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CPJ – Committee to Protect Journalists  
Комітет по захисту журналістів  
 

Форма для оцінки ризику 
 

Ця форма для оцінки ризику може бути використана будь-яким 
журналістом, командою репортерів або редактором, які планують 
відрядження. Деякі поля не обов’язково підходять саме для вашого 
відрядження. Ця форма є керівництвом по оцінюванню ризику.  

 
Перш ніж заповнювати форму, всім журналістам, включаючи 
фрілансерів, слід провести розмову з відповідними членами 
команди/редакторами або навіть членами їх родин та друзями, яким 
потрібно мати копії заповненої форми.  
 
Важливо вказати якомога детальнішу інформацію щодо небезпеки, з якою 
може зіткнутися журналіст або команда репортерів; оцінити, як можна 
знизити  ризики, та обов’язково розробити план дій у непередбачуваних 
ситуаціях. Для отримання додаткових відомостей щодо питань, які слід 
розглянути, та інформації, яка має бути включена в цю форму, див. 
Примітку з безпеки від CPJ на Basic Preparedness (Основна готовність). 
 

 
 

ОСНОВНА ІНФОРМАЦІЯ 

Опис відрядження  

Місце відрядження  

Графік відрядження 
Будь-ласка включіть інформацію про 

дати  відрядження, адресу вашого 
розміщення та транспорт, на якому 
ви дістанетесь до місця відрядження  
(літак/потяг тощо з номером рейсу)  

 

https://cpj.org/2018/09/basic-preparedness-risk-assessment.php


Члени команди: ФІО та контактні 
номери 

 

Контактні дані особи на випадок 
надзвичайного випадку 

У кожного члена команди має бути 
особа, яку проінформують про 

надзвичайний випадок, якщо такий 
станеться. Будь ласка, вкажіть повне 
ім’я, контактний номер і те, ким вам 

приходиться ця особа (родич, друг 
тощо) для кожного члена команди. 

 

ФІЗИЧНА БЕЗПЕКА 
Нижче наведений чек-лист можливих ризиків, які можуть з’явитися під 

час виконання журналістського розслідування або після його публікації. 
Будь ласка, перегляньте CPJ Safety Kit (Інформаційний посібник з 

безпеки для журналістів) 

https://cpj.org/safety-kit/


Чи розглядали ви потенційні загрози, 
пов’язані з конфліктом і 

насильством? 

Як ви плануєте пом’якшити ці 

загрози?  

 
Щоб дізнатись більш детальну 

інформацію, будь ласка, подивиться 
Примітку з безпеки від CPJ на тему War 

Reporting (Оглядання воєнних подій). 

 

Чи є ризик терористичних атак? Як 

ви плануєте зменшити цей ризик? 

 
Щоб дізнатись більш детальну 

інформацію, будь ласка, подивиться 
Примітку з безпеки від CPJ на тему  

Terrorist Attacks (Терористичні Атаки). 

 

Чи розглядали ви погрози, пов’язані 
зі злочинністю (включаючи погрозу 

викрадення)? Як ви плануєте 
зменшити цей ризик? 

 

Чи існують якісь потенційні 
проблеми, пов’язані з попереднім 

репортажем будь-якої особи, яка бере 
участь у виконанні завдання, які 
можуть підвищити ризик для цієї 

особи чи групи репортерів? 
Як ви плануєте пом’якшити ці 

загрози? 

 

Чи досліджували ви ризики 
інфекційних захворювань та/або 

інших проблем зі здоров’ям у місці, 
з якого ви повідомляєте? Які дії ви 

вживете, щоб пом’якшити ці ризики? 

 

Чи існують якісь ризики, пов’язані з 

потенційними протестами чи 
мітингами? Як ви плануєте зменшити 

ці ризики? 

 
Щоб дізнатись більш детальну 

інформацію, будь ласка, подивиться 
Примітку з безпеки від CPJ на тему  

Civil Disorder (Цивільні заворушення). 

 

Чи є потреба в засобах 

індивідуального захисту (ЗІЗ) під 
час виконання цього завдання? 

Якщо є потреба, які ЗІЗ ви плануєте 
використовувати? Чи всі в команді 
знають/проходять навчання щодо 

використання 
рекомендованих ЗІЗ? 

