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ВзАєМОдія ГеНерАльНОї ПрОКУрАТУри  
із зАСОБАМи МАСОВОї іНФОрМАЦії

У статті розглянуто та наголошено на необхідності взаємодії Генеральної прокуратури із засо-
бами масової інформації, спрямованої на реалізацію принципу гласності, охорону та захист прав 
і свобод людини, інтересів держави.

Обґрунтовано, що формами взаємодії прокуратури із засобами масової інформації є: прес-
конференція, розміщення матеріалів у засобах масової інформації; брифінг; поширення прес-релізів; 
інтерв’ю; «круглий стіл»; прес-тур; розміщення інформаційних матеріалів на вебсайті; виступи 
працівників у телевізійних ефірах та радіопрограмах; розміщення інформаційних матеріалів у нових 
медіа; запрошення представників засобів масової інформації на службові нараді. Зокрема, інформу-
вання населення має поєднуватися з правопросвітницьким напрямом, спрямованим на подолання 
правового нігілізму, усунення негативного і правильного уявлення в суспільній свідомості про роль 
і значення прокуратури в системі органів державної влади, результатів правоохоронної діяльності.

Відзначимо, що прокурор перебуває під критикою масмедіа. Провокаційні запитання журналістів 
та інших представників засобів масової інформації, категоричні вимоги до відповідей щодо кримі-
нальних проваджень адресуються працівникам прокуратури. У зв’язку з цим визначено, що праців-
ники прокуратури мусять мати високий професіоналізм, що своєю чергою сприятиме правильному 
та обґрунтованому формулюванню відповідей на поставлені запитання журналістів та інших пред-
ставників засобів масової інформації, мають дотримуватися етики публічних виступів і вимог щодо 
надання службової та конфіденційної інформації.

У статті наголошується на розслідуванні кримінальних правопорушень із залученням засобів 
масової інформації. Формою взаємодії є розміщення інформаційних матеріалів у нових медіа. Зокре-
ма, слова «нові медіа» походять від англ. new media, що належать до інтерактивних електронних 
видань та нових форм комунікації (електронна пошта, соціальні мережі, відео- і фотосервіси, бло-
гінги, форуми тощо). Нові медіа досяжні на цифрових пристроях і дають користувачам можливість 
участі у створенні та поширенні інформації. Інтерактивність означає спроможність цифрової сис-
теми реагувати на дії користувача, у зв’язку з чим на екрані відбуваються зміни візуальних елемен-
тів, тексту тощо.

Ключові слова: форми взаємодії, Генеральна прокуратура, засоби масової інформації, 
журналісти, гласність, права людини, злочин. 

Постановка проблеми. У діяльності 
Генеральної прокуратури та підпорядкова-
них їй прокуратурах актуальним питанням 
є взаємодія із засобами масової інформації 
щодо охорони, захисту прав і свобод людини, 
інтересів суспільства та держави.

Інформаційну діяльність системи проку-
ратури необхідно здійснювати на реалізацію 
принципу гласності, що є одним із важливих 
засобів зміцнення законності та сприяння під-
вищенню довіри у державі до цієї інституції.

Виникає питання: що є засобами масової 
інформації? До ЗМІ належать: матеріальні 
та інші носії інформації, органи та організа-
ції, зареєстровані відповідно до закону, які 

забезпечують публічне поширення друкова-
ної та аудіовізуальної інформації.

В Україні відбувається багато процесів, 
що викликають резонанс у суспільстві. Пра-
цівники поліції опинаються у центрі подій. 
Встановлені факти силового протистояння 
груп людей, які беруть участь у масових 
заходах, мітингах, акціях протесту та дотри-
муються протилежних політичних поглядів 
та громадянської позиції.

Журналісти звертаються до системи про-
куратури та поліції щодо спроб перешкодити 
їм виконувати свої професійні обов’язки.

Тому дієвою процедурою на поперед-
ження, реагування на факти перешкоджання 
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законній професійній діяльності журналістів 
є ст. 171 КК України.

Працівники системи МВС мають бути 
толерантними, сприяти законній діяльності 
масмедіа, оскільки вони збирають суспільно 
важливу інформацію, яку мають донести до 
широкого загалу.

На підставі інформації журналістів щодо 
злочинів відкриті та розслідувані кримі-
нальні провадження, за деякими з них є обви-
нувальні вироки.

Важливим не тільки для Генеральної 
прокуратури, а й всієї системи прокуратури 
є визначення форм взаємодії із засобами 
масової інформації, що дає можливість більш 
відкритої та ефективної їх діяльності.

