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Кудар Борис Юрійович 
 
Дата народження: 17.07.1971 
Телефони: +380977126287 (Viber), +380636247460 (WhatsApp) 
e-mail: kudar.boris@gmail.com, hr.advocacy.training@gmail.com 
Skype: kudar_boris, https://www.facebook.com/kudar.boris 
websites: http://hr-advocacy.mk.ua/, http://nikcenter.org/ 
 

 
Основні компетенції: 
- Впровадження новітніх технологій навчання правозахисників  
- Підвищення організаційної спроможності організацій громадянського суспільства  
- Проведення освітніх заходів в галузі захисту прав людини 
- Організація діяльності правозахисних груп, безпека журналістів і правозахисників 
- Аудит органів місцевого самоврядування 
- Стратегічне і операційне планування, управління соціальними проектами 
 
Освіта: 
-  09.2003 – 04.2008 Київський національний університет внутрішніх справ. Правознавство 
-  02.1994 – 05.1995 Аспірантура Національного університету кораблебудування 
-  09.1988 – 02.1994 Миколаївський кораблебудівний інститут. Технологія машинобудування  
 

Додаткова освіта: 
- 2018 Школа медіа-патріотів – Київ. Психотехнології оптимізації соціальних медіа-комунікацій 
- 2015 Академія української преси, StopFake - Київ. Медіаграмотність для громадян    
- 2012-2013 TechCamp - Київ, Донецьк, Івано-Франківськ. Відділ преси, освіти та культури (PAS) 
Посольства США в Україні. Розв’язання соціальних проблем за допомогою інновацій 
- 2012 Міжнародний правозахисний центр Equitas (Канада) та Консорціум удосконалення 
менеджмент-освіти CEUME, Київ. Інноваційні методики навчання у сфері захисту прав людини 
- 2011 Польсько-українська група «Системи якості», Миколаїв. Аудит органів місцевого 
самоврядування, контроль якості надання адміністративних послуг 
- 2010 PH-International, Microsoft-Ukraine, Київ. Використання можливостей соціальних мереж 
- 2004 – 2005 Миротворчий центр Національної академії внутрішніх справ, Київ, Віта-Поштова. Special 
Assistance Team. Law enforcement 
 
Діяльність: 

 

01.05.2012 – т.ч.:  директор громадської організації «Учбово-методичний центр 
захисту прав людини» HRTC (місія: сприяння розвитку освіти в сфері прав людини 
шляхом впровадження новітніх технологій). 

- Підготовлено 120 фахівців прикладних спеціальностей, у т.ч.: розробка навчальних кейсів 
правозахисної тематики – 20; соціальна анімація – 18; технології залученого навчання - 20; тактика 
малих правозахисних груп - 20; захист від пропаганди в кібер-просторі – 43 
- Проведено 30 освітніх заходів, у т.ч. три Всеукраїнських конференції. Реалізовано 5 соціальних 
проектів. Надано мікрогрантову підтримку 7 неурядовим організаціям 
- Створено 20 малих правозахисник груп і мережа їх підтримки в 10 регіонах України 
- Налагоджено взаємодію із підрозділами системи безоплатної правової допомоги та агентствами 
журналістських розслідувань.  
Розробив  5 проектів, які були підтримані міжнародними донорами на загальну суму $74210: (1) 
«Просування прав людини в Миколаївській області» (Навчаємо успіху). NED Grant Number 2012-965 
$19370. (2) Проект «Молоді аніматори» (Створення молодіжного навчального гуртку соціальної 
анімації). ГО «Нова генерація» грант № 6/2012 $792 (субгрант Східно-Європейського демократичного 
центру EEDC – субгрант NED). (3) Проект «Просування прав людини на Півдні України» (HR-патруль). 
NED Grant Number 2013-883 $21790. (4) Проект «Підготовка фахівців з ефективної контрпропаганди в 
кіберпросторі» (Контрпропаганда) Відділ преси, освіти і культури Посольства США в Україні PAS № 
SUP30014GR123 $30330. (5) Проект «Чиста вода для Миколаєва» (Безпечна вода). Донор «NESEHNUTI» 
за підтримки МЗС Чеської Республіки. $1928. Договір від 18.03.2018. 
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01.08.2016 – т.ч.:  громадська організація «Миколаївський центр журналістських 
розслідувань» MCIR - менеджер проектів, журналіст, редактор стрічки новин. Створено 
мережу підтримки журналістів – розслідувачів на Півдні України.  

