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У 2019 році ми продовжували інформувати про свою діяльність тут:
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facebook.com/hrvector.org
Новини про нашу організацію

www.hrvector.org
Вся офіційна інформація

goo.gl/0cuwBS
Записи наших вебінарів, заходів, просвітницькі ролики

t.me/HumanRightsVector
Конспекти з освітніх заходів і не тільки

facebook.com/trialinsimplewords
Про суди й що ми робимо у цій сфері

instagram.com/humanrightsvector_o�cial
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П Р О  Н А С

ГО «Вектор прав людини» —  
правозахисна організація.

31.03.2016 

реалізація та захист основоположних свобод, прав 
людини шляхом сприяння практичному виконанню норм 
і принципів, викладених у міжнародних документах, 
ратифікованих Україною та усіх інших зобов’язань 
України у сфері прав людини й основоположних свобод. 

Мета: 

Наша  
команда

Валерія Рибак
директорка

Назарій Боярський
член Правління

Олександра Делеменчук
член Правління

Олесь Курівчак
член Правління

Валентин Бобруйко
член Правління

Сергій Харитонов
член Правління

Марина Фурсенко
асистентка проєктів

Ксенія Сітінська
асистентка проєктів

Лілія Наумчук
бухгалтерка проєктів

Наші  
основні два 

напрямки 
діяльності:

❶ «Суд людською мовою» — напрям,  
створений для захисту права на справедливий суд 
та просвітницької роботи для широкого загалу. 
Ініціатива об’єднує громадських активістів/ок, 
IT-спеціалістів/ок і професійних юристів/ок.

❷ Розвиток вищої освіти у сфері прав людини 
У межах цього напряму організація систематично 
працює над удосконаленням підготовки студентів/ок 
юридичних і журналістських спеціальностей.
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7
тренінгів =

140
людей

12
вебінарів =

591 людей,

1295
переглядів лише 

в YouTube 

11
публічних 

заходів та подій

314 
людей

10
публікацій =

9524
перегляди лише 
на нашому сайті

3
унікальні 
ініціативи

Унікальні ініціативи
Ними ми особливо пишаємось, тож хочемо розповісти детальніше.

Всеукраїнський моніторинг інформаційного наповнення приміщень апеляційних судів України 
матеріалами, що сприяють відкритості правосуддя та налагодженню взаємодії з медіа та громадою

Моніторингова кампанія відбулась у період із січня до червня. Команда «Вектору прав людини» сформувала 
групу моніторів/ок із всієї України. Усі вони – люди із різних сфер — пройшли відповідне навчання 
та безкоштовно здійснили моніторингові візити у суди апеляційної ланки. Усього було промоніторено 
31 суд. За весь період проведено 37 моніторингових візитів та було відвідано 32 будівлі судів.

Висновки моніторингової кампанії та напрацьовані рекомендації викладені в окремому звіті-публікації.  
Важливо, що багато рекомендацій судами вже враховані. Окремі суди, зокрема й ті, що не брали участі 
у дослідженні, застосували позитивний досвід своїх колег.

Всеукраїнський марафон навчально-методичних розробок викладання права  
«Судові трансляції: теорія через практику»

Марафон відбувся у період із квітня до травня у співпраці з Міністерством освіти і науки України та Національною 
академією правових наук України. Мета марафону — поширити досвід використання інтерактивних методів 
викладання права. Викладачам/кам ми запропонували застосувати судові онлайн-трансляції, доступні 
на порталі «Судова влада України» (court.gov.ua/affairs/online), у якості реальної візуалізації судового процесу. 

За підсумками Марафону було презентовано посібник «Навчаємо через практику: досвід використання  
судових трансляцій у викладанні права», до якого увійшло 22 описаних заняття із різних правничих дисциплін. 
Ці заняття не лише детально описані, а й апробовані українськими провідними закладами вищої освіти,  
що здійснюють підготовку нового покоління правників/чинь.