З огляду на те, що цю форму взаємодії 
між різними органами державної влади не 
досить науково досліджено, автор багато 
років займається цією проблемою. З цією 
метою науково обґрунтував певні загальні 
елементи форм взаємодії [1].

Однак у кожної гілки влади, міністерства, 
відомства є свої функції та повноваження, 
передбачені відповідним законом, але у них 
зміст діяльності різний, а тому є специфіка 
в їхній роботі.

У зв’язку з цим підготовлено та опублі-
ковано 18 статей щодо взаємодії Генеральної 
прокуратури з відповідними органами дер-
жавної влади.

Метою дослідження є визначення форм 
взаємодії Генеральної прокуратури Укра-
їни із засобами масової інформації.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
До форм взаємодії Генеральної прокуратури 
України із засобами масової інформації нале-
жить прес-конференція, яка являє собою збори 
журналістів та інших представників засобів 
масової інформації, на якій мають бути Гене-
ральний прокурор окремо або спільно із його 
заступниками, начальниками департаментів, 
управлінь та їх заступниками, можливо, началь-
никами відділів. Вони виступають з різних 
питань про стан законності, злочинності, у тому 
числі захисту прав і свобод людини, підбивають 
підсумки роботи, інформують про кримінальні 
провадження, які мають суспільний резонанс, 
відповідають на різні запитання.

Велике значення має високий професіо-
налізм цих прокурорських працівників, які 
зможуть правильно та обґрунтовано сфор-
мулювати відповіді на запитання журналіс-
тів та інших представників засобів масової 
інформації.

Під час підготовки до прес-конференції 
необхідно підтримувати контакти з акреди-
тованими журналістами, від яких можливо 
дізнатися відповідну інформацію.

На запитання, які будуть мати суспіль-
ний резонанс, можливо скласти варіант від-
повіді.

Навіть деякі Президенти відповідних 
держав на запитання журналістів у ході прес-
конференцій з метою обґрунтованих відпові-
дей читають підготовлену інформацію, роз-
друковану на папері.

Використовуючи цю форму взаємодії, 
слід звернути увагу на правило, яке існувало 
в радянські часи.

Не допускати поширення інформації 
щодо особи, яка має статус підозрюваного, 
обвинуваченого, до набрання законної сили 
обвинувального вироку.

Розміщення матеріалів у засобах масової 
інформації. Сутність такої взаємодії полягає 
в розміщенні в ЗМІ відповідних матеріалів 
прокурорсько-слідчої діяльності у формі 
інформаційно-аналітичного матеріалу, 
а саме статей, коментарів тощо.

Інформування населення має поєдну-
ватися з правопросвітницьким напрямом, 
спрямованим на подолання правового нігі-
лізму, усунення негативного ставлення 
і вироблення правильного уявлення в сус-
пільній свідомості про роль і значення про-
куратури в системі органів державної влади, 
результатів правоохоронної діяльності.

Подання важливої інформації дає змогу 
підвищити рівень правової культури насе-
лення, налагодити партнерську взаємодію 
з інститутами громадянського суспільства.

В інформаційних матеріалах мають бути 
об’єктивні дані, а не сенсаційні твердження.

Крім того, слід поширювати рубрики на 
правові теми у засобах масової інформації, 
у яких мають бути статті працівників сис-
теми прокуратури.

За наявності актуальної інформації автор 
цієї статті бере участь у роботі у цьому напрямі.

Так, підготовлено багато статей, які надру-
ковані у відповідних газетах, журналах, у тому 
числі фахових, а в підсумку – понад 231 [2].

Автор тривалий час працював слід-
чим, старшим слідчим прокуратур, слідчим 
з особливо важливих справ прокуратури 
СРСР, в.о. начальника слідчого відділу Київ-
ської міжобласної спеціальної прокуратури, 
а тому добре знає проблеми досудового слід-
ства, а також шляхи їх вирішення.

У слідчих не вистачає часу для розслі-
дування злочинів, але вони мають діяти 
законно, обґрунтовано, швидко, викоріняти 
тяганину.

У радянські часи та на початку незалеж-
ності України були вимоги щомісяця роз-
слідувати злочини не менш ніж у трьох кри-
мінальних справах, які необхідно закінчити 
у встановлений строк.
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Автор цієї статті закінчував і більше 
6 кримінальних справ у місяць, коли працю-
вав слідчим районних прокуратур.

Навіть за 3 дні закінчив розслідування 
злочинів у декількох кримінальних спра-
вах, за якими судами винесено обвинувальні 
вироки.

