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Завдання Служби безпеки України 
як правоохоронного органу

Кожна держава, незалежно від її
економічного чи політичного устрою
та форми правління, для здійснення
своїх функцій і забезпечення розвит-
ку повинна мати ефективний меха-
нізм забезпечення національної без-
пеки, основу якого становлять від-
повідні спеціально уповноважені ор-
гани. Обсяг, зміст, ступінь та форми
здійснення функцій такими органами,
насамперед, залежать від їх місця і
ролі у системі державного управлін-
ня, а також особливостей їх від право-
вого статусу.

Метою цієї статті є розкриття зав-
дань Служби безпеки України (далі –
СБУ) як спеціального уповноважено-
го правоохоронного органу механізму
забезпечення національної безпеки.
Для досягнення поставленої мети пла-
нується вирішити такі основні завдан-
ня: визначити поняття «завдання»;
дати загальну характеристику кожно-
го із законодавчо закріплених завдань
СБУ; запропонувати класифікацію

завдань СБУ як правоохоронного
органу.

Відзначимо, що кожен суб’єкт пра-
ва володіє комплексом прав і обов’яз-
ків, які є змістом правосуб’єктності
або правовим статусом [1, с. 294–295;
2, с. 12]. При цьому, при визначенні сут-
ності та особливостей функціонуван-
ня будь-якого органу влади, насампе-
ред, особливу увагу необхідно зверну-
ти на ті елементи правового статусу,
що характеризують зміст його діяль-
ності, тобто мету, завдання, функції,
повноваження і відповідальність. На
думку деяких науковців [3, с. 7], мета є
виразом бажаного результату діяль-
ності. Тобто до уваги треба брати те,
на що чекають, усвідомлюють і бажа-
ють від діяльності органу. Справедли-
во зазначає Л. В. Коваль, що першим
кроком у досягненні мети є чітке ви-
значення завдання [4, с. 68].

Слово «завдання» тлумачиться як
«наперед визначений, запланований
для виконання обсяг роботи, справа 



і таке інше; настанова, розпоряджен-
ня виконати певне доручення; мета, до
якої прагнуть; те, що хочуть здійс-
нити» [5, с. 284]; «те, що призначено 
для виконання, доручення» [6, с. 206].
Нормативно-правова регламентація
завдань державного органу є, по-пер-
ше, засобом для цілеспрямованого та
успішного керівництва його діяльністю;
по-друге, юридичною основою для ви-
значення обсягу прав, якими орган
державної влади повинен бути наділе-
ний для задовільного вирішення по-
кладених на нього завдань; по-третє,
юридичною підставою для визначен-
ня його відповідальності.

Служба безпеки України відповід-
но до законодавства має статус держав-
ного правоохоронного органу спеці-
ального призначення, який забезпе-
чує державну безпеку України. СБУ
також є спеціально уповноваженим ор-
ганом державної влади у сфері контр-
розвідувальної діяльності, охорони дер-
жавної таємниці та головним органом
у сфері боротьби з тероризмом.

Відповідно до статті 2 Закону Ук-
раїни «Про Службу безпеки України»
[7], на СБУ покладається у межах ви-
значеної законодавством компетенції
захист державного суверенітету, кон-
ституційного ладу, територіальної ці-
лісності, економічного, науково-техніч-
ного і оборонного потенціалу України,
законних інтересів держави та прав
громадян від розвідувально-підрив-
ної діяльності іноземних спеціальних
служб, посягань з боку окремих орга-
нізацій, груп та осіб, а також забезпе-
чення охорони державної таємниці.
Отже, завдання СБУ чинним законо-
давством закріплені за допомогою пе-
релічення об’єктів захисту, які доціль-
но розглянути детальніше.

Державний суверенітет – політи-
ко-юридична властивість державної вла-
ди, яка означає її верховенство і пов-
ноту всередині країни, незалежність і
рівноправність ззовні. Відрізняють 
дві сторони державного суверенітету:
1) внутрішню: виражає верховенство 

і повноту державної влади відносно
до всіх інших організацій у політичній
системі суспільства, її монопольне
право на законодавство, управління і
юрисдикцію всередині країни в ме-
жах усієї державної території; 2) зов-
нішню: виражає незалежність і рівно-
правність держави як суб’єкта між-
народного права у взаємовідносинах
з іншими державами, недопустимість
втручання у внутрішньодержавні спра-
ви ззовні. Внутрішній суверенітет
називають ще законодавчим сувере-
нітетом, оскільки він припускає пра-
во законодавчої влади видавати зако-
ни [8, с. 43].