Конкурс журналістських робіт «Суд людською мовою»

Мета конкурсу — підвищення обізнаності населення щодо організації судової системи, реалізації судової реформи, 
конкретних судових справ, підвищення зацікавленості та довіри населення до судової влади. Прийом робіт тривав 
у період із серпня до жовтня (включно). Всього було подано 93 роботи — це матеріали не лише журналістів/ок, а й 
блогерів/ок. 48 учасників та учасниць конкурсу репрезентують більшу частину території України, а саме 17 областей.

21 листопада, у День Гідності та Свободи й водночас Міжнародного дня телебачення, ми нагородили авторів/ок 
найкращих робіт. У конкурсі перемогли 5 журналістів/ок: Вікторія Матола (1 місце), Євгенія Вірлич (2 місце), Ольга Коваль 
(3 місце) та Тетяна Безрук (номінація «Кращий матеріал, присвячений судовим справам щодо подій Євромайдану»), 
Сергій Андрушко (номінація «Матеріал, у якому використано коментар від комунікаційної команди суду»). А також 
відзначені інші роботи та журналісти/ки, блогери/ки.

https://court.gov.ua/affairs/online
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Тренінги

Для викладачів/чок правових дисциплін у закладах вищої освіти:

• тренінг «Як зробити навчання праву інтерактивним 
та ефективним?», проведений 21–22 лютого у м. Київ;

• тренінг «Як зробити навчання праву інтерактивним 
та ефективним?», проведений 25–26 березня у м. Київ;

• тренінг «Як зробити навчання праву інтерактивним 
та ефективним?», проведений 1–2 квітня у м. Київ.

Для членів/кинь комунікаціних команд 
судів, органів судової влади:

• тренінг «Справа про дискримінацію: як діяти прес-службі на благо 
іміджу суду та суспільства», проведений 12–13 вересня у м. Київ;

• тренінг «Альтернативні майданчики для поширення інформації 
про суд», проведений 14–15 листопада у м. Київ;

• тренінг «Справа про дискримінацію 2.0: як діяти прес-службі на 
благо іміджу суду та суспільства», проведений 5–6 грудня у м. Київ.

Для молодіжних працівників/ць та освітян у сфері прав людини

• навчальний курс «Інклюзивна освіта в сфері прав людини 
з молоддю» за підтримки ГО «Платформа участі», 
проведений 1–12 листопада у м. Рига (Латвія).
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* Іконка  позначає кількість людей, а іконка  позначає кількість переглядів.
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Вебінари

Для викладачів/чок правових дисциплін 
у закладах вищої освіти:

• «Методологія використання судових трансляцій у викладанні 
права на прикладі цивільного процесу», 8 лютого. 
Короткий зміст (6 хв): https://youtu.be/5xk8_VqBT2k

• «Використання інтерактивних методів  
під час викладання права», 20 лютого. 
Короткий зміст (11 хв): https://youtu.be/rGI1FCVnTTc

• «Судові трансляції. Case study під час вивчення  
кримінального провадження», 11 березня. 
Короткий зміст (11 хв): https://youtu.be/xiccgwNx_Ow

• «Викладання дисциплін історично-правового циклу:  
як зробити його цікавим?», 13 березня. 
Короткий зміст (14 хв): https://youtu.be/wVoP0VVBLxs

Для членів/кинь комунікаційних команд 
судів, органів судової влади:

• Судові трансляції: як має діяти суд?», 22 серпня. 
Повний запис (60 хв): https://youtu.be/l23fVhREDmk

• «Як зробити сайт суду цікавішим», 10 вересня. 
Повний запис (83 хв): https://youtu.be/kRuUR4Kx5rc

• «Доступ журналістів/ок до судової інформації», 23 жовтня. 
Повний запис (64 хв): https://youtu.be/hmK39P_QEBc

