
Календар знаменних і пам'ятних дат. 25 березня 
 

25 березня 1992 року Верховна Рада України прийняла Закон  
«Про Службу безпеки України»,  з 2001 року цей день відзначається як  

День Служби безпеки України. 
 

Служба безпеки України – це державний 
правоохоронний орган спеціального призначення, 
що забезпечує державну безпеку України. На цю 
службу покладено завдання захисту державного 
суверенітету, конституційного ладу, 
територіальної цілісності, економічного, науково-
технічного й оборонного потенціалу України, 
інтересів держави і прав громадян від 
розвідувально-підривної діяльності іноземних 

спеціальних служб, зазіхань з боку окремих організацій, груп і осіб. 
Служба безпеки України здійснює велику роботу у боротьбі з 

тероризмом і наркобізнесом, нелегальною міграцією. Здійснюючі 
правоохоронну діяльність, взаємодіє з Управлінням державної охорони 
України, прикордонними, митними та іншими органами, налагоджені 
контакти з Інтерполом, закордонними правоохоронними органами. 

Служба безпеки робить все, щоб забезпечити громадянський мир і 
злагоду в Україні і щоб результати її роботи відповідали сподіванням 
співвітчизників. 
 
 
 

Література з фонду НБ ЧНТУ (корпус 8) 
 

67.9(4Укр)7я73 
Б 24 
Бараннік, Р. В. Судові, правоохоронні та правозахисні 
органи України : навч. посіб. / Р. В. Бараннік. – К. : Дакор, 
КНТ, 2008. – 348 с. 
У навчальному посібнику на підставі системного аналізу 
чинного законодавства, з урахуванням останніх найсучасніших 

змін у нормативно-правовій базі діяльності суду, правоохоронної та 
правозахисної систем, розглядається процес формування і розвитку таких 
ґрунтовних понять та інститутів як: правоохоронна діяльність, 
правосуддя, принципи правосуддя, судова система і судові інстанції, 
прокурорський нагляд, напрями прокурорської діяльності, функції органів 
внутрішніх справ, система  і організація діяльності Служби безпеки 
України, система та функції органів державної податкової служби тощо, 
на основі вивчення яких стає можливим продовження навчального процесу із 
засвоєння базових і спеціальних юридичних дисциплін. 



67.9(4Укр)7я73 
О 64 
Організація судових та правоохоронних органів : підруч. 
/  І. Є. Марочкин, Л. М. Москвич, П. М.  Каркач та ін.; за ред. 
І. Є. Марочкина. – Х. : Право, 2014. – 448 с. 
У підручнику на підставі чинного законодавства, практики 
його застосування й досягнень правової науки 
розглядаються статус судових і правоохоронних органів, 
порядок їх формування, принципи організації та 
функціонування. Значне місце у цій праці займає викладення  
принципів і порядку побудови судової системи України, їх відповідність 
міжнародним стандартам щодо незалежності, неупередженості та 
доступності правосуддя. 
 
 

67.71(4Укр)я73 
Р 83 
Руденко, М. В. Судова влада та правоохоронні органи 
України : підруч. / М. В. Руденко, М. М. Говоруха, Г. С. 
Рибалко. – Х. : Харків Юридичний, 2007. – 548 с. 
У підручнику на основі чинного законодавства і 
теоретичних положень висвітлюється  організація і 
діяльність судової влади та правоохоронних органів 
України.  Докладно розглядається організація та діяльність 
органів прокуратури, внутрішніх справ, дізнання та 

досудового слідства, органів служби безпеки, інших державних органів, які 
здійснюють правозастосовні або правоохоронні функції. 
 
 
 67.7я73 
С 89 
Судові та правоохоронні органи України : навч. 
посіб. / В. М. Бесчастний, В. В. Пашутін, Б. В. Бабін та 
ін..; за ред. В. М. Бесчастного. – К. : Знання, 2007. – 286 
с. – (Вища освіта XXI століття). 
У посібнику розглядаються правовий статус та основні 
засади діяльності судових і правоохоронних органів 
України. Проаналізовано чинну нормативну базу, 
розглянуто функціонування судів загальної та 
спеціальної юрисдикції, третейських судів, органів 
виконавчої та кримінально-виконавчої служб, органів внутрішніх справ, 
прокуратури, органів національної безпеки, митних, податкових та інших 
органів  та структур. 
 
 



 
 67.9(4Укр)7я73 
С 89 
Суд, правоохоронні та правозахисні органи України : 
підруч. / О. С. Захарова, В. Я. Карабань, В. С. 
Ковальський та ін.; відп. ред.  В. Маляренко. – К. : 
Юрінком Інтер, 2004. – 376 с.  
У підручнику висвітлюється діяльність суду, 
правоохоронних та правозахисних органів. Розглянуто 
законодавство, державну політику в цій сфері. 
 
 

 
 
 
 67.9(4Укр)71я73 
С 89 
Судові та правоохоронні органи України : навч. 
посіб. / П. Д. Біленчук, І.  І. Котюк, А. П. Гель, Г. С. 
Семаков та ін.; за ред.  П. Д. Біленчука. – К. : Атіка, 
2011. – 328 с. 
У посібнику висвітлюються принципи організації , 
завдання, функції, повноваження і структура судових 
та правоохоронних органів України – органів судової 
системи, прокуратури, Служби безпеки, внутрішніх 
справ, Державної податкової  служби, Державного 
департаменту України з питань  виконання покарань, 
органів юстиції, нотаріату, адвокатури та ін. 
 
 
 

67.7 
Ф 61 
Фіолевський, Д. П. Судова влада і правоохоронна 
система в Україні : навч. посіб. / Д. П. Фіолевський . – 
К. : Кондор, 2006. – 322 с. 
У навчальному посібнику обґрунтовується необхідність 
приведення  дисципліни за формою і змістом у 
відповідність із вимогами судово-правової реформи, яка 
відбувається в країні. Йдеться про концептуально новий 
підхід до інтерпретації діяльності судів.  Запропоновані 
також визначення і структура правоохоронної системи, 

де правоохоронні органи є лише одним з елементів системи.  
 
 



67.7я7(4Укр) 
 Ю 20 
Юзікова, Н. С. Судові та правоохоронні органи 
України : навч. посіб. / Н. С. Юзікова. – вид. 4-е, 
перероб. і допов. – К. : Істина, 2006. – 320 с. 
У навчальному посібнику викладені завдання, функції, 
повноваження судових та правоохоронних органів, їх 
система, а також матеріали щодо їх організації та 
діяльності відповідно до програми навчального курсу 
«Судові та правоохоронні органи України», положень 
Конституції України, законів, які регулюють питання 
діяльності судів, органів юстиції, прокуратури, 
внутрішніх справ, СБУ, виконавчої влади та інших 
органів, що виконують правоохоронні та правозахисні функції. 

 


