним 
населенням Британської Колумбії в квітні 
2017 року. До цього, Селест була обрана 
Спеціальною Уповноваженою цієї Комісії у 
2011 році та переобиралася три рази.

Селест Халдейн – практикуюча адвокат-
ка, та має ступінь з конституційного права 
Університету Йорк (Школа права Осгуд), а 
також ступені Університету Британської Ко-
лумбії, де вона наразі здобуває докторсь-
кий ступінь з питань права та антропології.

Senior Inspector of the Press Service of the Patrol Police Department in Sumy Oblast, Senior 
Lieutenant of the Police.

Previously, Kateryna was working as a teacher of a comprehensive educational institution, and since 
2016 she has been working in patrol police.
In 2018, she was working as a company commander in the 4th Battalion of the Patrol Police Department 
in Sumy Oblast.
Later that year she became a Senior Inspector of the Press Service of the Patrol Police Department in 
Sumy Oblast.

КАТЕРИНА КАЛІНІЧЕНКО

Катерина Калініченко 

 

KATERYNA KALINICHENKO
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Голова Ради директорів «Товариства право-
вих послуг» (Британська Колумбія, Канада)
Голова Комісії  з питань переговорів з 
корінним населенням Британської Колум-
бії (Канада)

Селест Халдейн була призначена Головою Комісії  
з питань переговорів з корінним населенням Бри-
танської Колумбії в квітні 2017 року. До цього, Се-
лест була обрана Спеціальною Уповноваженою 
цієї Комісії у 2011 році та переобиралася три рази.

Селест Халдейн – практикуюча адвокатка, та має 
ступінь з конституційного права Університету Йорк 
(Школа права Осгуд), а також ступені Університету 
Британської Колумбії, де вона наразі здобуває док-
торський ступінь з питань права та антропології.

Пані Селест також є першою представницею 
корінного населення провінції Британська Колум-

бія, яка була призначена  Головою Ради директорів «Товариства правових послуг» (системи без-
оплатної правової допомоги) Урядом Британської Колумбії. Вона також є директоркою двох бла-
годійних організацій – Канадського Фонду досліджень мозку та Фундації Гамбер, яка підтримує 
культурні, освітні та інші соціальні ініціативи в провінції Британська Колумбія. Селест Халдейн 
також є активною членкинею Асоціації правників корінного населення та Канадської асоціації 
юристів. Вона також є випускницею програми лідерства Генерал-Губернатора Канади.

Пані Селест представляє сім’ю Sparrow та належить до племен корінних народів провінції Бри-
танська Колумбія -  Musqueam, Tsimshian та  Metlakatla. Селест Халдейн була Головою Земельного 
Комітету Musqueam, членкинею Комітету міжурядових питань,  а також Комітету з питань житла, 
капіталу та шлюбної власності. 

Пані Селест виховує трьох дітей та двох онуків.

СЕЛЕСТ ХАЛДЕЙН
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Chair, Legal Services Society 
Chief Commissioner of the BC Treaty 
Commission

Celeste Haldane was appointed Chief Commissioner of the BC Treaty Commission in April 2017. Prior 
to this, she served as an elected Commissioner for three two-year terms commencing in 2011.

Celeste is a practising lawyer and holds an LL.M. in Constitutional Law from Osgoode Hall Law School 
(York University) and an LL.B. and B.A., both from The University of British Columbia. In 2015, she 
began her Doctorate at UBC in Anthropology & Law.

Celeste is the first Indigenous chair of the Legal Services Society, to which she was appointed by the 
Provincial Government.  She is a director of the Brain Canada Foundation and the Hamber Foundation. 
Celeste is an active member of the Indigenous Bar Association and the Canadian Bar Association. She 
is a 2015 alumni of the Governor General’s Canadian Leadership Conference.

Celeste is a member of the Sparrow family from Musqueam and is Tsimshian through Metlakatla. 
She previously served as the Chair of the Musqueam Land Code Committee, a member of the 
Intergovernmental Affairs Committee, the Housing & Capital Committee, and the Matrimonial Real 
Property Committee.

Celeste is the proud mother of three and grandmother of two.