• «Рада суддів України: яка компетенція  
та як взаємодіяти?», 12 грудня. 
Повний запис (60 хв): https://youtu.be/qebkz9sRg5I

Н А Ш А  Д І Я Л Ь Н І С Т Ь

181 

668* 

381 

450*

* Кількість усіх переглядів зазначено лише на YouTube станом на лютий 2020 року.

https://youtu.be/5xk8_VqBT2k
https://youtu.be/rGI1FCVnTTc
https://youtu.be/xiccgwNx_Ow
https://youtu.be/wVoP0VVBLxs
https://youtu.be/l23fVhREDmk
https://youtu.be/kRuUR4Kx5rc
https://youtu.be/hmK39P_QEBc
https://youtu.be/qebkz9sRg5I
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Для громадських активістів/ок:

• Моніторинг відкритості судів, 16 січня. 
Повний запис (55 хв): https://youtu.be/73LrFtH9r-I

• Основи громадського контролю та моніторингу судів —  
частина 1, 27 січня. 
Повний запис (45 хв): https://youtu.be/OhSqpgD6HnE

• Основи громадського контролю та моніторингу судів —  
частина 2, 27 січня. 
Повний запис (35 хв): https://youtu.be/onpgFjWnP14

• Короткі підсумки моніторингу апеляційних судів, 25 квітня. 
Повний запис (32 хв): https://youtu.be/LTYnA_odSzU

Публічні заходи та події:

• круглий стіл «Відкриті, доступні, зрозумілі суди: як цього досягти?»,  
 12 березня (м. Київ);

• круглий стіл «Прес-служби судів: час змін», 27 березня (м. Київ);

• презентація посібника «Як налагодити діалог суду та громади?»,  
24 квітня (онлайновий захід);

• презентація Всеукраїнського марафону навчально-методичних розробок 
викладання права «Судові трансляції: теорія через практику»,  
23 травня, Академія адвокатури України (м. Київ);

• вебінар-презентація Всеукраїнського марафону «Судові трансляції: 
теорія через практику», 24 травня (онлайновий захід);

• презентація моніторингового звіту інформаційного наповнення 
апеляційних судів України «У залі суду»,  
27 червня, Київський апеляційний суд (м. Київ);

29 

177*
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* Кількість усіх переглядів зазначено лише на YouTube станом на лютий 2020 року.

https://youtu.be/73LrFtH9r-I
https://youtu.be/OhSqpgD6HnE
https://youtu.be/onpgFjWnP14
https://youtu.be/LTYnA_odSzU
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• презентація збірника навчально-методичних розробок «Навчаємо через 
практику: досвід використання судових трансляцій у викладанні права», 
15 липня, Міністерство освіти і науки України (м. Київ);

• майстер-клас по професійному бренду викладача/ки, 15 липня (м. Київ);

• презентація дослідження «Медіавідкритість судів України: результати 
всеукраїнського опитування працівників судів України, 2018 рік», 
18 липня, правовий клуб PRAVOKATOR.Київ;

• церемонія нагородження переможців/ниць конкурсу «Суд людською 
мовою — 2019», 21 листопада, One love coffee (Pinchuk Art Centre), м. Київ;

• публічна дискусія «Судові трансляції як спосіб протидії фейкам», 
20 грудня (м. Київ).

Трансляції судових засідань технічними засобами судів

«Вектор прав людини» розвиває і підтримує механізм трансляцій 
судових засідань технічними засобами судів, що робить суд:

• доступнішим;

• відкритішим.

Трансляції судових засідань технічними засобами судів 
відбувалися у 24 областях України в судах усіх ланок. 
Важливо зазначити, що їхня кількість постійно зростає. 
«Вектор прав людини» веде облік таких трансляцій.