У Декларації про державний су-
веренітет України зазначені такі озна-
ки державного суверенітету України:
1) верховенство – відсутність іншої
більш високої суспільної влади на
території країни: державна влада мо-
же скасувати, визнати недійсним будь-
який прояв усякої іншої суспільної
влади; 2) самостійність – можливість
самостійно приймати рішення усере-
дині країни і ззовні за дотримання
норм національного та міжнародного
права; 3) повнота (інакше: універсаль-
ність) – поширення державної влади
на всі сфери державного життя, на все
населення і громадські організації
країни; 4) неподільність влади держа-
ви в межах її території – одноособо-
вість влади в цілому і лише функціо-
нальний її поділ на гілки влади: зако-
нодавчу, виконавчу, судову; безпосе-
реднє здійснення владних велінь по їх
каналах; 5) незалежність у зовнішніх
відносинах – можливість самостійно
приймати рішення ззовні країни за до-
тримання норм міжнародного права і
поважання суверенітету інших країн;
6) рівноправність у зовнішніх відно-
синах – наявність у міжнародних
відносинах таких прав і обов’язків,
як і в інших країнах [9]. До зазначе-
них ознак суверенітету на підставі
думок науковців [13, с. 44] можна
додати також 7) невідчужуваність –
неможливість довільної відчуженості
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легітимної та легальної влади, лише
наявність закріпленої законом можли-
вості делегувати суверенні права дер-
жави органам місцевого самовряду-
вання (в унітарній державі), суб’єктам
федерації та органам місцевого само-
врядування (у федеративній державі).

У статті 2 Конституції України про-
голошується, що суверенітет України
поширюється на всю її територію.

Конституційний лад – це система
соціальних, економічних і політико-
правових відносин, які встановлю-
ються й охороняються конституцією
та іншими конституційно-правови-
ми актами держави. За суттю кон-
ституційний лад – це певний тип 
конституційно-правових відносин,
зумовлених рівнем розвитку суспіль-
ства, держави та права. За змістом
конституційний лад охоплює перед-
бачені й гарантовані конституцією
державний і суспільний лад, конститу-
ційний статус людини та громадянина,
систему безпосереднього народовлад-
дя, організацію державної влади й міс-
цевого самоврядування, територіаль-
ний устрій, основи національної без-
пеки та інші найважливіші інститути
конституційно-правових відносин. За
формою конституційний лад – це
система основних організаційних і
правових форм суспільних відносин,
передбачених конституцією, тобто
основних видів організації та діяльно-
сті держави, суспільства та інших
суб’єктів конституційно-правових від-
носин. Конституційний лад – це на-
самперед передбачені конституцією
форма держави за характером дер-
жавного устрою й державного пра-
вління та форми безпосереднього
народовладдя (вибори, референдум
тощо) [10, с. 44].

Територіальна цілісність – один із
найважливіших принципів міжнарод-
ного права, закріплений Статутом
Організації Об’єднаних Націй. По-
рушення територіальної цілісності
держави або посягання на неї є проти-
правною дією, яка надає державі в

цьому випадку беззастережне право
на захист усіма доступними засобами.

Держава має чітко локалізовану
територію, на яку поширюється її
суверенна влада, а населення, яке на
ній проживає, перетворюється на під-
даних чи громадян держави. Виника-
ють, таким чином, просторові межі
держави. Територія держави є свого
роду матеріальною базою будь-якої
держави, без якої вона не може існу-
вати. Під територією держави розумі-
ється простір, у межах якого здійсню-
ється державна влада.Територіальний
розподіл населення неминуче спричи-
няє адміністративно-територіальний
розподіл для найоптимальнішої орга-
нізації державної влади і управління.
Уся територія держави розбивається
на ряд адміністративно-територіаль-
них одиниць – округи, провінції, обла-
сті, краї, дистрикти, графства, райони
тощо [11, с. 40].

Захист суверенітету і територіаль-
ної цілісності України, забезпечення її
економічної та інформаційної безпе-
ки є найважливішими функціями дер-
жави, справою всього Українського на-
роду (стаття 17 Конституції України).