Розробив 8 соціальних проектів, які були підтримані міжнародними донорами на загальну суму $67371: 
(1) «Підвищення обізнаності та громадської активності населення Миколаївської і Херсонської областей 
для ефективної протидії корупції». МФ «Відродження» грант № 51440 – $10714. (2) «Моніторинг реформ 
та висвітлення актуальних подій в Миколаївській та Херсонській області». Програма U-media  Інтерньюз за 
підтримки USAID. SG-FA-F5051-01 (CIR) $7000. (3) «Залучення молоді до розслідувальної журналістики 
через відеоігри». IREX 27.03.2017 No. FY16-UMPP-Mykolayiv CIR(01) $2000. (4) «Створення коаліції 
громадських організацій для контролю за дотриманням мораторію на вирубку дерев». NESEHNUTI  
01.04.2017, $1357 за підтримки МЗС Чеської Республіки. (5) «Підвищення довіри населення до 
незалежних ЗМІ через залучення мешканців Півдня України до регіональної мережі журналістів-
розслідувачів з викриття корупції та захисту прав людини». DFATD від 25.04.2017 № 41/PKWD/2017 
$10650.  (6) «Залучення гіперлокальних медіа до проведення журналістських розслідувань з викриття 
корупції на Півдні України». Фонд розвитку ЗМІ Відділу преси освіти і культури Посольства США в Україні 
від 22.08.2017 SUP30017GR0204 $17985,00. (7) "Підвищення безпеки журналістів-розслідувачів". IREX 
11.05.18 FY17-UMPP-Mykolayiv CIR (04) $3490,00. (8) «Викриття корупційної діяльності і зловживань у 
земельній сфері на Півдні України». МФ «Відродження», серпень 2018, $14175. 
 
Попередня діяльність: 
- 01.01.2016 – 31.07.2016: Заступник начальника відділу організаційної роботи, юридичного 
забезпечення діяльності та інформації Регіонального центру з надання безоплатної правової допомоги у 
Миколаївській області. Підготовлено та розміщено на Інтернет-ресурсах Центру понад 60 статей по темі 
безоплатної правової допомоги; створено Інтернет-канал; організовано публікацію 8 статей в пресі, 7 
виступів співробітників на обласному телебаченні і 2 – на обласному радіо. Розроблено та надіслано до 
районих рад бюджетні програми розвитку правової освіти населення. Створено 18 правових бюро та 49 
мобільних консультаційних пунктів. Підготовлено пакет пропозицій щодо покращення діяльності 
підпорядкованих підрозділів, зокрема відділу інтеграторів. 
- 01.09.2010 – 30.04.2012: Заступник голови правління Миколаївської обласної організації Всеукраїнської 
асоціації самоорганізації населення, менеджер ГО «Фонд розвитку міста Миколаєва», помічник депутата 
Миколаївської міської ради. Управління соціальними проектами, співпраця з міжнародними 
правозахисними організаціями, PR-супровід діяльності організацій громадянського суспільства, аудит 
адміністративних послуг, адміністрування грантових конкурсів, семінарів, конференцій.  
- 18.09.1995 -  31.08.2010: Служба в органах внутрішніх справ України на посадах інспектора по зв'язкам 
з громадськістю (1995-2003) та начальника сектору організації діяльності спеціальних установ міліції 
(2003-2010). 
 
