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Процес побудови взаємовідносин 
органів внутрішніх справ України зі 
ЗМІ має динамічний характер, якому 
властиво змінюватися залежно від 
того,в якому середовищі відбувається 
побудова відносин, які є умови для 
успішного перебігу процесу, які фак
тори заважають відбуватися процесу 
взаємодії, що потрібно змінити заради 
отримання позитивного результату. 
Рішення проблеми лежить у вдоско
наленні форм, напрямів і методів 
взаємодії органів внутрішніх справ із 
засобами масової інформації. Важли
вість роботи над удосконаленням 
форм взаємодії із засобами масової 
інформації, звичайно, можна постави
ти під сумнів, оскільки відпрацьовані 
механізми вже сформували стереотип 
у свідомості громадськості щодо імі
джу ОВС України [1, с. 104]. Однак, 
досліджуючи питання вдосконалення 
форм, напрямів і методів взаємодії 

ОВС України із громадськістю, ми 
маємо на меті виявити певні засади пра
вового та організаційного характеру, 
що дозволять працівникам ОВС Ук
раїни налагодити взаємодію із населен
ням у формі діалогу та створять умови 
для паритетних відносин із ЗМІ. 

Питання взаємовідносин ОВС із гро
мадськістю та ЗМІ було розглянуто 
такими вітчизняними вченими, як: 
О. М. Бандурка, С. Г. Братель, М. В. Джа-
фарова, О. В. Джафарова, І. Д. Казан-
чук, Р. А. Калюжний, В. А. Комаров, 
Я. Ю. Кондратьєв, Ю. Ф. Кравченко, 
В. І. Олефір, І. Л. Олійник, В. М. Пліш-
кін, О. В. Поколодна, Ю. І. Римаренко, 
а також у дослідженнях російських уче
них: А. В. Кочеткової, В. Г. Королько, 
Б. Р. Наумкіна, В.Т.Томіна, В. Д. Рєзвих, 
А.А. Рябикова, Є. Н. Пашенцева, Г. Г. По-
чепцова, В. П. Сальникова та інших. 

Досліджуючи питання сутності форм 
взаємодії органів внутрішніх справ зі 

88 ф-



Удосконалення форм, напрямів і методів взаємодії... 

ЗМІ в науковій літературі, ми вважа
ємо слушною думку В. М. Плішкіна, 
який пропонує декілька класифікацій 
форм взаємодії в органах внутрішніх 
справ. Спираючись на них, можна вва
жати, що взаємодія органів внутрішніх 
справ зі ЗМІ є: 

– за характером підстав для неї – іні
ціативною, а не регламентованою; 

– за характером умов взаємодії (за 
станом середовища функціонування) – 
звичайною; 

– за кількістю суб’єктів – двосу-
б’єктною; 

– за ступенем однорідності функцій 
взаємодіючих суб’єктів – взаємодією 
суб’єктів, що виконують різні функції. 

Враховуючи зазначене, формами 
взаємодії органів внутрішніх справ зі 
ЗМІ можна вважати такі організацій
но-правові засади побудови процесу 
взаємовідносин із засобами масової 
інформації, які використовуються су
б’єктами цієї взаємодії для ефектив
ного використання можливостей один 
одного в досягненні спільної мети. 
І. Ф.Амельчаков у розгляді форм взає
модії зауважує, що необхідно врахо
вувати рівень взаємодіючих суб’єктів 
(їхнє становище у правоохоронній 
системі); тривалість взаємодії; спосіб 
організації взаємодії між суб’єктами; 
правові засади взаємодії [2]. Л. Єрма-
кова вважає, що за такої форми взає
модії, як інтерв’ю з працівником мілі
ції (особистий контакт), не треба ціл
ком орієнтуватися тільки на достоїн
ства (безпосередність, оперативність, 
своєчасність тощо). Слід звернути 
увагу на те, що інформація, що на
дається працівниками конкретного 
підрозділу ОВС у формі інтерв’ю, 
містить певну долю суб’єктивізму, 
особистого погляду на ситуацію пев
ного працівника міліції [3, с. 29]. 
О. В. Джафарова вирізняє формаль
ну та неформальну форми взаємодії 
[4, с. 69]. 