Тому звертаю увагу, що розслідування 
кримінальних правопорушень – дуже акту-
альна системна проблема. Автор досліджу-
вав цю проблему, за результатом якої над-
рукована стаття, за яку визнаний кращим 
автором 1999.

На семінарі прокурорів, згідно з під-
готовленою науковою статтею, зроблено 
доклад [3].

Автор створив музей історії прокуратури 
в Генеральній прокуратурі, а потім в Академії 
прокуратури України, який відвідували жур-
налісти [4].

Більш того, до заступника Генерального 
прокурора України звернувся керівник від-
повідного журналу, щоб центральний апа-
рат підготував та направив статтю у цей 
журнал. Виконати завдання доручалось різ-
ним управлінням. Але, враховуючи те, що 
я займаюсь науковою діяльністю, друкую 
статті в різних журналах та газетах, мені було 
доручено підготувати таку статтю, що було 
зроблено. Керівник структурного підроз-
ділу уважно вивчив статтю про кримінальну 
відповідальність за викрадання державного 
майна, повністю погодився з її змістом [5].

До форми взаємодії належить брифінг 
(від англ. Briefing – недовгий, короткий), 
який здійснюється з метою оприлюднення 
позиції з одного питання. Брифінг дає мож-
ливість швидко повідомити суспільство 
про актуальне питання. Він організовується 
в умовах резонансних подій, коли виникає 
необхідність інформування про це суспіль-
ства та вжиття заходів. Інформування на 
брифінгу до 30 хвилин проводить одна особа 
(Генеральний прокурор або інша уповнова-
жена особа).

Слід звернути увагу читачів та праців-
ників, які здійснюють підготовку до цього 
заходу, що процедура брифінгу не передба-
чає спілкування з журналістами у форматі 
«запитання – відповідь». Якщо таке від-
бувається, а також порушені інші елементи 
процедури (структури) брифінгу, наприклад 
виступають заступники Генерального проку-
рора, а також начальник управління більше 
30 хв., то це вже прес-конференція.

Іншою формою взаємодії є поширення 
прес-релізів, тобто повідомлення для преси, 
інформаційне повідомлення. Така форма 
є інформуванням суспільства про певні події 
або офіційну реакцію Генеральної прокура-

тури. Вони мають бути лаконічними за обся-
гом та містити інформацію лише про одну 
подію. Поширюються серед журналістів на 
брифінгах і прес-конференціях або надсила-
ються до редакцій, у тому числі електронною 
поштою з одночасним розміщенням на офі-
ційному вебсайті Генеральної прокуратури 
України.

Наступною формою взаємодії є інтерв’ю. 
Сутність його полягає в одержанні інформа-
ції журналіста (інтерв’юера) від респондента 
у форматі «запитання–відповідь» з фікса-
цією відповідей, а потім оприлюдненням 
у засобах масової інформації.

В інтерв’ю висвітлюються не тільки 
результати роботи, але й проблеми пра-
воохоронної та правозахисної діяльності, 
шляхи їх вирішення, що своєю чергою 
відображає рівень професійної підготовки 
та підбору окремих працівників проку-
ратури. Так, є факти, коли в Генеральну 
прокуратуру працевлаштовуються пра-
цівники, які жодного дня не працювали 
в системі прокуратури. Вони не зможуть 
на високому рівні здійснювати нагляд за 
законністю в певному напрямі відповідно 
до функцій та повноважень, передбачених 
ЗУ «Про прокуратуру», або контролювати 
діяльність підлеглих працівників, оскільки 
відсутній досвід.

Для обґрунтованого підтвердження цієї 
тези можна навести такий приклад: якщо 
особа має медичну освіту за спеціальністю 
окуліста, то вона не може працювати хірур-
гом або зробити кваліфіковано операцію на 
серці, оскільки це інший напрям та специ-
фіка медичного обслуговування.

Наявний конкурсний відбір кадрів до 
системи прокуратури слід удосконалювати. 
Необхідні нові підходи в підборі, підготовці 
та виховуванні кадрів.

«Круглий стіл», що відсвітлюється засо-
бами масової інформації.

Така форма взаємодії здійснюється 
з метою колегіального розгляду складних 
проблем. Він не завжди є процедурою при-
йняття відповідних рішень. «Круглий стіл» 
належить до освітнього, інформаційно-
роз’яснювального публічного заходу. Під 
час його проведення здійснюється публічне 
обговорення окремих питань у межах висвіт-
лення теми.