Досвід управління та участь у заходах (вибірково): 
- Тренінг «Школа молодого правозахисника», Миколаїв, ГО «Ти ж юрист», 8-9.12.2018, доповідач 
- Конференція «Зміни на місцях», Очаків, АЕР - ГС «Громадські ініціативи України» - NED, 14-15.11.2018, учасник    
- Тренінг «Основи лобіювання громадських ініціатив», Миколаїв, NESEHNUTI-HRTC, 19.10.2018, організатор 
- Конференція Active_mk'18, Миколаїв, Active Mykolaiv, 06.10.2018, доповідач 
- Регіональний форум «ЄС та громадянське суспільство в Україні», EU-TOGETHER, Одеса, 02.10.2018, учасник 
- Міжнародний «Форум медіа-патріотів» - ГО «Школа медіа-патріотів», Київ, 29 червня – 1 липня 2018, учасник  
- Всеукраїнський Форум гіпелокальних ком’юніті – Фонд «Об’єднання», Святогірськ, 25-27 травня 2018, доповідач 
- Міжнародна конференція Digital Transformation Forum Governance X Watchdogs, Romanian – American University, 
Bucharest, Romania, 3-4 травня 2018, доповідач 
- Цикл тренінгів «Журналістські розслідування: регіональний вимір», Миколаїв, Одеса, Херсон, MCIR-HRTC, жовтень 
2017 - лютий 2018, організатор 
- IX Всеукраїнська конференція журналістів-розслідувачів України, Київ, RPDI, учасник 
- Третій  українсько-чеський баркемп «Громадянське суспільство, пропаганда і незалежна журналістика», Херсон, 
NESEHNUTI, 12-13.11.2017, соорганізатор, доповідач 
- Цикл тренінгів і стажувань «Створення регіональної мережі журналістів-розслідувачів», Миколаїв, Одеса, Херсон, 
MCIR-HRTC, червень - серпень 2017, організатор 
- Робоча зустріч журналістів-розслідувачів CIR, CUNY і The New York Times "Залучення молоді до розслідувальної 
журналістики через відеоігри», Миколаїв, CIR, 19.05.2017, організатор 
- Робоча зустріч представників українських і чеських НУО, Миколаїв, NESEHNUTI, 14.03.2017, організатор 
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- Тренінг для юристів, які співпрацюють з організаціями громадянського суспільства, 24-26.02.2017, Київ, IWPR, 
учасник 
- Другий українсько-чеський баркемп «Громадянське суспільство і незалежна журналістика», Херсон, NESEHNUTI, 14-
15.11.2016, доповідач 
- Семінар для співробітників центрів з надання безоплатної вторинної правової допомоги «Як писати цікаві статті», 
25.05.2016, Миколаїв, HRTC та РЦ з надання БВПД у Миколаївській області, організатор 
- Семінар-нарада  з питань інформаційно-аналітичної діяльності для співробітників центрів з надання безоплатної 
вторинної правової допомоги, 06.04.2016, Миколаїв, HRTC та РЦ з надання БВПД у Миколаївській області, 
співорганізатор, доповідач 
- Тренінг для тренерів «Медіаграмотність для громадян», Академія української преси, 04-05.11.2015, участник 
- Регіональний круглий стіл Обговорення пропозицій щодо Стратегії державної політики сприяння розвитку 
громадянського суспільства в Україні, 09.09.2015, Одеса, ОSCE, експерт 
- Всеукраїнська науково-практична конференція із захисту населення від шкідливого інформаційного впливу «Під 
променем пропаганди - 2», Миколаїв, 25.03.2015, HRTC, організатор 
- Всеукраїнський форум організаційного розвитку, 4-5 грудня 2014, Київ, ISAR, доповідач 
- Цикл практичних семінарів із застосування он-лайн інструментів обробки інформації в 10 областях України, 
жовтень-грудень 2014, HRTC, організатор 
- Конкурс мікрогрантів для громадських організацій південних і східних регіонів України, вересень 2014, HRTC, 