Захист державної безпеки прямо
пов’язаний із захистом державного
кордону України. Державний кордон
України визначається Конституцією
та законами України, а також міжна-
родними договорами України, згода на
обов’язковість яких надана Верхов-
ною Радою України. Непорушність дер-
жавних кордонів є свідченням терито-
ріальної цілісності, політичної й еко-
номічної незалежності, суверенітету
та єдності України. Отож, охорона дер-
жавного кордону України визнається
невід’ємною частиною загальнодержав-
ної системи забезпечення національ-
ної безпеки України.

Згідно з преамбулою Закону Ук-
раїни «Про державний кордон Украї-
ни» [12], Україна неухильно проводить
політику миру, виступає за зміцнення
безпеки народів України виходячи із
принципів непорушності державних
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кордонів, які є відображенням тери-
торіальної цілісності, політичної та
економічної незалежності, суверені-
тету та єдності України. Державний
кордон України є недоторканним.
Будь-які порушення його рішуче при-
пиняються.

Економічний, науково-технічний 
і оборонний потенціал України – ко-
рисна властивість, що виявляється тоді,
коли держава здійснює певну діяль-
ність, спрямовану на досягнення вста-
новлених цілей. Розглянемо деталь-
ніше групи потенціалу України, на
забезпечення якого спрямовується
діяльність СБУ.

Економічний потенціал України
полягає у такому: збільшення вну-
трішнього валового продукту, при-
скорення інвестиційної та інновацій-
ної активності і науково-технічного
та технологічного потенціалу, розши-
рення досліджень на стратегічно важ-
ливих напрямах інноваційного розвитку;
посилення системи державного регу-
лювання і контролю у сфері економі-
ки; стабільність у правовому регулю-
ванні відносин у сфері економіки,
в тому числі фінансової (фіскальної)
політики держави; ефективна програ-
ма запобігання фінансовим кризам;
зменшення кредитних ризиків; належ-
ний стан основних виробничих фондів
у провідних галузях промисловості,
агропромисловому комплексі, систе-
мах життєзабезпечення; достатні тем-
пи відтворювальних процесів та подо-
лання структурної деформації в еко-
номіці; незалежність національної
економіки від кон’юнктури зовнішніх
ринків, високі темпи розширення внут-
рішнього ринку; раціональна структу-
ра експорту з переважно науковоєм-
ким характером та високою питомою
вагою продукції з високою часткою
доданої вартості; зменшення боргової
залежності держави, зменшення обся-
гів державних зовнішнього і внутріш-
нього боргів; безпечне для економіч-
ної незалежності України зростання
частки іноземного капіталу у страте-

гічних галузях економіки; ефективні
антимонопольна політика та механіз-
ми державного регулювання природ-
них монополій, що сприяє створенню
конкурентного середовища в еконо-
міці; належний стан з продовольчим
забезпеченням населення; ефективне
використання паливно-енергетичних
ресурсів, достатні темпи диверсифіка-
ції джерел їх постачання та активна
політика енергозбереження; «детіні-
зація» національної економіки; пере-
важання в діяльності управлінських
структур публічних, загальнонаціо-
нальних інтересів над особистими,
корпоративними та регіональними.

Науково-технологічний потенціал
України передбачає: науково-техно-
логічний розвиток України; ефектив-
ність державної інноваційної політи-
ки, механізмів стимулювання іннова-
ційної діяльності; високу конкуренто-
спроможність продукції; розвиненість
внутрішнього ринку високотехноло-
гічної продукції та його ефективний
захист від іноземної технічної і техно-
логічної експансії; підвищення внутріш-
нього попиту на підготовку науково-
технічних кадрів для наукових, кон-
структорських, технологічних установ
та високотехнологічних підприємств,
задовільний рівень оплати науково-
технічної праці, підвищення її прести-
жу,досконалість механізмів захисту прав
інтелектуальної власності; повернен-
ня учених, фахівців, кваліфікованої
робочої сили в Україну.

