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1. ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ ПРО КОМІТЕТ.

Комітет з питань гендерної політики, що діє у 
складі НААУ є постійно діючим колегіальним 
дорадчим органом, утвореним при Національній 
асоціації адвокатів України відповідно до 
розпорядження №  20 від 7 березня 2019 року.

Мета створення Комітету: розвиток жіночого 
лідерства в юридичній, зокрема адвокатській, 
професії.

Завдання Комітету:

сприяння забезпеченню рівних прав та 
можливостей жінок і чоловіків у всіх сферах 
життя;

проведення досліджень стану забезпеченості 
прав і рівня представництва жінок у 
юридичній професії в Україні;

забезпечення активного впливу НААУ 
на процеси практичної реалізації ідей 
гендерної рівності та співпраця з усіма 
заінтересованими учасниками, зокрема 
участь у розробці, експертних і громадських 
обговореннях проектів законів та 
підзаконних нормативно-правових актів, а 
також документів програмного характеру;

вивчення іноземного досвіду та найкращих 
вітчизняних практик досягнення рівності прав 
та можливостей жінок і чоловіків у юридичній 
професії, а також протидії негативним 
явищам у цій сфері;

посилення взаємної підтримки жінок, а також 
жінок і чоловіків із професійного юридичного 
середовища з метою подолання будь-яких 
проявів дискримінації за ознакою статі;

проведення мотиваційних зустрічей та 
інших заходів, спрямованих на утвердження 
та реалізацію ідей гендерної рівності та 
недискримінації;

заохочення посилення уваги до питань 
гендерної політики серед майбутніх 
правників, зокрема шляхом впровадження 
програм менторства.

покращення обізнаності щодо гендерної 
проблематики та підвищення рівня гендерної 
чутливості серед адвокатів і майбутніх 
правників;

Голова Комітету: Просянюк Ольга Вікторівна.
Заступник Голови Комітету: Поєдинок Ольга 
Романівна.



2. ПРОВЕДЕНІ ЗА ІНІЦІАТИВОЮ КОМІТЕТУ 
ЗАХОДИ ПРОТЯГОМ 2020 РОКУ.

29 cічня в приміщенні Національної асоціації 
адвокатів України Комітетом з питань гендерної 
політики спільно з Комітетом з питань юридичної 
освіти було проведено Meet-up «Доступ до 
юридичної професії: чи рівні можливості?».

Участь у заході взяли близько 60 адвокатів.

Круглий стіл відбувся у форматі неформальної 
зустрічі, під час якої учасники мали змогу активно 
долучитися до обговорення та поділитися думками 
зі спікерами щодо того, чи має місце гендерна 
рівність у юридичній професії, особливо в аспекті 
рівного доступу до отримання юридичної освіти і 
далі до вибору професії. 

Детальніше за посиланням: https://cutt.ly/MkEs7bI

13 лютого у приміщенні НААУ Асоціацією жінок-
юристок України «ЮрФем» у партнерстві з 
НААУ (за ініціативи Комітету з питань гендерної 
політики НААУ та Комітету з питань юридичної 
освіти) було здійснено презентацію навчально-
методичного курсу «Гендерна рівність та права 
жінок», який призначений для викладачів/
викладачок правничих спеціальностей, а також 
може бути використаний для викладання суддям 
і адвокатам. Вказана навчальна програма 
розроблена експертками Асоціації жінок-
юристок України «ЮрФем», однією з яких є 
Голова Комітету з питань юридичної освіти Ольга 
Поєдинок, в рамках програми USAID «Нове 
правосуддя» – USAID New Justice Program.

24 лютого Комітетом з питань гендерної політики 
НААУ спільно з Комітетом з питань юридичної 
освіти НААУ у співпраці з Асоціацією жінок-
юристок «ЮрФем» та за підтримки АО «AVER 
LEX» у приміщенні готелю «Прем’єр-Палас» 
було проведено Public Talk «Гендерна рівність в 
юридичній професії: міф чи реальність?».

Захід став логічним продовженням низки подій, 
що стосувалися гендерних питань, які були

Під час проведення презентації присутні 
ознайомилися зі структурою навчально-
методичного курсу «Гендерна рівність та 
права жінок», який включає в себе такі розділи: 
«Гендерна рівність та фемінізм: поняття, розвиток 
та вплив на законодавство та права людини», 
«Фемінізм у міжнародному праві», «Тіло і 
влада як спосіб контролю за сексуальністю та 
індивідуальною свободою», «Гендерна рівність 
в медіа», кожен із яких був представлений його 
авторкою.

Під час заходу також були обговорені результати 
апробації  зазначеного навчально-методичного 
курсу за участі запрошених на презентацію 
викладачів університетів-партнерів, які 
відзначили очевидну зацікавленість студентства 
у його вивченні.

Завантажити курс можна за цим посиланням: 
https://cutt.ly/KkWFH0Y

https://cutt.ly/MkEs7bI
https://cutt.ly/KkWFH0Y


2. ПРОВЕДЕНІ ЗА ІНІЦІАТИВОЮ КОМІТЕТУ ЗАХОДИ ПРОТЯГОМ 2020 РОКУ.