Узагальнюючи думки вчених щодо 
визначення форм взаємодії органів 
внутрішніх справ із засобами масової 

інформації, ми пропонуємо провести 
принциповий поділ форм взаємодії ор
ганів внутрішніх справ із ЗМІ на такі: 
соціальне партнерство та соціальний 
альянс. Зазначмо, що такому розпо
ділу форм взаємодії передувало влас
не ознайомлення автора з досвідом 
роботи практичних підрозділів ОВС 
із засобами масової інформації. 

Отже, ми визначаємо взаємодію 
органів внутрішніх справ із засобами 
масової інформації у формі соціаль
ного партнерства як взаємокорисну 
діяльність двох суб’єктів, за якої на 
основі сумісних дій проявляється мож
ливість подолання соціальних проб
лем (безпритульності, наркоманії, ко
рупції, злочинності, забруднення нав
колишнього середовища). Прикладом 
такої форми взаємодії є створення МВС 
України спільно з громадськістю про
грам боротьби зі злочинністю, програм 
підвищення іміджу міліції тощо. Отже, 
основою соціального партнерства є: 

– заінтересованість кожного із взає
модіючих суб’єктів у пошуку способів 
зниження гостроти соціально-право
вих проблем; 

– об’єднання зусиль та можливо
стей кожної зі сторін у подоланні 
важливих проблем, вирішення яких 
окремо одна від одної не є ефективним; 

– конструктивна співпраця між 
сторонами у врегулюванні спірних 
питань; 

– прагнення до пошуку реалістичних 
варіантів виходу з проблемних ситуа
цій, а не до імітації такого пошуку; 

– децентралізація прийняття рішень 
у сфері соціально значущих проблем, 
введення практики суспільних кон
сультацій [5, с. 120]. 

Вважаємо, що соціальне партнер
ство як форма взаємодії органів вну
трішніх справ із засобами масової 
інформації тільки набуває свого зна
чення, тому потребує впровадження 
цієї форми на нормативному рівні та 
впровадження її у практичну діяль
ність ОВС. Головною рисою соціаль
ного партнерства є довготривалість. 
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Вона досягається завдяки намірам 
партнерів (суб’єктів) взаємодіяти без
перервно та стабільно. Така системність 
у відносинах соціального партнерства 
гарантується встановленням між парт
нерами прямого діалогу як засобу 
взаємодії. В ідеалі соціальне партнер
ство розуміється як конструктивна 
взаємодія організацій трьох основних 
сфер соціальної взаємодії (влади, бізне
су, громадян) для вирішення соціаль
них проблем, корисне кожній зі сторін 
окремо і всім у цілому [5, с. 119]. 

Форма соціального партнерства 
передбачає також докорінну зміну ха
рактеру організаційно-управлінських 
відносин у системі органів внутрішніх 
справ. Так, до цього часу в органах 
внутрішніх справ існувала доктрина 
адміністративно-командної діяльності. 
Діяльність ОВС України, що ведеться 
у формі соціального партнерства, пе
редбачає її докорінне реформування 
та обов’язкове її ведення за принципом 
обслуговування населення та надання 
правових послуг громадськості. 

Зауважмо, що у світі є дві моделі 
налагодження взаємодії правоохорон
них органів із ЗМІ. 

1. Модель, яка активно практикує
ться у країнах ЄС, а також США, 
Канаді, Японії та в ряді інших країн. 
Умовно її можна визначити як парт
нерську, тому що взаємодія (партнер
ство) правоохоронних органів зі ЗМІ 
розглядається як єдина допустима 
форма діяльності поліції. Наприклад, 
у Британії однією з форм взаємодії 
поліції з населенням є консультатив
ні комітети, діяльність яких передба
чає організацію регулярних зустрічей 
представників поліції, засобів масової 
інформації, окремих громадян для ви
значення проблем, що існують на кон
кретній території, і способів їх вирішення 
спільними зусиллями [4, с. 140]. 

