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Анотація

Видання 7-ме, змінене і доповнене  

У навчальному посібнику у схематичному вигляді викладаються основні
положення організації та діяльності органів судової влади, прокуратури,
органів внутрішніх справ, служби безпеки, досудового розслідування, юстиції,
адвокатури і нотаріату України з урахуванням Конституційної реформи щодо
правосуддя, оновленого законодавства про судоустрій і статус суддів,
прокуратуру та інші правоохоронні органи за станом на 1 вересня 2018 р.
Навчальний посібник структурно і за змістом відповідає програмі навчальної
дисципліни «Організація судових та правоохоронних органів», яка
викладається у Національному юридичному університеті імені Ярослава
Мудрого. Представлений матеріал дає можливість акцентувати увагу на
основних положеннях організації та діяльності судових і правоохоронних
органів в Україні і являє зручну форму опанування знаннями у цій площині.  

Для студентів та викладачів вищих юридичних навчальних закладів і
факультетів, практичних працівників судових та правоохоронних органів
України.
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