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ВСТУП 

1. Мета дисципліни – формування компетенції у царині логічного аналізу юридичної 

аргументації, що передбачає розвиток у студентів практичних навичок проведення логіко-

правової експертизи юридичних текстів, формування умінь побудови коректних 

аргументацій у галузі права, успішного проведення різних видів суперечок у зазначеній 

царині, релевантне застосовування методів логіки для дослідження проблем юридичної 

аргументації.  

2. Вимоги до вибору навчальної дисципліни: 

1. До початку вивчення цього курсу студенти мають знати основні етапи та характеристики 

історико-культурного процесу; головні терміни, закони, методи науки логіки, основні методи 

наукових досліджень; складники аргументації та її контекст, різні класифікації аргументів, 

види аргументації.  

2. Вміти логічно правильно поділяти, класифікувати, визначати поняття; виявляти логічну 

структуру висловлювань і на підставі цього витлумачувати їх; логічно коректно задавати 

запитання і давати відповіді на них; будувати міркування, робити раціональні висновки з 

наявної інформації, знаходити помилки у міркуваннях; розрізняти різні стадії критичної 

дискусії у галузі права.  

3. Володіти елементарними навичками наукового дослідження та управління 

інформацією; критичного ставлення до соціально-політичних, економічних, правових, 

культурних подій та явищ; використання іншомовних фахових джерел. 

3. Анотація навчальної дисципліни: дисципліна «Проблеми логічного аналізу юридичної 

аргументації» спрямована на формування ефективного фахівця, здатного давати логіко-

експертну оцінку юридичним текстам, вміти застосовувати апарат сучасної логіки у 

дослідженні проблем юридичної аргументації. У навчальному курсі проводиться огляд 

головних сучасних підходів до аналізу юридичної аргументації, розглядаються питання 

взаємозв’язку логіки та юридичної аргументації, можливості розв’язання проблем останньої 

за допомогою її логічного аналізу, який ґрунтується на виділенні у ньому аналітичного та 

герменевтичного аспектів. Особлива увага приділяється аналізу застосування апарата 

сучасної логіки у дослідженні феномену мовчання в юридичній аргументації. 

4. Завдання (навчальні цілі) – надати студентам знання про коло основних проблем 

логічного аналізу юридичної аргументації, сутність її логічного аналізу, що забезпечить 

вміння релевантно застосовувати логічні засоби, методи, прийоми під час аналізу різних 

видів юридичної аргументації, проводити логіко-правову експертизу юридичних текстів, 

грамотно презентувати свою позицію та критикувати позиції інших учасників спілкування. 

Дисципліна спрямована на формування наступних програмних компетентностей: 

ЗК 3. Вміння виявляти, ставити та вирішувати проблеми. 

ЗК 5. Здатність спілкуватися з представниками інших професійних груп різного рівня (з 

експертами з інших галузей знань). 

ЗК 6. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел. 

ФК 2. Усвідомлення зв’язків філософської спеціалізації з іншими інтелектуальними й 

гуманітарними практиками. 

ФК 4. Здатність обирати і застосовувати найбільш ефективну методологічну стратегію 

дослідження. 

ФК 6. Здатність здійснювати аналіз, оцінку і прогнозування соціальних, політичних, 

економічних та культурних процесів із застосуванням фахових знань. 

ФК 9. Здатність здійснювати аналітичне обґрунтування та інформаційно-організаційний 

супровід професійної діяльності. 

5. Результати навчання:  

В результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен 

Результат навчання Методи викладання Методи Відсоток у 



(1. знати; 2. вміти; 3. комунікація 4. 

автономність та відповідальність) 

і навчання оцінювання підсумковій 

оцінці з 

дисципліни К

Код 
Результат навчання 

 Знати:    

1

1.1 

коло основних проблем логічного 

аналізу юридичної аргументації, 

сутність її аналізу, специфіку 

витлумачення терміна «юридична 

аргументація» у логіко-юридичних 

студіях 

Лекція  підсумкова 

контрольна 

робота, іспит 

10 

1

1.2 

головні сучасні підходи до аналізу 

юридичної аргументації 

семінар, 

самостійна робота 

Усні доповіді, 

дискусії, 

підсумкова 

контрольна 

робота, іспит 

5 

1

1.3 

особливості аналізу і моделювання 

аргументативних міркувань в 

контексті філософської логіки, 

специфіку аналогії в праві, 

найпоширеніші аргументаційні 

схеми в юридичній аргументації 

 

Семінар, 

самостійна робота 

Усні доповіді, 

дискусії, сам. 

робота 1, 

презентація 

самостійного 

дослідження 

іспит 

10 

1

1.4 

специфіку аргументативної функції 

мовчання в юридичній аргументації, 

складнощі  витлумачення терміна 

«кваліфіковане мовчання 

законодавця» (логічний аспект) 

Лекція, 

самостійна робота 

Сам. робота 1, 

підсумкова 

контрольна 

робота, іспит 

5 

1

1.5 

предмет, етапи розвитку, основні 

поняття деонтичної логіки, загальну 

характеристику систем деонтичної 

логіки, деонтичні парадокси  

Самостійна робота Сам. робота 1, 

підсумкова 

контрольна 

робота, іспит 

5 

1

1.6 

логічні підстави юридичної 

герменевтики. 