Прес-тур є заходом для журналістів, 
який поєднує прес-конференцію з відвіду-
ванням певних об’єктів. Ця форма взаємодії 
із засобами масової інформації використо-
вується для ширшого ознайомлення з діяль-
ністю прокуратури, функціями, завданнями, 
повноваженнями прокурорів, результа-
тами робіт окремих прокуратур, станом  
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координаційної діяльності у сфері боротьбі зі 
злочинністю тощо.

Виступи працівників Генеральної про-
куратури в телевізійних ефірах та радіопро-
грамах. Така форма взаємодії здійснюється 
з метою інформування суспільства про стан 
законності, зміцнення довіри населення до 
системи прокуратури. При цьому необхідно 
використовувати лаконічні словосполу-
чення, уникати громіздких незрозумілих 
термінів для слухачів.

Важливою формою взаємодії є розмі-
щення інформаційних матеріалів на вебсайті 
Генеральної прокуратури. Вони класифіку-
ються на статистичні, динамічні, потокові.

До класифікації статистичних належать 
матеріали, які актуальні протягом тривалого 
часу. Їх розміщують у вигляді сторінок, що 
містять текстові, графічні та інші елементи.

До класифікації динамічних належать 
матеріали, актуальність яких обмежена 
в часі, що зумовлює необхідність їх онов-
лення за рішенням адміністратора.

До класифікації потокових належать 
матеріали, які втрачають значимість протя-
гом короткого часу. Їх оновлення здійсню-
ється постійно.

Актуальною формою такої діяльності 
є розміщення інформаційних матеріалів 
у нових медіа. Слова «нові медіа» походять 
від англ. new media, що належать до інтер-
активних електронних видань та нових 
форм комунікації (електронна пошта, соці-
альні мережі, відео- і фотосервіси, бло-
гінги, форуми тощо). Нові медіа досяжні на 
цифрових пристроях і дають користувачам 
можливість участі у створенні та поши-
ренні інформації. Інтерактивність означає 
спроможність цифрової системи реагувати 
на дії користувача, у зв’язку з чим на екрані 
відбуваються зміни візуальних елементів, 
тексту тощо.

До форми взаємодії належить запро-
шення представників ЗМІ на службові 
нараді. Вони запрошуються на координа-
ційні нараді, міжвідомчі оперативні наради 
правоохоронних органів, які присвячені про-
тидії злочинності та шляхам вирішення акту-
альних проблем.

Якщо в засобах масової інформації будуть 
висвітлені результати прийнятих рішень, 
це підвищить ефективність діяльності цих 
нарад.

Висновок 

Викладене дає змогу зробити висновок, 
що запропоновані заходи сприятимуть під-
вищенню ефективності діяльності та автори-
тету системи прокуратури та засобів масової 
інформації.
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The article considers and emphasizes the necessity of conducting information activities of the Prosecutor 
General’s Office with the mass media for the realization of the principle of publicity, protection and protection 
of human rights and freedoms, interests of the state.

It is substantiated that forms of interaction of the prosecutor’s office with the media are: a press conference, 
placement of materials in the media; briefing; distribution of press releases; interview; “Round Table”; press 
tour; placing information materials on the website; performances of employees on television broadcasts 
and radio programs; placement of information materials in new media; inviting media representatives to 
a meeting. In particular, informing the population should be combined with an educational direction aimed 
at overcoming legal nihilism, eliminating the negative and correct perception in the public consciousness 
of the role and importance of the prosecutor’s office in the system of public authorities, the results of law 
enforcement activities.

It should be noted that the prosecutor is criticized by the mass media. Provocative questions from 
journalists and other media representatives, categorical requests for answers to criminal proceedings. In 
this regard, it was determined that prosecutors should have a high level of professionalism, which in turn 
would contribute to the correct and justified formulation of the answers to the questions posed by journalists 
and other media representatives, to adhere to the ethics of public speaking and the requirements for providing 
official and sensitive information.

The article emphasizes the investigation of criminal offenses involving the media. Form of interaction 
is placement of information materials in new media. In particular, the words “new media” are derived 
from English “new media” related to interactive electronic publications and new forms of communication 
(e-mail, social networks, video and photo services, blogs, forums, etc.). New media is accessible on digital 
devices and enables users to participate in the creation and dissemination of information. Interactivity 
means the ability of the digital system to respond to user actions, resulting in changes in visual elements, text, 
and more on the screen.

Key words: forms of interaction, Prosecutor General’s Office, mass media, journalists, publicity, 
human rights, crime.




