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Конституція України у ст. 3 проголошує головним
обов'язком держави утвердження і забезпечення прав і
свобод людини і громадянина, а також встановлює
принцип, згідно з яким ці права і свободи та їх гарантії
визначають зміст і спрямованість діяльності держави, а
вона відповідає перед людиною за свою діяльність. Ця
конституційна норма означає підпорядкування усіх
державних і правових інститутів суспільства потребам
реалізації та захисту прав людини, їх пріоритетність перед
іншими цінностями демократичної, соціальної, правової
держави [1].
Адміністративне право є однією з провідних, базових
галузей українського права, нормами якого регулюються
суспільні відносини, що складаються здебільшого у сфері
державного управління в процесі здійснення виконавчої
влади [2, с.3].
Оскільки Конституція України вимагає переходу від
ідеології панування держави над людиною до ідеології
служіння держави інтересам людини, то ця нова ідеологія
має бути основою змісту адміністративного права.
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Поліцейське право як частина адміністративного права
теж повинно відповідати сучасним тенденціям правової
науки. Норми поліцейського права охоплюють своїм
впливом широку галузь соціальної дійсності й регулюють
відносини у таких сферах безпеки, як державна,
екологічна,
санітарна
тощо.
Подібні
відносини
називаються також поліцейськими відносинами, а сфера,
де вони мають місце — сферою поліцейської діяльності.
Під поліцейською діяльністю розуміють певний вид
державно-управлінської
діяльності,
спрямованої
на
підтримку громадського порядку, громадської безпеки,
пов'язаної із застосуванням адміністративного примусу.
Основним суб’єктом поліцейської діяльності виступають
органи внутрішніх справ.
Важливим завданням сучасного періоду є реформування
системи МВС України. Основною ідеєю реформування є зміна
психології працівників міліції, прагнення зробити відомство
відкритим та демократичним. Лише за цих умов можна буде
досягти відчутних результатів у його реформуванні.
Для більшості європейських поліцейських систем
досягнення означених вимог стало можливим за умови
реформування, яке відбувалося за декількома провідними
принципами.
В
узагальненому
вигляді
принципи
реформування органів внутрішніх справ як споріднені та
універсальні категорії виглядають сьогодні наступним чином:
1. Верховенство закону.
2. Деполітизація.
3. Демілітаризація.
4. Децентралізація.
5. Підзвітність та прозорість в роботі.
6. Тісна співпраця з населенням та місцевими
громадами.
7. Професійна підготовка персоналу [3].
Підтримуючи ідеї впровадження зазначених принципів
у процес реформування системи МВС України, вважаємо
за доцільне також дотримання таких принципів як:
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1. Правовий і соціальний захист персоналу;
2. Пріоритет протидії та запобігання корупції.
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З розвитком Інтернету з'явилися нові кримінальні
загрози. У доповіді класифіковано сутність, форми, види а
також засоби отримання інформації відверто сексуального
змісту. Наведено приклади злочинної діяльності у сфері
педофілії.
Rozwój i zastosowanie nauki oraz techniki przynoszą wiele
ułatwień w codziennym życiu, stwarzają nowe możliwości, ale
również nowe zagrożenia. Dynamicznie zmieniający się świat
nowoczesnego Internetu powoduje konieczność działań,
służących zarówno podniesieniu świadomości społecznej
dotyczącej zagrożeń onlinne jak i zmianie przepisów prawnych
chroniących między innymi bezpieczne dzieciństwo w świecie
technologii.
Cyberprzestrzeń zaczyna stawać się atrakcyjnym
partnerem dla człowieka, brak rozsądnego korzystania z niego
prowadzi do tego, iż jest on w stanie zastąpić rzeczywiste
kontakty społeczne a niejednokrotnie staje się partnerem
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