
   
Презентація дослідження «Медіавідкритість судів України-2019» 

 
Запрошуємо на презентацію дослідження «Медіавідкритість судів України: результати 
всеукраїнського опитування працівників і працівниць судів України, 2019 рік», яка відбудеться 11 
червня о 11.30 год онлайн.  
 
«Медіавідкритість судів України» ― це щорічне дослідження, що третій рік поспіль проводиться 
громадською організацією «Вектор прав людини» в межах проекту «Суд людською мовою». Наразі 
воно є єдиним системним дослідженням комунікаційної діяльності судів, що дає можливість не 
лише окреслити стан справ поточного року, а й проаналізувати динаміку як напрям роботи задля 
захисту права на справедливий суд. У цьогорічному опитуванні взяло участь 217 чинних судів на 
підконтрольній території України. Це дослідження проводилося ГО «Вектор прав людини»  у 
партнерстві з Радою суддів України (в межах Меморандуму про співпрацю), Національною школою 
суддів України та Фондом імені Фрідріха Еберта в Україні. На заході будуть представлені 
результати опитування, здійснено порівняння даних із 2017 та 2018 роками, надано рекомендації.  
 
Під час презентації ви дізнаєтеся: 
- актуальні статистичні дані щодо комунікаційної роботи судів; 
- «зради» та «перемоги» судової комунікації; 
- тактики та стратегії, які обирають суди у комунікації з громадськістю; 
- особливості внутрішньої комунікації суду. 
 
Наприклад, у процесі дослідження ми виявили, що 72% судів віддають перевагу Facebook. 8% 
користуються YouTube. 5% судів навіть мають власний аккаунт в Instagram. Також дослідили: які 
інструменти комунікації використовують суди, як часто та для кого проводять заходи та чи 
злагоджено працює комунікаційна команда суду.  
 
Спікери (-ки): 
Валерія Рибак, директорка ГО «Вектор прав людини», координаторка проекту «Суд людською 
мовою», співавторка дослідження; 
Микола Оніщук, ректор Національної школи суддів України; 
Богдан Моніч, голова Ради суддів України (участь уточнюється); 
Олена Давліканова, проєктна координаторка Представництва Фонду ім. Фрідріха Еберта в Україні; 
Назарій Боярський, член Правління ГО «Вектор прав людини», співавтор дослідження. 
 
Захід відбудеться онлайн 11 червня 2020 року з 11:30 до 13:00. Підключення до онлайн-
кабінету ― 11:15 - 11:30. 
 
Реєстрацію відкрито до 10 червня за посиланням: https://forms.gle/G3z6a8FQTMLiybRF7 
Зареєстровані учасники/ці отримають посилання для входу до онлайн-кабінету, роздаткові 
матеріали та додаткову інформацію. 
 
У разі запитань звертайтесь, будь ласка, за електронною адресою trialinsimplewords@gmail.com  
 
 Для довідки: 

ГО «Вектор прав людини» ― правозахисна організація. Головна мета ― реалізація та захист основоположних 

прав та свобод людини. У своїй діяльності ГО «Вектор прав людини» керується на практичне виконання норм та принципів викладених у 
міжнародних документах, що ратифіковані Україною, а також усіх інших зобов’язань України у сфері прав людини та основоположних 
свобод.  
Проект «Суд людською мовою» створений для захисту права на справедливий суд та просвітницької роботи для широкого кола 
населення. Ініціатива об’єднує громадських активістів, IT-спеціалістів і професійних юристів.  
Ми у соцмережах: 
 

● Телеграм:t.me/HumanRightsVector 

● Інстаграм:www.instagram.com/humanrightsvector/ 

● Фейсбук «Вектор прав людини»: 
www.facebook.com/hrvector.org/ 

● Фейсбук проекту «Суд людською мовою»: 
www.facebook.com/trialinsimplewords 

● Наш сайт: hrvector.org 

● Ютуб:www.youtube.com/channel/UCqjeimokzHuf4-v6TmfXZ5w 
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