2. Модель, яку можна визначити 
як адміністративну, розвиток якої, го
ловним чином, відслідковується на 
просторі колишнього СРСР та деяких 
країн Східної Європи. Вона є адміні-
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стративною з тієї причини, що процес 
взаємодії органів внутрішніх справ та 
інших суб’єктів громадянського су
спільства, зокрема і ЗМІ, – від держав
них структур до простих громадян – 
розглядається як одна з основних 
форм охорони та підтримки громад
ського порядку, а також додатковий 
ресурс, до якого тільки іноді можуть 
звертатися ОВС [6]. 

Зрозуміло, що Україна належить 
до другої моделі, яка нині ще не по
збавилася адміністративного впливу на 
процес взаємодії ОВС із ЗМІ. Тому 
головною метою вимоги соціального 
партнерства має стати спільне спону
кання суб’єктів цього процесу до усу
нення (чи зниження гостроти) соціаль
них проблем. 

Протилежною формою взаємодії 
ОВС зі ЗМІ вважаємо взаємодію у 
формі соціального альянсу. Це – така 
форма взаємодії, що являє собою ко
роткострокове об’єднання зусиль і 
ресурсів обох суб’єктів взаємодії для 
досягнення конкретної мети [5]. На 
нашу думку, нині така форма взаємо
дії досить широко практикується в 
органах внутрішніх справ України, 
тому що є досить спрощеною схемою 
взаємодії, яка не передбачає підготов
чих моментів, розроблення норматив
них документів, планування цього про
цесу, звітності і відповідальності один 
перед одним суб’єктів. Негативним у 
формі соціального альянсу виступає 
той факт, що такі відносини не є ста
більними. Посилання до такої форми 
взаємодії практичних підрозділів у 
зв’язках із громадськістю пояснює
ться небажанням останніх займатися 
налагодженням конструктивної спів
праці зі ЗМІ, непрофесійністю та не
поінформованістю про більш пріори
тетні форми взаємодії, відсутністю 
ініціативи з боку керівництва у побу
дові взаємовідносин зі ЗМІ. 

Форма соціального альянсу у взає
модії органів внутрішніх справ зі 
З М І повинна використовуватися тіль
ки під час залучення громадян до уча-
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сті в обговоренні проектів відомчих 
наказів і розпоряджень, що присвя
чені розв’язанню загальнодержавних 
і соціальних проблем, формуванню 
громадської думки та підвищенню авто
ритету ОВС. На відміну від соціально
го партнерства, де засобом для по
будови відносин взаємодії є діалог, 
соціальний альянс передбачає вико
ристання тільки короткострокових до
мовленостей. Прикладом можуть бути 
домовленості з провідними телекана
лами про трансляцію прес-конферен
ції, брифінгу, зустрічі керівництва із 
громадськістю. Так, про брифінг, який 
передбачає стислий огляд головних 
подій, реакції на них і відповіді на 
запитання репортерів оголошують за 
добу та визначають для його прове
дення певний час, а про проведення 
прес-конференції, що влаштовується 
з нагоди важливої події, має бути до
мовлено заздалегідь [7, с. 64]. 

Аналіз форм взаємодії органів 
внутрішніх справ зі З М І дозволяє 
вирізнити такі напрями взаємодії, які 
в юридичній науковій літературі іноді 
збігаються з формами взаємодії. 

1. Взаємообмін інформацією, що 
становить спільний інтерес. 

2. Вивчення та аналіз оперативно
го стану. 

3. Обмін позитивним досвідом. 
4. Проведення спільних семінарів і 

конференцій. 
5. Участь у правовій пропаганді. 
6. Взаємодія у проведенні цільових 

заходів (рейдів, патрулювання тощо). 
7. Взаємодія в підвищенні рівня 

професійної підготови. 
8. Розроблення та погодження пла

нів взаємодії. 
9. Технічна взаємодія. 
10. Розроблення пропозицій з пи

тань зміцнення правопорядку та вдо
сконалення законодавства. 

