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Як ми збираємо 
інформацію?
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Методи збору інформації
• Власні спостереження

– Відкрите та приховане спостереження
– Відсторонене та включене спостереження.
– Експеримент

• Доступ до документів
– Пошук у відкритих джерелах (мережа, 

бібліотеки, архіви)
– Інформаційні запити в ОДВ и МС
– Отримання від людей (учасники, постраждалі)

• Інтерв'ю с людьми
– Експерти
– Офіційні особи
– Неофіційні джерела

• Дослідження, експертиза, аналіз
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Спостереження як метод 
збору інформації 

журналістом в процесі 
розслідування
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Для чого розслідувачу 
спостереження?

• Надійність інформації (бачив власними 
очима)

• Інформація, яку у інший спосіб 
неможливо отримати

• Унікальність та ексклюзивність
• Докази
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Види спостереження

Журналіст фіксує 
події не втручаючись 
в процес

Журналіст, збираючи 
інформацію, активно 
бере участь у події

Журналіст фіксує 
події, не видаючи 
себе та не 
втручаючись

Журналіст змінює 
професію, стаючи 
тимчасово 
учасником події але 
не видаючи себе

Відсторонене Включене
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Відкрите спостереження
• Журналіст не 

приховує своєї 
професійної 
приналежності та 
мети збору 
інформації. 

• Можливість 
реалізації прав 
журналіста на 
збирання інформації



© О.С.Хоменок

Відкрите відсторонене 
спостереження

• Загроза стати 
заручником ситуації, 
коли учасники подій 
почнуть апелювати 
до журналістів, 
розігрувати 
«спектакль»
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Відкрите включене спостереження

• Загроза 
асоціації з 
представниками 
влади або 
правоохоронних 
органів.
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Приховане відсторонене 
спостереження

• Журналіст не видає 
себе в процесі збору 
інформації.

• Загроза бути 
розкритим, втрата 
довіри.
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Приховане включене 
спостереження

• Журналіст «змінює 
професію», 
збираючи 
інформацію 
всередині системи.

• Можливість 
побачити ситуацію 
зсередини власними 
очима
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Приховане включене 
спостереження

• Загроза розкриття.
• Наступні правові наслідки (кримінальне, 

цивільно-правове, адміністративне 
переслідування).

• Загроза життю та здоров'ю журналіста.
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Коли приховане спостереження є 
припустимим?

• Легітимність мети:
– Суспільна значимість інформації 

(суспільний інтерес)
– Наявність переконливого документального 

або іншого доказу протиправної поведінки 
або наміру вчинити правопорушення 

– Відсутність можливості отримання 
інформації у відкритий спосіб 

– Як доказ вчинення протиправних дій
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Суспільний інтерес
• Єдиного визначення суспільного інтересу не існує 

– воно включає (але цим не обмежується) 
наступне:

• розкриття та попередження злочинів
• розкриття антигромадської поведінки
• розкриття корупції та несправедливості
• розкриття суттєвої некомпетентності и халатності
• захист здоров'я і безпека людей
• захист людей від введення в оману заявами або 

діями посадових осіб або організації
• розкриття інформації, яка дає можливість людям 

приймати більш поінформоване рішення з суспільно  
важливих питань
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Якщо ви вирішили вести 
приховане спостереження

• Необхідно, попередити редактора про 
це.

• А краще мати при собі текст 
редакційного завдання, для того, аби у 
разі затримання представниками 
правоохоронних органів ви могли 
пояснити мету та легітимність ваших 
дій.
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Включене спостереження

• Новая газета - «Не забудьте колготки 
телесного цвета, по протоколу не 
должно быть голых ног»

• Газета «Мой Район» - «Столица 
политического троллинга»

• «Откуда берутся цифры»
• Пищевой скандал в Китае

http://www.novayagazeta.ru/politics/52819.html
http://www.mr7.ru/articles/112478/
http://gsweb2.topspb.tv/news/news15794/
http://www.newstube.ru/media/v-kitae-proizoshyol-novyj-pishhevoj-skandal
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Експеримент
• Штучно створена 

журналістом 
ситуація, мета якої 
перевірити гіпотезу 
розслідування.

• Де межа між 
експериментом і 
провокацією?
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Експеримент чи провокація?

• Как журналисты банк «грабили»
• Как сделанная бормотуха получила 

винную медаль в Сочи
• «Взятка за диплом»
• Журналист курит спайс в прямом 

эфире

http://www.segodnya.ua/video/875752.html
http://www.youtube.com/watch?v=Cfm5N5TXqHg
http://reg-vesti.ru/archives/18573
https://www.youtube.com/watch?v=QlNLvEFLnF0-
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Принципи експерименту

• Наявність суспільного інтересу
• Легітимність мети, доказування 

гіпотези
• Не вчиняти злочинів
• Не провокувати злочинів
• Якщо є можливість, ставити 

експеримент відкрито і гласно.
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Метод збору інформації –
пошук та аналіз документів. 

