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Анотація

У пропонованому навчальному посібнику розкриваються та аналізуються
правовий статус прокуратури України в сучасних умовах, її структура і засади
діяльності. Розглядаються історія виникнення та становлення прокуратури як
специфічного елемента державного механізму, конституційно-правове
регулювання діяльності прокуратури України у порівнянні з аналогічними
інститутами зарубіжних країн. Послідовно розкриваються сутність та
особливості реалізації цілей, завдань і функцій прокуратури, покладених на неї
Конституцією України. Значна увага приділяється процесуальному статусу
прокурора при підтриманні державного обвинувачення в суді, у цивільному та
господарському процесах. В окремому розділі розглядаються головні
напрями реформування прокуратури України як незалежної правоохоронної
системи.  

Для студентів, курсантів, аспірантів і викладачів вищих навчальних закладів
юридичного спрямування.
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