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робити все необхідне, щоб забезпечити можливість дитини проживати у вла-
сній сім’ї, бути повноцінним членом суспільства, а також попереджати випа-
дки передачі дитини під державну опіку. 

У Сполученому Королівстві фостерингу приділяють значну увагу на 
всіх рівнях. Державна підтримка фостерингу зводиться до того, що на місце-
вому рівні, органи влади надають організаційне сприяння створенню і діяль-
ності публічних фостерних організацій і агенцій, які надають відповідні пос-
луги. Їх працівники пропонують різні види фостерної опіки для дітей-сиріт та 
дітей, позбавлених батьківського піклування. Одною з таких форм є органі-
зація пошуку для них нових сімей, а для майбутніх прийомних батьків – дітей. 
Найбільшою фостерною організацією в Англії визнається Фостерна мережа 
(«The Fostering Network»), яка є провідною благодійною організацією Сполу-
ченого Королівства для прийомних сімей. Вона була заснована у 1974 році як 
національна інституція, що виконувала посередницькі функції між державою, 
вихователями, соціальними працівниками, ініціативними групами населення, 
які виявляють інтерес до організації прийомних сімей. Сьогодні метою діяль-
ності цієї організації полягає у систематичному формуванні сприятливого клі-
мату в прийомних сім’ях. Англійська фостерна організація об’єднує під своїм 
керівництвом тисячі вихователів, які можуть здійснювати значну кількість фу-
нкцій соціального характеру, що спрямовані на забезпечення статусу дітей. 

Підсумовуючи зазначимо, що фостеринг у Великій Британії є одною з 
основних форм публічного адміністрування сферою забезпечення прав і сво-
бод дитини з метою всебічного забезпечення та утвердження зазначеної 
сферу, яку здебільшого реалізують органи місцевого самоврядування та інші 
спеціалізовані державні інституції. 
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ВЗАЄМОДІЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ ІЗ ЗАСОБАМИ 
МАСОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ В ХОДІ РОЗСЛІДУВАННЯ ЗЛОЧИНІВ 

Ми розглядаємо існування незалежних, політично неупереджених та 
компетентних засобів масової інформації як важливу проміжну ланку у ході 
взаємодії поліції з громадою у процесі розкриття і розслідування злочинів, 
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який відбувається шляхом випуску і поширення інформаційних бюлетенів, 
прес-оглядів, відеоматеріалів, інформаційних збірників, експрес-інформації, 
проведення прес-конференцій, брифінгів, круглих столів, телевізійних деба-
тів, інтерв’ю.  

У такій взаємодії органи поліції зацікавлені, перш за все, через набуття по-
зитивного іміджу шляхом висвітлення значущості боротьби зі злочинністю, ро-
зкриття резонансних злочинів при сприянні громадськості та залучення грома-
дян до співпраці з правоохоронними органами. Залучення поліцією засобів ма-
сової інформації до профілактики правопорушень допомагає вирішити низку 
проблем, зокрема, таких, як інформування громадськості з питань боротьби зі 
злочинністю, забезпечення необхідної відкритості діяльності поліції, форму-
вання правосвідомості та зацікавленості населення, одержання допомоги від 
поліції у вирішенні проблеми забезпечення правопорядку, розширення джерел 
інформації, необхідної для розслідування та попередження злочинів. 

Публікації про вчинення злочинів, особливо резонансних, мають вигляд 
сенсаційних матеріалів, в яких на розгляд громадськості подається інформа-
ція про діяльність поліції, хід і результати розслідування.  

У таких матеріалах мають висловлюватися юридично компетентні су-
дження й оцінки, які орієнтують громадян на відмову від тих чи інших про-
явів віктимної поведінки, формують їх уявлення про характерні особливості 
злочинів та особу злочинця. Із профілактичною метою у цьому контексті до-
цільно інформувати населення про способи й методи дій злочинців, щоб ско-
ротити кількість потенційних жертв цих злочинів. За допомогою подібних пу-
блікацій та повідомлень можна отримати необхідні відомості від осіб, які є 
свідками події, потерпілими, можуть виступити обізнаними особами. 

У процесі використання поліцією засобів масової інформації при розслі-
дуванні злочинів може зустрічатися і використання дезінформації. Дана дія-
льність поліції обумовлена тактичними цілями та здійснюється, по-перше, з 
метою впливу на особу злочинця з метою відмови від вчинення злочинів; по-
друге, спонукає конфронтуючого суб’єкта до вчинення ним дій, що його ви-
кривають; по-третє, унеможливлення правильної оцінки підозрюваними 
стану та умов розслідування, яке проводиться компетентними органами. 

Отже, інформування поліцією через засоби масової інформації насе-
лення про вчинені злочини та про стан злочинності в цілому, а також про ме-
тоди боротьби з нею – це, з одного боку, – реалізація права громадян на інфо-
рмацію про те, що відбувається в суспільстві, а з іншого боку,– це потрібно 
для створення умов діяльності поліції, забезпечення сприятливого клімату у 
взаємодії з населенням у ході розслідування злочинів. Це матиме позитивний 
вплив за умови професійності поліції, незалежності, політичної неупередже-
ності та компетентності засобів масової інформації у межах, що не заважають 
об’єктивному розслідуванню злочинів компетентними органами. 

Одержано 10.04.2019 

* 