11. Участь у профілактиці право
порушень [2, с. 63]. 

Є. Попович уважає, що до пріори
тетних напрямів взаємодії слід також 
віднести й такі, як: 

– укладання довгострокових угод 
про взаємодію в обміні статистичною 
та поточною інформацією про право
порушення в побутовій сфері тощо; 

– впровадження регулярного моні
торингу ЗМІ на предмет виявлення 
грубих порушень прав людини та від-
стеження надання на них відповідей із 
правоохоронних органів. 

На нашу думку, така актуалізація на 
цих напрямах є важливою, і їх слід ува
жати пріоритетними. У визначенні 
напрямів взаємодії органів внутрішніх 
справ із засобами масової інформації 
необхідно звернути увагу на такі, що 
досі не були достатньо висвітлені в 
юридичній літературі. 

1. Правове забезпечення кадрової 
роботи в ОВС для поліпшення діяль
ності зі ЗМІ. 

2. Підвищення комунікативної ком
петентності працівників міліції, на
самперед тих служб, що є «візитною 
карткою» ОВС. 

3.Урахування громадської думки в 
діяльності органів внутрішніх справ, 
виявлення стереотипів і рівня поін
формованості населення про роботу 
міліції, довіри до неї. 

4. Цілеспрямоване формування стра
тегії подання інформації про діяльність 
міліції в засобах масової інформації. 

5. Використання закордонного до
свіду в налагодженні зв’язків міліції із 
громадськістю [8, с. 4]. 

6. Методичне забезпечення інфор
маційної роботи. 

Реалізація цих напрямків забезпе
чить: 

– виручення із загальної свідомо
сті стереотипів про діяльність міліції, 
правильного розуміння населенням 
загальних завдань органів внутрішніх 
справ як структури, що гарантує без
пеку не тільки державної політики, а 
й пересічного громадянина; 

– закріплення у свідомості грома
дян образу міліції як основного гаран
та стабільності та правопорядку, захис
ника всіх суб’єктів, охорони законів і 
громадського порядку; 
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- укріплення довіри населення до 
міліції, зростання правової культури гро
мадян, їхньої готовності брати участь у 
вирішенні правоохоронних проблем, до
помоги в ефективному виконанні мілі
цією оперативно-службових завдань. 

Важливим напрямом взаємодії пра
воохоронних органів із засобами ма
сової інформації вважається викори
стання ЗМІ для вирішення конкрет
них кримінально-пошукових, слідчих 
та інших службових завдань. З цим 
можна погодитися частково, якщо 
враховувати першочергове завдання 
міліції - розкриття злочинів за «гаря
чими» слідами. В інших випадках 
взаємодія зі ЗМІ має бути скоордино
ваною в зазначених вище напрямах. 

С. Г. Братель [9] до основних на
прямів повсякденної взаємодії органів 
міліції та населення відносить інтер
активне спілкування з населенням 
завдяки мережі Інтернет. Мається на 
увазі впровадження на сайті МВС 
України Інтернет-приймалень. Це -
досить новий напрямок взаємодії ор
ганів внутрішніх справ із громадські
стю. Донині пересічному громадянину 
доводилося звертатись до органів вну
трішніх справ тільки через письмову 
або усну заяву. Сьогодні інтернет-мож-
ливості відкривають широкий спектр 
дій для громадян. Крім відомостей 
про керівництво МВС, вказівок про 
дні особистого приймання громадян, тут 
можна знайти контактні телефони, 
інформацію про публічні виступи упов
новажених на те осіб, «телефони довіри», 
приймання скарг і пропозицій. Нега
тивним моментом такого напряму 
взаємодії, як зазначає Ю. Тищенко, є: 

- фактична відсутність в Інтернет-
ресурсі комплексної інформації про 
регуляторну діяльність відомства, зо
крема планів готування проектів 
регуляторних актів і змін до них, пові
домлень про оприлюднення проектів 
регуляторних актів, самих проектів 
цих актів та аналізу їхнього регуля
торного впливу, звітів про відстежен-
ня результативності прийнятих актів; 
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– неуніфікованість форми веб-сай-
ту, через що відомості про діяльність 
потрібно шукати у рубриках; 

– відсутність інформації про цільові 
програми, які здійснюються; 

– відсутність окремої рубрики для 
розміщення звітів; 

– відсутність зразків документів та 
інших матеріалів, необхідних для звер
нення громадян до органу [10, с. 84–89]. 

