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НАПРЯМИ ВИКОРИСТАННЯ ЗАСОБІВ МАСОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ 
ПІД ЧАС РОЗКРИТТЯ ТА РОЗСЛІДУВАННЯ ЗЛОЧИНІВ 

 
Розвиток суспільних процесів в Україні свідчить про зростання ролі 

засобів масової інформації під час проведення інституційних реформ, 
прийняття важливих та критичних для організації життя суспільства 
рішень. Значним чином це зумовлено тим, що в Україні, на відміну від 
багатьох інших країн пострадянського простору реально забезпечено 
незалежність засобів масової інформації та відсутність тотального 
контролю за ними із боку держави. У контексті цього, вченими кримі-
налістами звертається увага на можливості використання ЗМІ під час 
виявлення, розкриття та розслідування злочинів[док. див.: 1;2;3]. Вод-
ночас, вказана проблематика потребує постійної уваги з боку дослідни-
ків оскільки постійно розширюється спектр інформаційних ресурсів, 
які не отримали офіційного статусу ЗМІ, але є суб’єктами формування 
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суспільної думки та користуються значним попитом у споживачів 
інформації. Крім того, формується сегмент засобів масової інформації, 
які спеціалізуються на висвітленні проблем протидії злочинності. 

Загалом у протидії злочинності існує широкий спектр напрямів вико-
ристання засобів масової інформації, які неможливо окреслити на рівні 
наукової доповіді і, тому, акцентуємо увагу лише на окремих із них. 

Так, переш за все необхідно відзначити, що тенденції розвитку кри-
мінального законодавства свідчать про інтенсифікацію кримінально-
правового впливу на окремих суб’єктів – лідерів та активних учасників 
кримінального середовища. Зокрема, встановлення кримінальної відпо-
відальності за встановлення та поширення злочинного впливу виклика-
ло значний суспільний резонанс, оскільки формулювання вказаною 
норми не є досконалим і у окремих суспільних групах виникли гострі 
дискусії щодо можливості застосування вказаних норм для здійснення 
кримінального переслідування окремих категорій осіб, які не належать 
до категорії суб’єктів злочинного впливу. Зважаючи на викладене, на 
нашу думку, одним із напрямів використання ЗМІ є детальне роз’яснення 
населенню необхідність та доцільність прийняття окремих кримінально-
правових норм, механізм їх застосування тощо. Крім того, із позитивного 
боку необхідно відзначити співпрацю підрозділів стратегічних розсліду-
вань та засобів масової інформації, які постійно інформують населення 
через офіційні сайти, сторінки у соціальних мережах та ЗМІ щодо реалі-
зації вказаних норм кримінального закону, що створює у суспільстві 
переконливість щодо доцільності запровадження таких норм та їх реа-
льну практичну ефективність. 

Також необхідно звернути увагу, що правоохоронними органами 
розслідується значна кількість кримінальних проваджень, які викли-
кають суспільний резонанс та навіть факти масового порушення гро-
мадського порядку, тиску на судові та правоохоронні органи у зв’язку із 
виконанням ними своїх завдань. Зважаючи на викладене, окремою 
формою співпраці між органами досудового розслідування та засобами 
масової інформації можуть бути регулярні виступи представників 
правоохоронних органів щодо інформування громадськості стосовно 
ходу досудового розслідування конкретних кримінальних проваджень 
(без розголошення даних, які становлять таємниця слідства), обґрунту-
вання обрання конкретному підозрюваному запобіжного заходу 
пов’язаного із ізоляцією від суспільства тощо. Необхідність такої спів-
праці, перш за все, зумовлюється тим, що окремі підозрювані, які кори-
стуються політичною підтримкою та є радикально налаштованими 
особами використовують окремі засоби масової інформації для дискре-
дитації суб’єктів досудового розслідування, формування суспільної 
думки, що кримінальне переслідування є формою політичного тиску на 
конкретну особу тощо. Саме тому, важливим є донесення до громадян 
альтернативної точки зору державних інституцій щодо обґрунтованос-
ті кримінального переслідування конкретної особи. 

Додатково, детально не зупиняючись на характеристиці вказаних 
напрямів можна виокремити такі форми співпраці між працівниками 
оперативних підрозділів та засобами масової інформації: 



391 

- розміщення орієнтувань та іншої інформації з метою розшуку осіб, 
які переховуються від органів досудового розслідування та суду або тих, 
які пропали безвісти; 

- використання тактичних прийомів дезінформації щодо стратегії 
розслідування конкретного кримінального правопорушення з метою 
наступального та ефективного проведення оперативно-розшукових 
заходів та слідчих розшукових дій; 

- встановлення за допомогою розміщення окремої інформації в ЗМІ 
очевидців та свідків кримінального правопорушення, які невідомі 
працівникам оперативного підрозділу та слідчому тощо. 
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Ідея електронної держави ставить перед суспільством нові завдання 

щодо боротьби зі службовими злочинами у кіберпросторі. Згідно даних 
Департаменту організаційно-аналітичного забезпечення Національної 
поліції України на тлі загального зростання рівня кіберзлочинності 
показник розкриття таких злочинів має тенденцію до зниження:  
у 2014 р. слідчі Національної поліції України склали 797 обвинувальних 
актів; у 2015 р. – 756; у 2016 р. – 453; у 2017 р. – 764; у 2018 р. – 666; майже 