Оборонний потенціал України
охоплює: непоширення зброї масо-
вого ураження і засобів її доставки;
достатню ефективність існуючих струк-
тур і механізмів забезпечення міжна-
родної безпеки та глобальної стабіль-
ності; скорочення нелегальної мігра-
ції; неможливість втягування України
в регіональні збройні конфлікти чи у
протистояння з іншими державами;
підвищення рівня забезпечення вій-
ськовою та спеціальною технікою та
озброєнням нового покоління Зброй-
них Сил України, інших військових
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формувань, що забезпечує їх боєздат-
ність; прискорення у здійсненні та до-
статнє фінансове забезпечення про-
грам реформування Воєнної органі-
зації та оборонно-промислового ком-
плексу України; зменшення кількості
застарілої та не потрібної для Зброй-
них Сил України військової техніки,
озброєння, вибухових речовин; завер-
шення договірно-правового оформлен-
ня і достатнє облаштування держав-
ного кордону України; задовільний
рівень соціального захисту військово-
службовців, громадян, звільнених з вій-
ськової служби, та членів їхніх сімей.

Суб’єктами посягання на держав-
ний суверенітет, конституційний лад,
територіальну цілісність, економіч-
ний, науково-технічний і оборонний
потенціал України, законні інтереси
держави та права громадян визначено
іноземні спеціальні служби, окремі
організації, групи та особи.

Відповідно до статті 1 Закону Ук-
раїни «Про державну таємницю» [13],
державна таємниця (секретна інфор-
мація) – вид таємної інформації, що
охоплює відомості у сфері оборони,
економіки, науки і техніки, зовнішніх
відносин, державної безпеки та охо-
рони правопорядку, розголошення
яких може завдати шкоди національ-
ній безпеці України та які визнані у
порядку, встановленому цим Законом,
державною таємницею і підлягають
охороні державою.

Особливістю діяльності СБУ є те,
що вона не може бути настільки ж
прозорою, наскільки прозора діяль-
ність інших органів державної влади.
Більшість питань, як правило, не
можуть публічно обговорюватися та
піддаватися критиці. Оприлюднення
інформації, пов’язаної з досягненнями
та можливостями спецслужб, може
призвести до розкриття їхньої мети та
методів роботи. Звичайно, це суттєво
зменшить ефективність їх діяльності.

Щоб виконувати поставлені завдан-
ня на високому рівні, певні сфери діяль-
ності необхідно залишати в секреті.

Передусім, це стосується відомостей
щодо джерел, операцій, методів та
засобів збору даних, а також анонім-
ності співробітників та захисту нако-
пиченої спецслужбами інформації. Як
відомо, переважну більшість розвіду-
вальної інформації розвідка отримує
завдяки людям. Однак якщо спецслуж-
би не зможуть гарантувати захист та
конфіденційність у роботі з «джере-
лами», бажаючих співробітничати з
ними, очевидно, поменшає.

При цьому не вся інформація, що
стосується спецслужб, має залишати-
ся закритою. У демократичному су-
спільстві спецслужби «відкривають»
населенню номери своїх телефонів,
факсів, електронні адреси та адреси
своїх приймалень, роблячи крок назу-
стріч людям і підвищуючи рівень до-
віри до себе. Таємною має бути лише
інформація, поширення якої може
завдати шкоди національним інтере-
сам країни. Спеціальні служби не по-
винні вдаватися до засекречення інфор-
мації, щоб приховати власні помилки,
недоліки і зловживання.

До завдань Служби безпеки Ук-
раїни також належать: попередження,
виявлення, припинення та розкриття
злочинів проти миру і безпеки люд-
ства, тероризму, корупції та організо-
ваної злочинної діяльності у сфері
управління й економіки та інших про-
типравних дій, які безпосередньо ство-
рюють загрозу життєво важливим
інтересам України. Так, до злочинів
проти миру і безпеки людства Кримі-
нальним кодексом України віднесені
пропаганда війни (стаття 436), плану-
вання, підготовка, розв’язування та
ведення агресивної війни (стаття 437),
застосування зброї масового знищен-
ня (стаття 439), екоцид (стаття 441),
геноцид (стаття 442), піратство (стат-
тя 446) та інші.

СБУ з перших днів створення на-
давала першочергового значення боро-
тьбі з тероризмом. У багатьох країнах
світу ця проблема вийшла на перший
план. Саме завдяки вжитим запобіж-
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ним та профілактичним заходам, в
Україні не було масштабних і серйоз-
них проявів тероризму в класичному
розумінні цього поняття.