Незалежні З М І як один із го
ловних елементів демократичного су
спільства за останні роки дійшли вис
новку, що слід дотримуватися певних 
правил роботи із правоохоронними 
органами. Мотивацією цього є той 
факт, що ЗМІ певним чином стали 
повертатися обличчям до ОВС, розу
міти їхню проблему браку кадрового 
потенціалу в побудові професійного 
діалогу з громадськістю. Ця проб
лема здебільшого є головною, тому 
що серед працівників структурного 
підрозділу ОВС – ДЗГ та МД МВС 
України, який є провідним у побудові 
відносин зі ЗМІ та громадськістю, 
працюють переважно люди з освітою, 
далекою від журналістської. Якщо 
проаналізувати сучасні періодичні 
друковані видання, то можна побачи
ти, що висвітлення негативних випад
ків практичної діяльності органів 
внутрішніх справ переважають над 
позитивними. Наприклад, серед усіх 
існуючих правоохоронних органів дер
жави чомусь тільки факти недбалості 
працівників ОВС викладено з особ
ливим бахвальством у З М І . Це не 
означає, що серед працівників про
куратури, СБУ, органів юстиції, суду 
немає таких. Парадоксальним є 
факт: що більше ОВС України нама
гаються бути відкритими та прозори
ми для громадськості, то більше ЗМІ 
акцентують на негативних фактах у 
професійній діяльності працівників 
ОВС. Наприклад, В. А. Комаров у 
своїх дослідженнях доводить, що один 
негативний приклад за силою дії на 
людей дорівнює принаймні десятьом 
позитивним. Він пропонує: «для того, 
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щоб нейтралізувати силу впливу на 
громадську думку десяти невдало 
прихованих негативних прикладів 
за участю працівників міліції, необ
хідне проведення посиленої щоденної 
пропагандистської кампанії для ство
рення привабливого іміджу міліціо
нерів з використанням позитивних, 
героїчних прикладів, що за обсягом 
вдесятеро перевищує негатив» [11, 
с. 187]. Справді, необхідно створити 
належні правові умови для того, 
щоби взаємодія ОВС зі ЗМІ не була 
формальною. Наприклад, залучати до 
проведення брифінгів, прес-конферн-
цій, «круглих столів» за участі керів
ництва органів внутрішніх справ не 
тільки представників засобів масової 
інформації, а й науковців певної галу
зі знань, депутатів ВР України та міс
цевого самоврядування. Це досить 
позитивно вплинуло би на реалізацію 
законодавчої ініціативи у сфері взає
мовідносин ОВС зі З М І . Адже від
даленість науковців і депутатів від 
потреб практичних працівників зали
шається невирішеною проблемою в 
суспільстві. Ми цілком підтримуємо 
думку Р. С.Мельника про те,що широ
комасштабному впровадженню у прак
тичну діяльність ОВС методик взає
модії правоохоронців із населенням є 
відсутність повного розуміння всім осо
бовим складом ОВС необхідності роз
будови та постійної підтримки парт
нерських відносин із населенням [12, 
с. 190]. Отже, способом удосконален
ня форм і напрямів взаємодії органів 
внутрішніх справ із засобами масової 
інформації є використання органами 
внутрішніх справ певних методів. Ви
ходячи з засад науки адміністративно
го права варто відзначити важли
вість застосування методу переконання 
як основного методу в організації 
взаємодії ОВС із населенням. Сього
дні пріоритет має бути відданий не 
примусу, а методу, який розширює 
громадянські права та свободи. При
мус був актуальним у радянські часи, 
коли до уваги не бралися особливості 

