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Анотація

Верховною Радою України 14 жовтня 2014 р. був прийнятий закон України
«Про прокуратуру», 2 червня 2016 р. Верховна Рада України доповнила
Конституцію статтею 1311, де передбачила функції прокуратури і строк
повноважень Генерального прокурора, а також визначила, що одна й та сама
особа не може обіймати посаду Генерального прокурора два строки поспіль.
27 квітня 2017 р. всеукраїнська конференція прокурорів прийняла регламент
всеукраїнської конференції прокурорів,Положення про Раду прокурорів
України, Кодекс професійної етики та поведінки прокурорів, Положення про
порядок роботи Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів. Названі
акти внесли суттєві зміни в систему діяльності органів прокуратури, які
враховані авторами навчального посібника.
Для студентів, аспірантів, викладачів юридичних закладів вищої освіти,
практичних працівників органів прокуратури України.
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