проведені в НААУ протягом грудня 2019 року – 
лютого 2020 року в рамках діяльності Комітету з 
питань гендерної політики НААУ, метою роботи 
якого стало обговорення актуальних питання 
гендерної рівності у юридичній професії.

Public Talk «Гендерна рівність в юридичній 
професії: міф чи реальність?» викликав неабияку 
зацікавленість серед юридичної спільноти та 
об’єднав велику кількість учасників (близько 130 
осіб), серед яких: адвокати, судді, представники 
міжнародних та громадських організацій, 
представники органів державної влади, науковці.
Під час проведення заходу спікери поділилися 
власним досвідом протидії гендерним 
стереотипам, обговорили шляхи досягнення 
гендерного балансу, зокрема в юридичній 
професії, а також обговорили важливість та 
переваги запровадження гендерної стратегії.

Учасники також мали змогу активно долучитися 
до обговорюваних питань та висловити свою 
думку щодо піднятої проблематики.

Підводячи підсумки Public Talk «Гендерна рівність 
в юридичній професії: міф чи реальність?», 
спікери та присутні учасники дійшли висновку, що 
проведення подібних заходів сприяє підвищенню 
рівня освіченості юридичної спільноти, зокрема 
адвокатів, у питаннях гендерної рівності та 
тим самим сприяє досягненню реального, а не 
декларованого гендерного балансу в юридичній 
професії.

Детальніше за посиланням: https://cutt.ly/MkEs7bI

18 серпня відбулося засідання Комітету в онлайн-
режимі. Під час зустрічі члени Комітету підвели 
підсумки роботи Комітету за попередні періоди 
на напрацювали ряд активностей, які Комітет 
планує реалізувати у наступні періоди.

https://cutt.ly/MkEs7bI


3. ЗАХОДИ (КРУГЛІ СТОЛИ, КОНФЕРЕНЦІЇ, 
ФОРУМИ ТОЩО), УЧАСТЬ У ЯКИХ ВЗЯЛИ 
ЧЛЕНИ КОМІТЕТУ.

22 січня у рамках реалізації підписаного 
Меморандуму про співпрацю між НААУ та 
Асоціацією жінок-юристок України «ЮрФем» 
Заступник Голови Комітету з гендерної політики 
Ольга Поєдинок спільно з Христиною Кіт – 
адвокаткою, к. ю. н., Головою Асоціації жінок-
юристок України «ЮрФем», провела зустріч 
зі студентами Інституту міжнародних відносин 
Київського національного університету імені 
Тараса Шевченка. 

Під час заходу Христина Кіт презентувала 
український переклад книги Енн Скейлз «Фемінізм 
у праві» та подискутувала з учасниками зустрічі 
про ідеї гендерної рівності та стан їхнього 
втілення в законодавстві та правозастосовній 
практиці України.

Ольга Поєдинок у своєму виступі закцентувала 
увагу на тому, як гендерний підхід може бути 
використаний для комплексного дослідження та 
кращого розуміння міжнародного права.

2 березня 2020 року Заступник Голови Комітету 
з питань гендерної політики НААУ Ольга 
Поєдинок взяла участь у роботі круглого столу 
«Забезпечення гендерної рівності: моніторинг 
виконання Конвенції ООН про ліквідацію всіх 
форм дискримінації щодо жінок та Пекінської 
декларації і Платформи дій», який було

4 березня 2020 року Заступник Голови Комітету 
з питань гендерної політики НААУ Ольга 
Поєдинок взяла участь у заході «Women in 
Power», який було організовано та проведено 
організацією «Жіноча ліга».

Темою заходу стала участь жінок у суспільно-
політичному житті України та світу.

організовано Комітетом Верховної Ради 
України з питань зовнішньої політики та 
міжпарламентського співробітництва.

Під час заходу учасники обговорили широке 
коло питань, пов’язаних із виконанням 
Україною Конвенції ООН про ліквідацію всіх 
форм дискримінації щодо жінок та Пекінської 
декларації і Платформи дій, а також питання 
участі міжнародних та громадських організацій 
у проведенні моніторингу виконання положень 
вказаних документів.



Під час заходу Ольга Поєдинок долучилася до 
обговорення порушених питань. У своєму виступі 
вона серед іншого розповіла про становище 
жінок в українській юриспруденції, зокрема 
звернула увагу присутніх на ситуацію, пов’язану 
із здобуттям вищої юридичної освіти, захистом 
кандидатських і докторських дисертацій, 
можливістю побудови академічної кар’єри 
жінками.

заходу, організованого профбюро студентів 
юридичного факультету КНУ, обговорили вплив 
пандемії на міжнародне право, права людини 
та сімейні правовідносини, виклики на шляху 
реалізації принципу гендерної рівності в Україні 
та світі, проблеми сексизму та ейджизму, а також 
особливості організації практичної юридичної та 
дослідницької роботи в період карантину.