організатор 
- Науково-практична конференція «Під променем пропаганди», вересень 2014, Миколаїв, HRTC, організатор 
- Конкурс мікрогрантів для громадських організацій південних регіонів України, квітень-травень 2014, HRTC, 
організатор 
- Науково-практична конференція «ТехФорум Київ. Створення цифрового майбутнього для громадянського 
суспільства України», 14-15 листопада 2013, Київ, PAS, учасник 
- Цикл телепередач «Миколаїв он-лайн» на каналі «Моріон» та Інтернет-ТВ USC (Ukraine Social Community), липень-
жовтень 2013, PAS, ведучій 
- Семінар-тренінг «Тактика малих правозахисних груп - 2», 28-29 березня 2013, Миколаїв, HRTC, організатор 
- Науково-практична конференція «ТехКемп Івано-Франківськ», 16.05.2013, PAS, учасник 
- Конференція «Форми участі громадян в прийнятті рішень органами влади, 12-13 квітня 2013, Херсон, EEDC, учасник 
- Семінар «Фінансування політичних партій», 11-12 березня 2013, Одеса, IFES – Internews-UA, учасник 
- Науково-практична конференція «ТехКемп Донецьк», 04.04.2013, PAS, учасник 
- Семінар-тренінг «Тактика малих правозахисних груп - 2», 16-19 грудня 2013, Миколаїв, HRTC, організатор 
- Семінар «Впровадження ситуаційної методики (case teaching) та технологій участі (participatory facilitation) для 
навчання громадських лідерів, 26-28 лютого 2013, Миколаїв, HRTC, організатор 
- Семінар «Розробка ситуаційних вправ» (case study) для керівників громадських організацій, 19-21 грудня 2012, 
Миколаїв, HRTC, організатор 
- Семінар «Соціальна анімація, розробка карт ресурсів і потреб регіону», 30.11.2012, Миколаїв, HRTC, організатор 
- Семінар «Основи розробки соціальних проектів», 31.10.2012, Миколаїв, HRTC, організатор 
- Науково-практична конференція «Як зробити зміни потрібними суспільству», жовтень 2012, Київ, GURT, учасник 
- Науково-практична конференція «Ефект метелика», жовтень 2012, Київ, CEUME, учасник 
- Науково-практична конференція «ТехКемп Київ», вересень 2012, Київ, PAS, учасник 
- Міжнародний тренінг в галузі прав людини IHRTS-2012, березень-квітень 2012, Чернігів, EQUITAS, учасник 
- Семінар «Навички створення навчальних кейсів», 4-5 лютого 2012, Київ, CEUME, учасник 
- Семінар Розробка стратегічних повідомлень, грудень 2011, Херсон, Товариство Лева, NED, учасник 
- Форум інституційного розвитку громадських організацій, листопад 2011, Київ, USAID, учасник 
- Семінар «Консультування та моніторинг органів місцевого самоврядування щодо організації доступу до публічної 
інформації», 15-16 липня 2011, Київ, EuropeAid, учасник 
- Науково-практична конференція «Регламентація питань самоорганізації населення законодавством України», 8-10 
липня 2011, Кіровоград, IRF,учасник 
 
Додаткові навички: 
- реагування на інформаційні запити, потреби та виклики; реалізація комунікативних заходів  
- моніторинг та планування інформаційної присутності у засобах масової інформації; розробка та розповсюдження 
інформаційних матеріалів; створення мультимедійного контенту для веб-сайтів і сторінок у соціальних мережах 
- координування взаємодії зі структурними підрозділами; інформаційний та методологічний супровід підрозділів на 
регіональному рівні. 
 
Інше: 
- Водійський стаж (категорія «В») з 1995 року 
- Проживаю з сім’єю в Миколаєві Миколаївської області 
- За необхідності готовий до переїзду у інше місто 
- Можу працювати дистанційно 


