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Анотація

Навчальний посібник підготовлено відповідно до програми навчальної
дисципліни «Адміністративна діяльність органів внутрішніх справ», яка викла-
дається у вищих навчальних закладах системи Міністерства внутрішніх справ
України з урахуванням специфіки практичної діяльності органів Національної
поліції в сучасних умовах.   

Розрахований на слухачів та курсантів вищих навчальних закладів системи
МВС України, а також викладачів та практичних працівників поліції.
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7

ВСТУП

Соціально-економічний і науково-технічний розвиток України на су-
часному етапі пов’язаний з вирішенням проблем будівництва державності 
та зміцнення правопорядку, інтелектуалізації суспільства. Сучасна законо-
давча діяльність Верховної Ради України має досить бурхливий характер. 
Усі закони, і насамперед ті, що обмежують права людини, сковують її пове-
дінку, потребують глибокого соціологічного й юридичного аналізу.

Сьогодні в Україні здійснюються значні зміни у різних сферах життя. 
Змінюється і розвивається система нормативних актів, система оподатку-
вання, банківська система, змінюються топоніми, відновлюються історич-
ні назви і пам’ятники, свідомість людей по-іншому сприймає такі поняття, 
як «приватизація», «конкуренція», «бізнес», «опозиція» і «демократія», 
«парламент» і «плюралізм», «підприємництво» і «фермерство» тощо, ре-
ально гарантується право дотримуватись різних політичних і релігійних 
поглядів. Однак водночас держава повинна забезпечувати громадський по-
рядок і законність, без чого неможливі жодні прогресивні зміни. Забезпе-
чення правопорядку має здійснюватись перш за все через підвищення рівня 
культури поведінки, забезпечення пристойних соціальних і матеріальних 
умов життя, правового виховання громадян, а коли цього недостатньо, то і 
силою адміністративного примусу. Якщо враховувати Біблійне «спочатку 
було слово», то бажано, щоб адміністративна діяльність теж розпочиналась 
словом – словом попередження, переконання, роз’яснення правопорушнику 
необхідності додержання такої поведінки, яка б відповідала букві закону.

Правова система України почала формуватися, як відомо, з прийняттям 
Верховною Радою УРСР 16 липня 1990 року Декларації «Про державний 
суверенітет України». З цього часу Верховною Радою було прийнято біль-
ше 10000 законів, із яких більше 1000 стосуються основ державотворен-
ня, вирішення проблем економічного та соціально-культурного розвитку 
України, боротьби зі злочинністю, оборони і національної безпеки країни, 
інших питань внутрішнього життя і зовнішньої політики. З прийняттям у 
1996 році Конституції України закладено фундамент нової правової сис-
теми, створено законодавчу основу для розвитку української незалежної 
держави. Водночас у становленні нової правової системи України наявні й 
істотні недоліки, зокрема у сфері охорони громадського порядку. Наукою і 
практикою, на жаль, не вироблено ще прогнозів розвитку та змін оператив-
ної обстановки, стану правопорядку, розвитку кримінального й адміністра-
тивного законодавства.
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