соціального устрою населення, рівень 
правової культури та повага до осо
бистих прав людини. Тому перспек
тивним сьогодні є метод переконан
ня, профілактики та опосередкова
ної дії. Йдеться про формування 
концепції правоохоронного процесу 
та соціальної практики, в яку має бути 
внесено соціальну реакцію на робо
ту ОВС [13]. Саме підтримка ЗМІ, які 
супроводжують, широко висвітлю
ють діяльність органів внутрішніх 
справ, залучаючи цим усе суспільство 
до вирішення негайного питання, є 
один із видів використання методу 
переконання серед населення. Мож
ливостям ЗМІ надається особливий 
статус у напрямі концентрації уваги 
та регулювання процесу впливу на 
громадську думку. Використання мето
ду переконання сприяє формуванню у 
людей розуміння необхідності спів
праці, добровільного, активного вико
нання приписів, правил і норм, які 
функціонують у суспільстві. Як зазна
чають Ю. П. Битяк та В. В. Зуй, сут
ність переконання полягає в тому, що 
воно є засобом впливу на свідомість 
суб’єктів суспільних відносин, а його 
зміст має комплекс різноманітних 
конкретних заходів цього виховного 
впливу [14, с. 75]. 

Отже, завдяки методу переконання 
реалізовується взаємодія органів вну
трішніх справ зі ЗМІ у формі соціаль
ного партнерства.Адже сама природа 
методу переконання направлена на 
таку організацію суспільних відносин, 
яка проявляється в комплексі роз’яс
нювальних, рекомендаційних, вихов
них і заохочувальних заходів, що 
застосовуються з ціллю забезпечення 
правомірності й законослухняності, 
зміцнення дисципліни, соціальної орга
нізованості [15, с. 70]. На нашу думку, 
саме завдяки методу переконання від
бувається здебільшого правове вихо
вання громадськості, низький рівень 
якого не дозволяє пересічному спожи
вачеві інформації оцінювати різні дже
рела отримання інформації під кутом 

^ 93 



Публічне право № 1 (2011) 

зору юридичної грамотності та ком- нашу думку, повязані із застосуванням 
петентності. у практичній діяльності органів вну-

Отож, підсумовуючи сказане, мож- трішніх справ України нових форм, 
на відзначити думку І. В. Арістової напрямів і методів взаємодії із З М І , 
про те, що вдосконалення управління себто таких, які сприяють підвищенню 
інформаційною сферою суспільства авторитету О В С України, зміцненню 
потребує розроблення та реалізації партнерських стосунків між громадя-
певних механізмів [16, с. 24], які, на нами та О В С України. 
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внутрішніх справ України із засобами масової інформації 

Статтю присвячено проблемі вдосконалення форм, напрямів і методів 
взаємодії органів внутрішніх справ зі ЗМІ. Автором представлено наукові погляди 
вчених щодо сутності форм, напрямів і методів налагодження процесу взаємодії 
ОВС із засобами масової інформаці, а також проаналізовано фактичні відносин 
взаємодії ОВС із представниками ЗМІ. 
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Лебедева А. В. Совершенствование форм, направлений и методов взаимодей-
ствия органов внутренних дел Украины со средствами массовой информации 

Статья посвящена проблеме усовешенствования форм, направлений и методов 
взаимодействия органов внутренних дел со СМИ. Автором представлены научные 
взгляды ученых касательно форм, направлений и методов осуществления 
процесса взаимодействия ОВД со средствами массовой информации, а также 
проанализированы фактические отношения взаимодействия, которые склады-
ваются у ОВД со СМИ. 
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Lebedeva A. Perfection of forms, directions and methods of interaction of Internal 
affairs of Ukraine and mass media 

The article focuses improvement forms, directions and methods of cooperation of 
bodies of internal affairs with the media. The author presents scientific views of scien
tists concerning the forms, directions and methods of implementation of the cooperation 
роlice with the media, and analyze the actual relationship of cooperation, which con
structed between of bodies of internal affairs and media. 
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