 

https://cpj.org/2019/10/physical-safety-war-reporting/
https://cpj.org/2019/10/physical-safety-war-reporting/
https://cpj.org/2018/09/physical-safety-terrorist-attacks/
https://cpj.org/2018/09/physical-safety-civil-disorder/


Чи існують ризики 
вербального, фізичного та/або 
сексуального залякування? Як 
Ви плануєте зменшити ці ризики? 

 
Щоб дізнатись більш детальну 

інформацію, будь ласка, подивиться 
Примітку з безпеки від CPJ на тему 

 Mitigating Sexual Violence (Пом’якшення 
ризику сексуального насильства).  

 

Чи є ризик арешту або 
затримання? Як ви плануєте 

зменшити цей ризик? 

 

Ви розглядали питання 
транспортування? Будь ласка, 

опишіть тут свій план дій у 
надзвичайних ситуаціях. 

 

Чи існують якісь ризики, пов’язані з 
корупцією? Як ви плануєте зменшити 

ці ризики? 

 

Чи існують якісь ризики, пов’язані з 
погодою чи іншими екологічними 

небезпеками? 

Як ви зменшите пов’язані ризики? 

 
Щоб дізнатись більш детальну 

інформацію, будь ласка, подивиться 
Примітку з безпеки від CPJ на тему 

Natural Disasters and Extreme Weather 
(Стихійні лиха та екстремальна погода) 

 

Чи інші журналісти раніше стикалися з 
проблемами висвітлення цієї історії? 
Якщо так, визначте проблему(и) та які 

кроки ви вживете, щоб пом’якшити 
ризики. 

 

Перегляньте свій онлайн-профіль. 
Як ваш профіль може поставити вас 

під загрозу щодо цієї історії? 

 
Надайте докладну інформацію про 

те, як ви зменшите цей ризик. 

 

ЦИФРОВА БЕЗПЕКА 
Нижче наведений чек-лист можливих ризиків, які можуть з’явитися під 

час виконання журналістського розслідування або після його публікації. 
Будь ласка, перегляньте  CPJ’s Digital Safety Kit (Інформаційний посібник з 

цифрові безпеки для журналістів) 

Чи досліджували ви онлайн, які 
злонавмисники пов’язані із вашим 
журналістським розслідуванням чи 

місцем розташування? 
Як ви зменшите цей ризик? 

 

https://cpj.org/2019/09/physical-safety-mitigating-sexual-violence/
https://cpj.org/2019/09/physical-safety-mitigating-sexual-violence/
https://cpj.org/2018/09/physical-safety-natural-disasters-and-extreme-weat/
https://cpj.org/2018/09/physical-safety-natural-disasters-and-extreme-weat/
https://cpj.org/2018/09/physical-safety-natural-disasters-and-extreme-weat/
https://cpj.org/2019/07/digital-safety-kit-journalists/


Чи думали ви про те, як безпечно 
спілкуватися з джерелами 

інформації? Як саме ви будете це 
робити і чому? 

 

Чи є у вас план безпечного 
резервного копіювання та 

передачі даних? 
Надайте докладну інформацію про те, 

як ви це зробите. 

 

Чи думали ви про те, як безпечно 
проводити онлайн-дослідження? Які 
кроки ви зробите для пом’якшення 

ризику? 

 

Чи знаєте ви, яка інформація 
міститься на ваших пристроях і 
який  ризик с цим пов’язаний? 

 

Чи знаєте ви, як перетинати кордони 
з апаратурою? Які кроки ви зробите, 

щоб зменшити ризик? 

 
Щоб дізнатись більш детальну 

інформацію, будь ласка, подивиться 
Примітку з безпеки від CPJ на тему 

Journalists Crossing the U.S. Border 
(Журналісти, що перетинають кордон 

США). 

 

ПСИХОЛОГІЧНА БЕЗПЕКА 

Нижче наведений чек-лист можливих психологічних ризиків, які можуть 
з’явитися під час виконання журналістського розслідування або після 

його публікації. 
Напишіть, як ви можете пом‘якшити риск.  