Співробітники СБУ зосереджують
зусилля на захисті найуразливіших
сфер життєдіяльності суспільства.
Однією з таких сфер є економіка.
Тому цілком закономірним є ство-
рення у структурі СБУ Департаменту
контррозвідувального захисту еконо-
міки держави. Його визначено голов-
ним у системі СБУ з розробки страте-
гії і тактики захисту національних еко-
номічних інтересів, розкриття і при-
пинення злочинів в економічній сфері.
СБУ також виконує завдання щодо
захисту дипломатичних представництв
України за кордоном.

Завданнями СБУ як спеціально
уповноваженого органу державної
влади у сфері контррозвідувальної
діяльності є:

1) добування, аналітичне оброблення
та використання інформації, що мі-
стить ознаки або факти розвідуваль-
ної, терористичної та іншої діяльності
спеціальних служб іноземних держав,
а також організацій,окремих груп та осіб
на шкоду державній безпеці України;

2) протидія розвідувальній, теро-
ристичній та іншій діяльності спеці-
альних служб іноземних держав,а також
організацій, окремих груп та осіб на
шкоду державній безпеці України;

3) розроблення і реалізація заходів
щодо запобігання, усунення та нейт-
ралізації загроз інтересам держави,
суспільства та правам громадян.

Головним напрямом діяльності СБУ
була і є контррозвідка. Українська
спецслужба не використовує принцип
«тотального» застосування контрроз-
відувального пошуку. Замість цього
впроваджується диференційований
підхід до організації протидії кон-
кретним іноземним спецслужбам. СБУ
здійснює інформаційно-аналітичну
діяльність з метою сприяння керівни-
цтву України в реалізації зовнішньо-
та внутрішньополітичного курсу щодо

розбудови держави, зміцнення її обо-
роноздатності й економічного потен-
ціалу, розширення міжнародного спів-
робітництва. Інформаційно-аналітичне
забезпечення вищих і місцевих орга-
нів державної влади України є одним
із пріоритетних напрямів діяльності
СБУ. Оцінки, пропозиції і прогнози
аналітиків СБУ стали важливою скла-
довою системи інформаційно-аналітич-
ної підтримки державних рішень, а та-
кож основою відомчої системи вияв-
лення та протидії внутрішнім і зовніш-
нім загрозам національній безпеці [14].

Крім цього, законодавчо закріпле-
но новий напрям у діяльності україн-
ських правоохоронців – забезпечення
безпеки осіб, які беруть участь у кри-
мінальному судочинстві. У СБУ цими
питаннями займається управління
боротьби з тероризмом, захисту учас-
ників кримінального судочинства та
працівників правоохоронних органів.

Перед спецпідрозділами по боро-
тьбі з корупцією і організованою зло-
чинністю стоїть завдання діяти ефек-
тивніше, особливо проти стійких груп,
що чинять злочини на міжрегіональ-
ному і міжнародному рівнях.

У межах виконання цього завдан-
ня СБУ розгорнула і здійснює ак-
тивну боротьбу з наркобізнесом, що,
зокрема, спрямована на виявлення 
та знешкодження міжрегіональних і
транснаціональних наркоформувань,
каналів доставки в Україну і транзиту
через її територію наркотиків і нар-
косировини. Для успішного проведен-
ня таких операцій налагоджено тісні
контакти з Інтерполом, зарубіжними
правоохоронними органами та спец-
службами. Виходячи з глобальності
цих проблем, ті чи інші питання нині
вирішуються у взаємодії зі спеціаль-
ними службами іноземних держав.
Так, СБУ налагоджена активна взає-
модія у цій сфері зі спецслужбами 
та правоохоронними органами понад
60 країн світу, передусім США, Німеч-
чини, Великої Британії, Росії. У спів-
робітництві з іноземними партнера-
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ми СБУ протягом першого півріччя
2011 року вилучила 285 кг героїну –
більш, аніж усі правоохоронні органи
України за 15 попередніх років [14].