Особливості роботи з 
офіційними та неофіційними 

документами
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«За» і «проти» документів
• Документи ніколи не відмовляться від своїх 

слів.
• Документи ніколи не вчинять проти вас 

позов про захист честі та гідності.
• Документи потребують меншого захисту, 

аніж люди.
• Посилання на офіційний документ не 

потребує розкриття джерела його 
походження.

• Документи можуть містити інформацію з 
обмеженим доступом.
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«За» і «проти» документів

• Документи мають звичай неконтрольовано 

розмножуватися.

• Документи легко підробити.

• Документи залишають сліди.

• Документи з різних джерел можуть 

«конфліктувати» між собою.

• Документи можуть протирічити тому, що 

говорять люди.

• Документи можуть брехати не менше, ніж 

люди.
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Визначення документа

• Документ - матеріальний об'єкт із 
зафіксованою на ньому інформацією у 
вигляді тексту, звукозапису або 
зображення, передбачений для 
передачі в часі та просторі з метою 
зберігання та суспільного використання.
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Офіційні документи
• Офіційні документи відрізняються певними 

реквізитами:
– Тип (закон, наказ, постанова, вирок і т.д.)
– Вихідні дані (назва організації, адреса, логотип, 

банківські реквізити)

– Адресат, вихідний та/або вхідний номер
– Авторство, підпис.

– Печатка

• Відкриті офіційні документи можуть бути 
опубліковані без згоди автора.
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Неофіційні документи

• Як правило відносяться до приватного 

життя людей:

– Щоденники

– Розписки

– Сімейні архіви фото, відео

– Матеріали соціальних мереж

• Публікація неофіційних документів про 

приватне життя можлива тільки за їх 

згоди, за винятком обставин, коли право 

суспільства знати цю інформацію, 

переважає право власника втаємничити її. 
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Класифікація документів
за режимом доступу

• Відкрита (публічна) інформація;
• Службова інформація;
• Комерційна таємниця;
• Професійна, службова таємниця; 
• Державна таємниця;
• Персональні дані, відомості про 

приватне життя.
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Критерії оцінки документів
• Надійність – впевненість в джерелі та 

походженні документа, відсутність 
правових ризиків у разі недостовірності 
даних в документі.

• Достовірність – вміст релевантних та 
відповідаючих дійсності даних

• Цінність документа – значимість його для 
доказування гіпотези в розслідуванні

• Можливість використання документа в 
публікації
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Конфлікт надійності та 
достовірності

• Надійність та достовірність можуть вступати в 
протиріччя одне з одним. 

• Документ може бути отриманим з надійного 
(офіційного) джерела, але містити недостовірну 
інформацію. 

• І навпаки – інформація в документі може бути 
достовірною, але взятою з ненадійного 
джерела (анонімно, по пошті або вид людини, 
яка просила не розкривати його як джерело 
появи у журналіста цих документів).



© О.С.Хоменок

Особливості аналізу 
документів

• Робота з документами потребує 
пильності та навичок. Будь який 
документ, з яким ви стикаєтесь під час 
розслідування, треба проанализувати та 
знайти відповіді на питання:
– Де та ким був створений/підписаний цей 

документ?
– Кому його адресовано?
– Коли його було видано? 
– Чи є цей документ відкритим?
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Особливості аналізу 
документів

– Чи остання це версія документа або ж в нього 
вносились зміни?

– Чи є цей документ діючим, а не застарілим або 
відміненим?

– Де зберігається оригінал документа?
– Де ще зберігаються копії документа?
– Який термін зберігання  цього документа?
– Чи можливо отримати завірену копію 

документа, щоб не марнувати часу в суді?
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Особливості аналізу 
документів

– Чи є цей документ справжнім, а не 
підробленим або підміненим?

– Які ще документи існують в справі, в яку 
його підшито?

– Чи існують документи, пов'язані с цим 
документом?

– Хто ще мав доступ до документу, чи існує 
реєстр осіб, які мали доступ до цього 
документу або користувались ним?
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Особливості аналізу 
документів

– Як переконатись, що сказане в документі 
– правда? 

– Яка інформація є в документе?
– Звідки взялась інформація в цьому 

документі?
– Яка була потреба, щоб цей документ 

було створено саме в цей час?
– Хто писав та готував цей документ до 

підпису?
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Особливості аналізу 
документів

– Чи розумієте ви термінологію та мову 
документу?

– Чи є спосіб створення документу, стиль, 
шрифт, папір, мова документу 
адекватними часу створення та типу 
подібних документів?

– Чи відповідає номер документу реєстру, 
наскрізної або посторінкової нумерації?

– Яким чином цей документ попав до свого 
місцезнаходження та до вас?
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Люди як джерела інформації
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Люди як джерела інформації

• Викликають 
емоційну 
співпричетність 

• Можуть відповісти 
на додаткові 
питання

• Викликають більше 
довіри до 
інформації

• Потребують захисту
• Можуть 

використовувати  
журналіста в 
особистих  цілях

• Можуть відмовитись 
від  своїх слів

• Можуть навмисно 
або випадково 
викривити 
інформацію
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Офіційні та неофіційні

• Посадові особи
• Прес-служби
• Представники 

партій и НУО
• Директора компаній

• Свідки
• «Колишні»
• Постраждалі
• Очевидці
• Інсайдери
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Мотиви джерел

• Спілкуючись із людьми запитуйте себе:
– В чому є інтерес особи до спілкування зі 

мною?
– Чим їй загрожує спілкування зі мною?