24
області

охоплено

Н А Ш А  Д І Я Л Ь Н І С Т Ь
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Стажування та практика

У 2019 році ми започаткували проходження практики та стажування студентами/
ками на базі нашої організації. У процесі проходження практики стажери/ки 
зможуть долучитися до діяльності нашої організації, отримати досвід реальної 
правозахисної роботи, займатись аналітичною, організаційною чи інформаційною 
роботою. Експерти/ки нашої організації розробляють індивідуальні плани 
проходження практики на основі зацікавлень стажерів/ок, побажань навчального 
закладу тощо. На початку 2020 року приймаємо перших 5 стажерів/ок.

Публікації:

• Дослідження «Медіавідкритість судів України:  
результати всеукраїнського опитування працівників судів України, 2018 рік»: 
http://hrvector.org/zviti/19-07-17-admin

• Дослідження «Прес-служби судів: погляд зсередини. Результати 
всеукраїнського опитування співробітників та співробітниць комунікаційних 
команд судів України»: http://hrvector.org/zviti/19-02-26-press

• Дослідження «Суди та ЗМІ: досвід співпраці. Результати всеукраїнського онлайн- 
опитування журналістів і журналісток щодо співпраці з судами, 2018 рік»: 
http://hrvector.org/zviti/19-03-11-mediacourts

• Збірник «Нормативно-правова база, яка забезпечує гласність та 
відкритість судів в Україні»: http://hrvector.org/publikacziyi/19-03-26-admin

• Проєкт типового положення про прес-службу апеляційного суду: 
http://hrvector.org/publikacziyi/19-06-20-admin

• Проєкт типової посадової інструкції головного спеціаліста 
зі забезпечення зв’язків із засобами масової інформації та/або 
прес-секретаря апеляційного суду:  
http://hrvector.org/publikacziyi/19-06-19-admin

Н А Ш А  Д І Я Л Ь Н І С Т Ь

http://hrvector.org/zviti/19-07-17-admin
http://hrvector.org/zviti/19-02-26-press
http://hrvector.org/zviti/19-03-11-mediacourts
http://hrvector.org/publikacziyi/19-03-26-admin
http://hrvector.org/publikacziyi/19-06-20-admin
http://hrvector.org/publikacziyi/19-06-19-admin
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• Звіт «У залі суду: результати всеукраїнського моніторингу інформаційного 
наповнення приміщень апеляційних судів України матеріалами, 
що сприяють відкритості правосуддя та налагодженню взаємодії з медіа 
та громадою, 2019 рік»: http://hrvector.org/zviti/19-06-27-admin

• Посібник «Як налагодити діалог суду та громади?»: 
http://hrvector.org/publikacziyi/19-04-11-press

• Збірник «Конкурс журналістських робіт 
«Суд людською мовою» 2019 рік: матеріали, що взяли участь»: 
http://hrvector.org/publikacziyi/19-11-19-konkurs-sud

• Посібник «Навчаємо через практику: досвід використання судових 
трансляцій у викладанні права»: 
http://hrvector.org/publikacziyi/19-07-14-admin

Знакові робочі зустрічі

• 5 лютого, Вільнюс (Литва) — обмін досвідом між командою 
ГО «Вектор прав людини» та Вільнюського університету щодо 
використання інтерактивних методів освіти та розвитку стандартів 
висвітлення судового процесу та його доступності.

• 27 березня, Київ — зустріч команди ГО «Вектор прав 
людини» та робочої групи Комунікаційного комітету системи 
правосуддя для обговорення питань співпраці.

• 17 вересня, Київ — команда ГО «Вектор прав людини» зустрілась 
із представниками проєкту PRAVO-JUSTICE Андрієм Химчуком 
і польським експертом Лукашем Боярські. Надали консультації щодо 
розвитку комунікаційної роботи судової влади України.

• 20 вересня, Київ — зустріч команди ГО «Вектор прав людини» та 
ДП «Інформаційні судові системи». На зустрічі обговорили шляхи 
покращення роботи порталу «Судова влада», сайтів судів, транслювання 
засідань онлайн, спільні навчальні проєкти для працівників/ниць судів.