Будь ласка, перегляньте CPJ’s Safety Note on Psychological Safety. 
(Інформаційний бюлетень з психологічної безпеки для журналістів) 

Чи розглядали ви психосоціальні 
ризики, пов’язані з вашим 
розслідуванням, включаючи будь-які 
ризики, пов’язані з переслідуванням 
в Інтернеті чи будь-якими іншими 
цифровими загрозами? 

 
Щоб дізнатись більш детальну 

інформацію, будь ласка, подивиться 
Примітку з безпеки від CPJ на тему 

Psychological Safety and Online 
Harassment and How to Protect Your 
Mental Health for more information. 

 

Чи існує план проведення дебрифінгу 
всіх членів команди репортерів, 

включаючи фрілансерів, фотографів 
та редакторів, після виконання 

завдання? 

 

https://cpj.org/reports/2018/10/nothing-to-declare-us-border-safety-journalist/
https://cpj.org/reports/2018/10/nothing-to-declare-us-border-safety-journalist/
https://cpj.org/2018/09/psychological-safety/
https://cpj.org/2018/09/psychological-safety/
https://cpj.org/2019/09/psychological-safety-online-harassment-emotional-health-journalists/
https://cpj.org/2019/09/psychological-safety-online-harassment-emotional-health-journalists/
https://cpj.org/2019/09/psychological-safety-online-harassment-emotional-health-journalists/


Якщо це буде необхідно, чи існує 
план надання допомоги в питаннях 

психосоціальної підтримки або 
роботи з психологічними травмами 

для всіх членів репортерської 
команди, включаючи фрілансерів, 

фотографів та редакторів? 

 

ПОРЯДОК РЕЄСТРАЦІЇ У МІСЦІ ВИКОНАННЯ ЖУРНАЛІСТСЬКОГО 
ЗАВДАННЯ ТА КОНТАКТНІ ОСОБИ НА ВИПАДОК НАДЗВИЧАЙНОЇ 

СИТУАЦІЇ  
Будь ласка, заповніть наступний розділ якомога детальніше 

Будь ласка, вкажіть час заїзду в 

готель тощо та вашу контактну особу 
на випадок надзвичайної ситуації.  

Вкажіть номери телефонів для 
кожного члена репортерської групи, 

контактну особу на випадок 
надзвичайної ситуації, часовий пояс, 

де ви будете працювати, а також 
узгоджений спосіб зв’язку (WhatsApp, 

SMS тощо). 

 

Будь ласка, додайте інформацію, 
чи є в вас відповідне страхування 

(будь ласка, вкажіть номер телефону 
цілодобової екстреної допомоги вашої 

страхової компанії, а також номер 
поліса та його терміну дії) 

 
Більш детальну інформацію щодо видів 

страхування для журналістів-фрілансерів 
і місцевих медіа дивіться тут  
insurance page (сторінка про 

страхування)  від ACOS Alliance. 

 

Будь ласка, вкажіть додаткових 
контактних осіб на випадок екстреної 

ситуації та їх номери телефонів. 

 

Будь ласка, включіть тут детальну 
інформацію про медичні 
процедури на випадок 
екстреної ситуації. 

 

https://www.acosalliance.org/insurance
https://www.acosalliance.org/


За потреби, напишіть список 
контактних осіб, які можуть 
вирішувати юридичні 
питання у разі  
надзвичайних ситуацій. 

 

 

Будь ласка, вкажіть будь-яку 
іншу відповідну 
інформацію. 

 

 
 

Онлайн посібник з безпеки для журналістів та редакцій новин (CPJ’s online Safety Kit ),   
містить в собі  основну інформацію про фізичні, цифрові та психологічні засоби безпеки.  
Журналістам, які потребують допомоги, слід звертатися до CPJ через даний імейл 
emergencies@cpj.org. 

 

Якщо ви хочете підписатися на періодичне отримання інформації з безпеки від CPJ, 
будь ласка sign up here  (підпишитесь тут) і оберіть “CPJ safety advisories” (поради з 
безпеки від  CPJ ). Також можете перейти за хештегом #CPJEmergencies, щоб бути у 
курсі актуальної інформації з фізичної, цифрової та психологічної безпеки. 

https://cpj.org/safety-kit/
mailto:emergencies@cpj.org
https://cpj.org/about/email-lists/