– Чи потребує вона захисту? Як ви будете її 
захищати?

– Чому вона потребує захисту?

– Чому ця людина звернулася до мене?

– Чому вона хоче говорити? Чому вона не 
хоче говорити? 
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Мотиви джерел

• Безкорисливі:
– Ідейні
– Соратники
– Ябеди

• Корисливі:
– Платні
– Конкуренти
– “Ображені”
– Заздрісники
– «Стрілочники»
– «Герострати»
– Бартерники

Колишні – можуть відноситись як до безкорисливих, так 
і мати корисливий мотив
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Захист джерел

• Повна ідентифікація (пряма або непряма 
цитата)

• Часткова ідентифікація (визначається 
статус чи кваліфікація, але немає імені та 
інших ідентифікуючих ознак)

• Приховане джерело (визначається, що 
джерело відомо журналісту, але не назване, 
або ім'я змінено)

• Без посилання (журналіст сам є джерелом 
інформації й бере відповідальність за її 
точність на себе)
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Захист джерел

• Ступінь довіри аудиторії до інформації 
тим вище, чим більше джерел 
використовує журналіст, посилаючись 
на них.

• Ступень захисту джерел тим вище, чим 
менше журналіст посилається на них.
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Коли можна використовувати 
неназвані джерела?

1. Що за ситуація і що за проблема?
2. Чи важлива інформація настільки, щоб цитувати неназване 

джерело?
3. Чи підтверджується інформація іншим, більш надійним 

джерелом?
4. Чи можемо пояснити читачам, чому не називаємо джерело?
5. Яка ціль публікації, що не розкриває джерело?
6. Чи достатньо добре ви або редактор знайомі з джерелом, щоб 

заключати усний договір між джерелом та редакцією?
7. Чи є можливість отримати ту саму інформацію з інших джерел?
8. Якщо в матеріалі буде відсутнє джерело, чи залишиться він 

акуратним, завершеним, чесним и збалансованим?
9. Як далеко ви готові йти, щоб зберегти ім'я свого інформатора? 

Чи готові ви сісти в тюрму або попасти під звільнення?
10. Чи стане матеріал краще, якщо прибрати неназване джерело?

Дон Фрай,  Інститут Пойнтера
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Загальне правило захисту

• Якщо ви не можете послатися на 
джерело, шукайте документ, на який 
зможете послатися, захистивши 
джерело.

• Пам'ятайте, що документ може 
видати людину!
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Захист джерел

• У 2012 році видання Vice в публікації “We Are 
with John McAfee Right Now, 
Suckers” опублікувало фото розшукуваного 
Джона МакАфі, з яким зустрівся кореспондент 
видання. 

• По геоданим, що були у фото, місце зйомки 
було ідентифіковане і МакАфі затримали. 

https://www.vice.com/sv/article/we-are-with-john-mcafee-right-now-suckers
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Захист джерел

• В червні 2017 року, видання The Intercept опублікувало 
матеріал, де наводився документ Агентства 
національної безпеки США, отриманий від секретного 
джерела.

• Наступного дня, жінку, що передала документ 
журналістам було заарештовано. Її ідентифікували за 
мікродруком на документі, там була інформація про час 
і дату, принтер та комп'ютер, з якого документ було 
розруковано.

https://theintercept.com/2017/06/05/top-secret-nsa-report-details-russian-hacking-effort-days-before-2016-election/
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Якщо ви публікуєте документ
• MS Word 

– Переконайтесь, що видалені персональні дані і 
прихована інформація.

– Інструкція тут
• Фотографії 

– Переконайтесь, що видалені EXIF-дані: геометки, 
інформація про дату та час зйомки, пристрій на 
який знімали. Наприклад, за допомогою цього 
сервісу.

• PDF файли
– Переконайтесь, що видалені ознаки та метадані. 
– Інструкція тут

https://www.imgonline.com.ua/delete-exif.php
https://helpx.adobe.com/ru/acrobat/using/pdf-properties-metadata.html
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Якщо ви публікуєте документ

• У разі публікації друкованої копії 
переконайтесь, що відсутні або видалені 
ідентифікуючі ознаки:
– Водяні знаки
– Мікродрук
– Помітки на полях
– Адресат, адресуючий, вхідний та вихідний 

номери
• Можливо вам доведеться публікувати 

лише текст документа, замість копії, щоб 
не розкрити джерело 
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Дякую за увагу!

Олег Хоменок, 

oleg.khomenok@gmail.com

Skype: oleg.khomenok

https://www.facebook.com/oleg.khomenok

mailto:oleg.khomenok@gmail.com
https://www.facebook.com/oleg.khomenok