CELESTE HALDANE
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суддя Дніпровського районного суду м. 
Києва, суддя-спікер, тренерка та викладач-
ка Національної школи суддів України

Випускниця юридичного факультету Львівського 
національного університету ім. І. Франка. (2005)
З липня 2005 р. по жовтень 2010 р. працюва-
ла помічником прокурора в прокуратурі Шев-
ченківського району м. Києва. 
З жовтня 2010 р. по теперішній час працює суд-
дею Дніпровського районного суду м. Києва. Суд-
дя-спікер.
З 2017 року є викладачкою Національної школи 
суддів України, учасницею робочих груп з розроб-
ки навчальних курсів з підвищення кваліфікації 
суддів та тренеркою для кандидатів на посаду 
судді.

judge of the Dniprovsky District Court of Kyiv, speaker-judge, coach and a professor at  the National 
School of Judges of Ukraine

In 2005, she graduated from the Ivan Franko National University of Lviv, Faculty of Law. 
From July 2005 to October 2010 she was working as an assistant prosecutor at the Prosecutor’s office 
of the Shevchenkivsky district of Kyiv.
Since October 2010 she has been working as a judge of the Dnipro District Court of Kyiv. Speaker-Judge. 
Since 2017, she has been a professor at the National School of Judges of Ukraine, a member of the 
working groups on the development of training courses for referees and a coach for candidates for the 
position of judge.

МАЙСТЕР-КЛАС: 

«Комунікація – шлях до збільшення довіри до судової влади. Налагодження зв’язків з громадсь-
кістю та журналістами – погляд судді спікера».
Комунікація в судовій владі та налагодження зв’язків з громадськістю в суді. Внутрішня і зов-
нішня комунікація та роль судді спікера. Демократичні стандарти взаємодії з засобами масової 
інформації. Доступ ЗМІ та представників громадськості на судові засідання. Фото- і відеозйом-
ка, звукозапис, трансляція судових засідань. Спілкування із журналістами у кризових ситуаціях. 
Визначення справ, що можуть викликати суспільний інтерес та їх інформаційний супровід. Суддя 
в соціальних мережах.

ВІРА ЛЕВКО

VIRA LEVKO

Оксана Гузь 
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адвокатка, кандидатка юридичних 
наук, викладачка факультету між-
народних відносин ЛНУ імені Івана 
Франка

1 лютого 1999 р. отримала Свідоцтво про 
право на заняття адвокатською діяльні-
стю.  З 24 лютого 2005 р. працюю адвокат-
кою в Українській іноземній юридичній ко-
легії. Спеціалізація: міжнародне сімейне, 
спадкове, трудове право. 
30 серпня 2016 року захистила дисертацію 
на тему: «Міжнародно-правовий захист 
авторського права в рамках Європейсько-
го Союзу» за спеціальністю 12.00.11 – між-
народне право. 
Викладає спецкурс на тему: «Практика 
Суду ЄС з авторського права» на факуль-
теті міжнародних відносин ЛНУ імені Івана 
Франка. 
Авторка монографії на тему: «Авторське право і суміжні права в інформаційному суспільстві: єв-
ропейський досвід». – Харків : Право, 2019. – 334 с. 
Учасниця міжнародних заходів з питань інтелектуальної власності, практики Європейського суду 
з прав людини, протидії дискримінації.

Advocate, Ph.D. in Law, Ivan Franko National University of Lviv, Faculty of International Relations

Natalia received a certificate on the right to practice law. Since 2005 she has worked as an attorney at 
the Ukrainian Foreign Legal College with specialization on international family, inheritance, labor law.
She defended her dissertation on «International legal protection of copyright in the European Union 
On 2016
She teaches a special course on «Practice of the EU Court of Copyright» at the Ivan Franko National 
University of Lviv, Faculty of International Relations.
Natalia is an author of the monograph: «Copyright and related rights in the information society: 
European experience» (2019).
She is a participant in international intellectual property activities, European Court of 
Human Rights practice, anti-discrimination.

