
 
 

Поведінка журналістів у кризових ситуаціях 
 

Друга фаза війни – наступ на сході України (із середини квітня) 
 

Агресивна війна Росії в Україні буде докорінно змінена. Попередня масована атака з 

трьох сторін, спрямована на швидке захоплення великих міст та основних доріг, 

провалилася.  

 

На початку квітня RUS змінила свою стратегію та збирає війська на сході України, щоб 

звідти цілеспрямовано завоювати східні українські території. Крім того, зміниться 

поведінка самих сил RUS.  

 

Ознаки цього: 

 

➢ Виведення армії RUS із невдалих ділянок фронту на півночі та навколо Києва 

та концентрація цих сил на набагато меншій ділянці. Це значно підвищує 

концентрацію сил RUS. 

 

➢ У наступній фазі війни більше не буде незайнятих тилових районів, оскільки 

поразка на північному фронті та наступі на Київ були спричинені переважно 

перенавантаженням військової логістики. Ця помилка не повториться. На 

наступному етапі війни тил буде "зачищено" і окуповано. 

 

➢ Під час виведення військ із передмість Києва були масові вбивства мирного 

населення. Це не збіг, а намір RUS: усі повинні тікати від армії RUS у страху та 

жаху. Це спрощує ведення війни та полегшує контроль над завойованими 

територіями. 

 

Тому з початком наступу на сході України поведінка щодо журналістів, швидше за все, 

суттєво зміниться: українські/західні журналісти розглядатимуться як вороги та стануть 

мішенню. Більше не можна вважати, що RUS захищатиме цивільні об'єкти у зоні 

бойових дій (див. Маріуполь). 

 

В останні тижні пересічний російський боєць переконався, що народ України 

налаштований до нього вороже або принаймні недружелюбно. Зі страху та 

невпевненості бойовики будуть готові переслідувати західних "пропагандистських" 

журналістів. 

 

На військове керівництво Росії чиниться величезний тиск, щоб досягти успіху, і його 

репутація поставлена на карту. Досі результати на полі бою ганебні. Тактичних цілей 

майже не було досягнуто. Для політичного та військового керівництва майбутнє Росії 

поставлено на карту. Військова поразка щодо України в довгостроковій перспективі 



покладе край ролі Росії як "глобального гравця". Можна припустити, що це буде 

відображено у підході армії RUS. Будь-який опір буде зламаний масованою вогневою 

перевагою артилерії, а потім по уламкам пройдуть танки. Будь-хто, хто опиниться на 

шляху або навіть поруч, постраждає. 

 

Висновок 

 

➢ Поблизу фронту (на відстані 20 км) слід одягати повне захисне спорядження. 

➢ Напади можна очікувати будь-коли поблизу військових об'єктів. Через 

неточність артилерійських боєприпасів та їхню вибухову дію небезпечна зона 

становить не менше 500 метрів. 

➢ Маркування PRESS, ймовірно, більше не матиме захисного ефекту проти сил 

RUS. 

➢ Існує серйозна небезпека для життя у разі захоплення силами RUS. Допити та 

обшуки будуть безжальними та жорстокими. Деескалація та кооперативна 

поведінка необхідні для виживання. 

➢ Необхідно вивчити та за необхідності використовувати можливості 

вбудованої журналістики (журналісти взаємодіють з силами української армії). 

Це не зменшує небезпеку, але збільшує рівень захисту (бронетехніка, знання 

тактичної ситуації, швидка медична допомога). 
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