3. ЗАХОДИ (КРУГЛІ СТОЛИ, КОНФЕРЕНЦІЇ, ФОРУМИ ТОЩО), УЧАСТЬ У ЯКИХ ВЗЯЛИ ЧЛЕНИ КОМІТЕТУ.

22 квітня Ольга Поєдинок провела онлайн-
зустріч зі студентами Київського національного 
університету імені Тараса Шевченка. Під час

10 липня Вікторія Поліщук взяла участь в онлайн-
марафоні «Спитай Юристку ЮрФем».

4. ІНШІ ІНІЦІАТИВИ В РАМКАХ 
ДІЯЛЬНОСТІ КОМІТЕТУ.

Голова Комітету з питань гендерної політики, що 
діє у складі НААУ, Ольга Просянюк ініціювала 
проект «Жінки-лідери в юридичній професії». Це 
серія інтерв’ю жінок, які досягли успіху в різних 
сферах юриспруденції. Вони розповідають 
про свій досвід в побудові кар’єри, подоланні 
гендерних стереотипів та дискримінації, боротьбі 
з викликами та досягненні гендерного балансу.

Проект було розпочато першим інтерв’ю за 
участі Валерії Коломієць - заступника Міністра 
юстиції України з питань європейської інтеграції. 
, яка розповіла про свій адвокатський досвід в «не 
жіночій» кримінальній практиці, захист у справі 
Михайла Саакашвілі, передумови переходу

в політичну сферу, розвіювання гендерних 
стереотипів, досягнення балансу та відновлення 
енергії.

Посилання на інтерв’ю https://cutt.ly/OkaK8PJ.

https://cutt.ly/OkaK8PJ


Продовжило проект інтерв’ю за участі Урядової 
уповноваженої з питань гендерної політики 
Катерини Левченко.

Відповідаючи на запитання О.Просянюк, 
Урядова уповноважена, зокрема, розповіла 
про державне регулювання сфери гендерної 
політики, про значення та важливість проведення 
гендерної експертизи нормативно-правових 
актів, а також поділилася особистою історією 
про те, що спонукало її залученню в діяльність, 
пов’язану з гендерною тематикою.

Посилання на інтерв’ю: https://cutt.ly/9kWCMd3

4. ІНШІ ІНІЦІАТИВИ В РАМКАХ ДІЯЛЬНОСТІ КОМІТЕТУ.

5. ПІДПИСАНІ МЕМОРАНДУМИ.

22 січня Національна асоціація адвокатів України 
та Асоціація жінок-юристок України «ЮрФем» за 
сприяння Комітету з питань гендерної політики, 
Комітету з питань юридичної освіти, Комітету з 
сімейного права, домовилися про співпрацю, 
підписавши меморандум, метою якого є співпраця та 
обмін інформацією, аналіз існуючих проблем у сфері 
захисту прав людини, зокрема жінок та розробка і 
впровадження проектів, спрямованих на їх вирішення, 
а також здійснення досліджень у сфері захисту 
прав жінок та провадження навчальної та наукової 
діяльності задля формування гендерно чутливої 
юридичної спільноти на основі кращих європейських 
і світових практик. https://cutt.ly/mkElPOF

https://cutt.ly/9kWCMd3
https://cutt.ly/mkElPOF


6. ПУБЛІКАЦІЇ (СТАТТІ, КОМЕНТАРІ, 
РЕКОМЕНДАЦІЇ ТОЩО) ЧЛЕНІВ КОМІТЕТУ.

Ольга Просянюк

Ольга Поєдинок

Вікторія Поліщук

«Успіх жінок в юридичній професії, як і в усіх 
інших, залежить від нас самих», видання 
«Закон і Бізнес», https://cutt.ly/pkgviSr

«Леді, знай своє місце: про законодавче 
регулювання статусу першої леді» 
https://50vidsotkiv.org.ua/author/poe/

Посібник «Спитай юристку ЮрФем: відповіді 
на складні запитання у період пандемії 
2020 рік» (у співавторстві з К. Шуневич, Л. 
Денисенко, З. Маєвською, А. Саєнко, Н. 
Радушинською, за загальною ред. Х.Кіт), 
https://cutt.ly/4kgvnoT

8 квітня Ольга Поєдинок провела у Вищій школі адвокатури НААУ вебінар на тему: «Сексизм на 
роботі та поза нею: ідентифікуй і протидій».

“Карантин збільшив кількість звернень до 
мене як до адвокатки у сфері трудового 
права”, (інтерв’ю в рамках авторської серії 
«Правозахисниці, які змінюють Україну») 
https://cutt.ly/XkW92P4

«Що робити, якщо тебе звільняють? 
Механізми вигідного звільнення з юридичної 
точки зору», стаття для ресурсу «Гендер в 
деталях» https://cutt.ly/nkW97Go

7. СПІВПРАЦЯ З ВША.

https://cutt.ly/pkgviSr
https://50vidsotkiv.org.ua/author/poe/
https://cutt.ly/4kgvnoT
https://cutt.ly/XkW92P4
https://cutt.ly/nkW97Go