МАЙСТЕР-КЛАС: 
«Жіноче обличчя інновацій»
У цілому світі жінки-винахідниці, дизайнерки і представниці творчих професій вносять вагомий 
внесок у розвиток суспільства. Попри те, що жінки за своєю природою нічим не поступаються в 
новаторському і творчому потенціалі чоловікам, нещодавні дослідження ВОІВ свідчать про те, 
що існує помітна гендерна диспропорція щодо набуття та володіння правами інтелектуальної 
власності серед чоловіків і жінок. Які ж причини значного розриву між чоловіками і жінками у 
використанні системи інтелектуальної власності? Які перешкоди виникають  на шляху новаторок 
і мисткинь? Яким чином можна подолати гендерну нерівність в інноваційній та креативній інду-
стріях? Запрошую разом поміркувати над цими та іншими питаннями на майстер-класі «Жіноче 
обличчя інновацій»

НАТАЛІЯ СОРОКА

Наталія Сорока 

 

 

NATALIA SOROKA
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кандидатка юридичних наук, доцентка ка-
федри кримінального права №1 Національ-
ного юридичного університету імені Ярос-
лава Мудрого.

Засновниця університетських курсів «Питання 
кримінального права в практиці ЄСПЛ», «Основні 
тренди розвитку сучасного кримінального права», 
співзасновниця гендерного промо-курсу «Гендер-
ні студії для майбутніх юристів та юристок». 
Членкиня робочої групи з питань розробки но-
вого КК. Авторка науково-практичного посібника 
«Ключові засади гендерної політики в криміналь-
ному праві України та основні напрями реформ 
щодо протидії насильству стосовно жінок та до-
машньому насильству» (2018).

МАЙСТЕР-КЛАС: 

«Women rule!»: права жінок, мода та лідерство чи як заявити про себе світові».
Майстер-клас представляє концепт розвитку жіночого лідерства, заснованого на ідеї прав люди-
ни, занурених у модний контекст. Ви дізнаєтесь про те, як відчуття і демонстрація власної тілес-
ності допомагають у створенні образу лідерки нацїі, чому довжина спідниці чи колір брошки 
можуть бути політичними, яким чином вітер з нью-йоркського метро пов’язаний з Вашими фо-
тосесіями, як протистояти нав’язаним нереалістичним стандартам краси, чому фемінізм знахо-
диться в авангарді моди і як цифровий світ впливає на створення Вашого образу. Поговоримо 
про те, чому модні акценти сезону концентруються навколо жіночого голосу, як Ваш look ство-
рює для Вас легальну мову і яким чином бути модною в епоху сталого розвитку.

ОЛЕНА ХАРИТОНОВА

Олена Харитонова 
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Журналістка, юристка, експертка з 
політичних комунікацій і комуніка-
цій судової влади.

Понад 15 років журналістського стажу: ре-
дактор газети, автор і ведуча телевізійних 
проектів, дослідниця ЗМІ. Майже 9 років 
працювала прес-секретарем Львівсько-
го апеляційного адміністративного суду, 
брала участь у різноманітних міжнарод-
них програмах з судових комунікацій і як 
учасник, і як тренер. З 2014 — викладач 
Національної школи суддів України. Сьо-
годні працює в сфері PR і комунікацій, пра-
возахисту та політичної аналітики.

Journalist, lawyer, expert on political communications and communications of the judiciary.

More than 15 years of journalistic experience: as a newspaper editor, an  author and a host of television 
projects, media researcher. For almost 9 years she worked as a spokeswoman for the Lviv Appellate 
Administrative Court, participated in various international judicial communications programs  — as 
a participant and as a trainer. From 2014,Olha teaches atf the National School of Judges of Ukraine. 
Today she works in the field of PR and communications, human rights and political analytics.

МАЙСТЕР-КЛАС: 

“Медіа-тексти. Навіщо перевертати піраміду?”

Світ не стоїть на місці, час швидшає. Щодня більше інформації і менше часу на її осмислення. 
Тому, якщо ви хочете стати успішними, то мусите навчитися висловлюватися коротко, якісно, по 
суті справи. Грамотний, короткий і максимально простий, одночасно інформативний текст для 
ЗМІ сьогодні є не лише ознакою професіоналізму, а й запорукою довіри і професійної безпеки. 
Під час тренінгу “Медіа-тексти. Навіщо перевертати піраміду?” учасники зрозуміють, як фор-
мулювати актуальні тексти, так, щоб їх почула, зрозуміла і правильно потрактувала аудиторія 
ЗМІ.

ОЛЬГА ДАВИД

Ольга Давид 

 

OLHA DAVYD
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Асоціація жінок-юристок України

jurfem.ua@gmail.com

www.jurfem.com.ua

jurfem

jurfem.ua
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