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АНОТАЦІЯ 

 

Загребельна Н. А. Теоретико-методологічні засади прокурорської 

риторики як складової теорії держави і права. – На правах рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за 

спеціальністю 12.00.01 – теорія та історія держави і права; історія політичних і 

правових учень. – Вищий навчальний заклад «Університет економіки та права 

«КРОК». – Київ, 2019.  

У дисертації викладено результати теоретико-правового дослідження, яке 

має фундаментальний характер і стосується вивчення теоретико-методологічних 

засад прокурорської риторики як складової теорії держави і права, загальних 

вихідних положень професійної прокурорської діяльності і реалізації завдань і 

функцій прокуратури.  

Ретельному науковому розгляду у дисертаційному дослідженні приділено 

теоретико-методологічним засадам прокурорської риторики як складової теорії 

держави і права, проаналізовано  зв’язок з загальною філософією, іншими 

юридичними і спеціально-юридичними науками, а саме – з кримінально-

процесуальним, цивільно-процесуальним і господарським процесуальним правом. 

У межах дисертаційного дослідження обґрунтовано законодавче забезпечення 

статусу органів прокуратури, її посадових осіб, порядку і форм реалізації функцій 

і завдань прокуратури, окремих видів професійної діяльності прокурорських 

працівників, а також правовідносин у реалізації прокурором покладених 

законодавством службових повноважень, зокрема застосування на практиці 

прокурорської риторики. 

Важливе місце у дисертаційному дослідженні приділено теоретико-

методологічним і правовим зв’язкам прокурорської риторики з теорією держави і 

права як її складової, з філософією права, спеціально-юридичними науками, що 

досліджуються на рівні принципів організації галузей права, організаційно-правових 

формах професійної комунікації прокурора у різних сферах і з урахуванням 

застосування риторичних засобів і прийомів прокурорської риторики.  

Ураховуючи важливість етичного боку діяльності прокурора у сучасних 

реаліях розвитку українського суспільства, у роботі досліджено морально-етичні 

якості прокурорських працівників, їх уміння і навички професійної прокурорської 

риторики у поєднанні з методологією виховного процесу, психологічною 

підготовкою, удосконалення риторичних навиків. 

Ключові слова: прокурорська риторика, професійна мовленнєва комунікація 

прокурора, теоретико-методологічні засади, теорія держави і права, спеціально-

юридичні дисципліни, риторичні прийоми, законодавство, нормативно-правові 

форми, професійна діяльність, юридична риторика, офіційна обвинувальна 

промова прокурора, мовленнєві комунікаційні навички прокурорської риторики. 
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АННОТАЦИЯ 

 

Загребельная Н. А. Теоретико-методологические основы прокурорской 

риторики как составляющей теории государства и права. – На правах рукописи. 
Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук по 

специальности 12.00.01 – теория и история государства и права, история 

политических и правовых учений. – Высшее учебное заведение «Университет 

экономики и права «КРОК». – Киев, 2019. 

В диссертации изложены результаты теоретико-правового исследования, 

которое имеет фундаментальный характер и касается изучения теоретико-

методологических основ прокурорской риторики как составляющей теории 

государства и права, общих исходных положений профессиональной прокурорской 

деятельности и реализации задач и функций прокуратуры. 

Тщательное научное рассмотрение в диссертационном исследовании уделено 

теоретико-методологическим основам прокурорской риторики как составляющей 

теории государства и права, проанализирована связь с общей философией, другими 

юридическими и специально-юридическими науками, а именно – с уголовно-

процессуальным, гражданско-процессуальным и хозяйственным процессуальным 

правом. В рамках диссертационного исследования обоснованно законодательное 

обеспечение статуса органов прокуратуры, ее должностных лиц, порядка и форм 

реализации функций и задач прокуратуры, отдельных видов профессиональной 

деятельности прокурорских работников, а также правоотношений в реализации 

прокурором возложенных законодательством служебных полномочий, в частности 

применение на практике прокурорской риторики. 

Важное место в диссертационном исследовании уделено теоретико-

методологическим и правовым связям прокурорской риторики с теорией 

государства и права как ее составляющей, с философией права, специально-

юридическими науками, которые исследуются на уровне принципов организации 

отраслей права, организационно-правовых формах профессиональной 

коммуникации прокурора в различных сферах и с учетом применения 

риторических средств и приемов прокурорской риторики. 

Учитывая важность этической стороны деятельности прокурора в 

современных реалиях развития украинского общества, в работе исследованы 

морально-этические качества прокурорских работников, их умения и навыки 

профессиональной прокурорской риторики в сочетании с методологией 

воспитательного процесса, психологической подготовкой, совершенствование 

риторических навыков. 

Ключевые слова: прокурорская риторика, профессиональная речевая 

коммуникация прокурора, теоретико-методологические основы, теория 

государства и права, специально-юридические дисциплины, риторические приемы, 

законодательство, нормативно-правовые формы, профессиональная деятельность, 

юридическая риторика, официальная обвинительная речь прокурора, речевые 

коммуникационные навыки прокурорской риторики. 
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ANNOTATION 

 

Zahrebelna N.A. Theoretical and methodological principles of prosecutorial 

rhetoric as a component of the theory of state and law. – As a manuscript. 

Thesis for a candidate of law degree in specialty 12.00.01 – theory and history of 

state and law, history of political and legal studies. – Higher educational institution 

“University of Economics and Law “ KROK ”. – Kiev, 2019. 

The dissertation presents the results of theoretical and legal research, which is 

fundamental in the study of theoretical and methodological principles of prosecutorial 

rhetoric as a component of the theory of state and law, general outcomes of professional 

prosecution and the realization of the tasks and functions of the prosecutor's office. 

The thorough scientific consideration in the dissertation research is devoted to 

theoretical and methodological principles of prosecutorial rhetoric as a component of the 

theory of state and law, the general provisions of the concept of state and law, their link 

with the general philosophy, other legal and special law sciences, namely, from the 

criminal-procedural, civil procedural and economic procedural law. Within the 

framework of the dissertation research, the legislative provision of the status of 

prosecutor's offices, its officials, the procedure and forms for the implementation of the 

functions and tasks of the prosecutor's office, certain types of professional activity of 

prosecutors, as well as legal relations in the implementation by the prosecutor of statutory 

powers of authority, in particular the application in practice of prosecutorial rhetoric, is 

substantiated. 

An important place in the dissertation research is devoted to theoretical, 

methodological and legal relations of prosecutorial rhetoric with the theory of state and 

law as its component, with the philosophy of law, special-law sciences, which are studied 

at the level of principles of organization of branches of law, organizational and legal 

forms of professional communication of the prosecutor in various spheres and taking into 

account the use of rhetorical means and methods of prosecutorial rhetoric. 

Taking into account the importance of the ethical aspect of the activities of the 

prosecutor in the current realities of the development of Ukrainian society, the moral and 

ethical qualities of prosecutors, their skills and skills of professional prosecutorial rhetoric 

in conjunction with the methodology of the educational process, psychological 

preparation, and the improvement of rhetorical skills are researched in the work. 

Key words: prosecutor's rhetoric, professional speech communication of the 

prosecutor, theoretical and methodological principles, the theory of state and law, special 

legal disciplines, rhetorical methods, legislation, legal form, professional activity, legal 

rhetoric, official prosecutor's accusatory speech, speech communication skills of 

prosecutorial rhetoric. 
 