Для виконання покладених на
СБУ завдань, у тому числі щодо отри-
мання контррозвідувальної чи розві-
дувальної інформації, забезпечення
безпеки розвідувальних заходів, захи-
сту своїх сил, засобів та інформацій-
них систем і обліків, а також джерел
розвідувальної інформації, працівники
служби застосовують методи і засоби
оперативно-розшукової діяльності у
порядку, визначеному в Законі Украї-
ни «Про оперативно-розшукову діяль-
ність», з урахуванням особливостей,
передбачених для діяльності СБУ. За-
конодавством визначені певні обме-
ження щодо застосування методів і за-
собів в оперативній діяльності, зокре-
ма: методи і засоби діяльності СБУ 
не повинні завдавати шкоди життю,
здоров’ю, честі і гідності людей; для
одержання інформації забороняється
застосовувати технічні засоби, психо-
тропні, хімічні та інші речовини, які
пригнічують волю або завдають шко-
ди здоров’ю людей та навколишньо-
му середовищу; забороняється залучати
до виконання оперативно-розшукових
завдань медичних працівників, священ-
нослужителів, адвокатів, якщо особа,
щодо якої вони мають здійснювати
оперативно-розшукові заходи, є їх
пацієнтом чи клієнтом. Правові ак-
ти у сферах оперативно-розшукової,
контррозвідувальної та розвідуваль-
ної діяльності передбачають й інші
гарантії законності під час здійснення
оперативної діяльності.

Отже, завдання СБУ законодавчо
сформульовано за кількома критерія-
ми, а саме: 1) за об’єктами захисту (на-
ціональна безпека);2) у сфері правоохо-
ронної діяльності (як правоохоронного
органу); 3) розвідка та контррозвідка.

Водночас міжнародний досвід
діяльності спецслужб провідних країн
світу свідчить про те, що укріплення
національної безпеки таких країн від-

бувається через наділення спецслужб
більшими, порівняно з СБУ, повно-
важеннями та кращим фінансуван-
ням. Так, згідно з Указом Президента
Російської Федерації № 960 від 11 серп-
ня 2003 року «Питання Федеральної
служби безпеки Російської Федерації»
[15], на Федеральну службу безпеки
покладаються такі завдання, як: управ-
ління органами та військами, а також
організація їх діяльності; координація
контррозвідувальних заходів із забез-
печення власної безпеки, що прово-
дяться федеральними органами вико-
навчої влади; формування та реаліза-
ція в межах своєї компетенції держав-
ної та науково-технічної політики у
сфері забезпечення інформаційної
безпеки. Призначення Служби безпе-
ки України не передбачає виконання
подібних завдань. Проте з урахуванням
реформаторських процесів в Україні,
розвиток вітчизняної спецслужби, на
нашу думку, з часом все ж таки при-
зведе до збільшення її ролі в діяльності
держави, що виявиться у розширенні
кола повноважень СБУ. Це підтверджує
і Концепція реформування Служби
безпеки України, згідно з якою голов-
ним завданням реформованої Служби
безпеки України має бути забезпе-
чення національної безпеки у сфері
державної безпеки шляхом здійснення
контррозвідувальної та оперативно-
розшукової діяльності, боротьби з
тероризмом, профілактики і розсліду-
вання злочинів та правопорушень у
сфері національної безпеки та інформа-
ційно-аналітичної роботи відповідно
до Конституції і законів України.

Таким чином, на СБУ поклада-
ються завдання, пов’язані з існуванням
самої держави. Такі завдання можна
визначити як першочергові, оскільки
незабезпечення державного сувереніте-
ту, конституційного ладу тощо немину-
че призводить до неможливості забез-
печити права і свободи людини і гро-
мадянина, економічне благополуччя
та інше. Для виконання зазначених зав-
дань СБУ наділено правовим статусом.
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Грек М. В. Завдання Служби безпеки України як правоохоронного органу
У статті розглянуто сучасні завдання Служби безпеки України як складової части-

ни її правового статусу; надано загальну характеристику кожному із завдань Служби
безпеки України; запропоновано класифікацію завдань Служби безпеки України.

Ключові слова: Служба безпеки України, правоохоронний орган, завдання,
класифікація.

Грек М. В. Задания Службы безопасности Украины как правоохранительного
органа 

В статье рассмотрены современные задания Службы безопасности Украины
как составной части ее правового статуса; предоставлена общая характеристика
каждому из заданий Службы безопасности Украины; предложена классификация
заданий Службы безопасности Украины.

Ключевые слова: Служба безопасности Украины, правоохранительный орган,
задание, классификация.

Grek M. Task of security of Ukraine Service as law enforcement authority 
In the article the modern tasks of security of Ukraine Service are considered as com-

ponent part it legal status; general description is given to each of tasks of security of
Ukraine Service; classification of tasks of security of Ukraine Service is offered.

Key words: Security of Ukraine service, law enforcement authority, task, classification.