Н А Ш А  Д І Я Л Ь Н І С Т Ь

http://hrvector.org/zviti/19-06-27-admin
http://hrvector.org/publikacziyi/19-04-11-press
http://hrvector.org/publikacziyi/19-11-19-konkurs-sud
http://hrvector.org/publikacziyi/19-07-14-admin
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Н А С  П І Д Т Р И М У Ю Т Ь

Ми вдячні за усю підтримку — фінансову, інтелектуальну, 
емоційну, ресурсну, інформаційну.

Протягом року ми реалізовували проєкти та окремі активності  
з такими партнерами:

21 травня у Києві ГО «Вектор прав людини» спільно з «Координаційним 
центром з надання правової допомоги» підписали Угоду про партнерство.

Громадська 
організація «Центр 
«Соціальна Дія»

Представництво 
Фонду ім. Фрідріха 
Еберта в Україні

Академія 
адвокатури 
України

Аналітичний сервіс 
«Суд на долоні»

Громадська 
організація  
«Центр прав 
людини ZMINA» 

Рада суддів 
України

Міністерство освіти 
і науки України

Правовий клуб 
PRAVOKATOR.Київ

Національна спілка 
журналістів України

Громадська організація 
«Інтерньюз-Україна»

Громадська 
організація  
«Медійна ініціатива 
за права людини»

Громадська 
організація 
«Адвокатська 
дорадча група»

Громадська 
організація  
«Бюро правничих 
комунікацій»
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У 2019 році ми реалізували наступні проєкти, що були підтримані грантами:

Проєкт «Відкритість 
судів для громадськості 
та медіа»

219 990 грн

Проєкт «Відкритість 
судів для ЗМІ та 
громадськості  
як запорука 
верховенства права»

1 670 430 грн

Проєкт «Використання 
судових трансляцій  
під час навчання права»

509 682 грн

Навчальний курс 
«Інклюзивна 
освіта в сфері прав 
людини з молоддю» 
навчання права»

ГО «Центр 
політико-
правових 
реформ»

The Matra / 
Human Rights 
Fund (HRF) 
Programme of 
the Embassy of 
the Kingdom of 
the Netherlands

Програма USAID 
реформування 
сектору юстиції 
«НОВЕ 
ПРАВОСУДДЯ»

ГО «Платформа 
участі» (Латвія), 
ЕС Erasmus + (KA1)

48 906 грн

Н А С  П І Д Т Р И М У Ю Т Ь

НАЗВА ДОНОР СУМА

Видатки

Адміністративні видатки 88 000 грн

Нараховано доходу фізичним особам за 2019 рік 297 021 грн

Сплачено податків фізичними особами за 2019 рік 119 277 грн

із них: ПНФО 18% — 53 464 грн; ВЗ 1,9% — 4 455 грн; ЄСВ 22% — 61 358 грн

Статутна діяльність 1 495 835 грн
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Г Р О М А Д С Ь К А

О Р Г А Н І З А Ц І Я

Р І Ч Н И Й  З В І Т  

2 0 1 9

У 2019 році ми продовжували інформувати про свою діяльність тут:
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facebook.com/hrvector.org
Новини про нашу організацію

www.hrvector.org
Вся офіційна інформація

goo.gl/0cuwBS
Записи наших вебінарів, заходів, просвітницькі ролики

t.me/HumanRightsVector
Конспекти з освітніх заходів і не тільки

facebook.com/trialinsimplewords
Про суди й що ми робимо у цій сфері

instagram.com/humanrightsvector_o�cial
 

https://www.facebook.com/hrvector.org
https://www.facebook.com/trialinsimplewords
https://www.youtube.com/channel/UCqjeimokzHuf4-v6TmfXZ5w
https://t.me/HumanRightsVector
http://hrvector.org
https://www.instagram.com/humanrightsvector_official/

