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Анотація

У навчальному посібнику у схематичному вигляді викладаються основні
положення організації та діяльності органів прокуратури з урахуванням
нового Кримінального процесуального кодексу України та оновленого
законодавства про прокуратуру станом на 01.02.2013 р. Навчальний посібник
структурно і за змістом відповідає програмі навчальної дисципліни «Основи
прокурорської діяльності», яка викладається у Національному університеті
«Національна юридична академія України імені Ярослава Мудрого». Поданий
матеріал дає можливість акцентувати увагу на основних положеннях
організації та діяльності прокуратури і являє зручну форму опанування
знаннями у цій площині.
Для студентів та викладачів вищих юридичних навчальних закладів і
факультетів, практичних працівників прокуратури, суду та інших
правоохоронних органів України.
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