Самостійна робота Сам. робота 1, 

презентація 

самостійного 

дослідження, 

іспит 

5 

 Вміти:    

2

2.1 
релевантно застосовувати логічні 

засоби, методи, прийоми під час 

аналізу різних видів юридичної 

аргументації 

Семінар, 

самостійна робота 

Усні доповіді, 

презентація 

самостійного 

дослідження, 

підсумкова 

контрольна 

робота, іспит 

10 

2

2.2 
проводити логіко-правову 

експертизу юридичних текстів 

Самостійна робота Самостійна 

робота 4,  

іспит 

10 

1
2.3 

використовувати інтерпретацію як 

засіб обґрунтування в юридичній 

аргументації  

Семінари, 

самостійна робота 

Усні доповіді, 

дискусії, сам. 

роботи 1-4,  

іспит 

10 



2

2.4 
застосовувати методи логіки для 

дослідження наукових проблем 

юридичної аргументації. 

Семінар, 

самостійна робота 

Дискусії, 

презентація 

самостійного 

дослідження, 

іспит  

 

10 

 комунікація:    

3

3.1 

презентувати результати 

проведених логіко-семантичного, 

логіко-риторичного, 

аргументативного аналізів 

юридичних текстів (за наданим 

алгоритмом) та здійсненої 

самостійної роботи у вигляді 

доповідей, презентацій 

Семінар, 

самостійна робота 

Усні доповіді, 

дискусії, 

самостійні 

роботи 1-4  

 

10 

2

3.2 

вести полеміку стосовно проблем 

логічного аналізу юридичної 

аргументації на основі володіння 

категоріально-поняттєвим апаратом 

логіки і філософії права. 

Семінар Усні доповіді, 

дискусії, 

самостійні 

роботи 1-4 

5 

 автономність та 

відповідальність: 

   

4

4.1 

нести відповідальність за 

достовірність та політико-

ідеологічну незаангажованість 

проведених аналізів юридичної 

аргументації усного і письмового 

характеру 
 

Семінар, 

самостійна робота 

Усні доповіді, 

дискусії, 

самостійні 

роботи 1-4 

5 

  

6. Співвідношення результатів навчання дисципліни із програмними 

результатами навчання  
               Результати навчання дисципліни  

 

 

Програмні результати навчання 

1
.1

 

1
.2

 

1
.3

 

1
.4

 

1
.5

 

1
.6

 

2
.1

 

2
.2

 

2
.3

 

2
.4

 

3
.1

 

3
.2

 

4
.1

 

ПРН 1. Здійснювати інтелектуальний пошук, виявляти і 

критично осмислювати актуальні проблеми сучасної 

філософської думки, розробляти їх в рамках власного 

філософського дослідження. 

+
 

+
     +
    +
 

+
 

+
 

ПРН 2. Знати і використовувати фаховий словник та 

філософські засоби для донесення власних знань, 

висновків та аргументації до фахівців і нефахівців, 

зокрема до осіб, які навчаються. 

+
 

+
 

+
 

+
 

+
 

+
  +
 

+
 

+
 

+
 

+
 

+
 

ПРН 5. Використовувати методологію та пізнавальні 

засоби, що властиві філософії та її застосуванням. 

 +
 

+
 

+
 

+
 

+
 

+
 

+
 

+
 

+
 

+
   

ПРН 6. Володіти державною та іноземними мовами на 

рівні, достатньому для вільного фахового спілкування 

та обговорення наукових проблем і результатів 

досліджень у сфері філософії.  

+
 

+
 

+
 

+
 

+
 

+
 

+
 

+
 

+
 

+
 

+
 

+
 

+
 



ПРН 7. Критично осмислювати, аналізувати та 

оцінювати філософські тексти, застосовувати 

релевантні методи їх аналізу та інтерпретації. 

+
  +
 

+
 

+
 

+
 

+
 

+
  +
 

+
 

+
 

+
 

ПРН 8. Розуміти зв’язки філософії з іншими напрямами 

філософського дискурсу та іншими інтелектуальними й 

гуманітарними практиками. 

+
  +
 

+
 

+
  +
 

+
   +
 

+
 

+
 

ПРН 10. Брати участь у наукових дискусіях з філософії 

та міждисциплінарних проблем з філософами та 

експертами інших галузей знань.  

+
       +
 

+
  +
 

+
 

+
 

ПРН 13. Розробляти і реалізовувати наукові та/або 

прикладні проєкти у сфері філософії та з дотичних 

міждисциплінарних проблем. 

+
   +
 

+
  +
 

+
 

+
 

+
 

+
 

+
 

+
 

ПРН 14. Приймати ефективні рішення з питань 

управління складною професійною та/або навчальною 

діяльністю у сфері філософії. 

      +
 

+
 

+
 

+
 

+
 

+
 

+
 

ПРН 16. Планувати і виконувати наукові дослідження з 

філософії та дотичних питань, формулювати і 

перевіряти гіпотези, аргументувати висновки, 

презентувати результати досліджень в різних формах 

наукової комунікації. 

      +
 

+
   +
 

+
 

+
 

 

7. Схема формування оцінки: 

7.1. Форми оцінювання 

 Контроль знань здійснюється за системою ECTS, яка передбачає дворівневе 

оцінювання засвоєного матеріалу, зокрема оцінювання теоретичної підготовки – 

результати навчання (знання 1.1 – 1.6), що складає 40% від загальної оцінки та оцінювання 

практичної підготовки – результати навчання (вміння 2.1-2.4); (комунікація 3.1-3.2); 

(автономність та відповідальність 4.1), що складає 60% загальної оцінки.  

 

Оцінювання семестрової роботи: 

1. Усна доповідь, доповнення та участь в дискусіях на семінарах: РН 1.2, 1.3, 2.1, 

2.3, 2.4, 3.1, 3.2, 4.1 – 7 / 11 балів. 

2. Самостійна робота №1 (Самостійне опрацювання проблемних питань з тем 4, 

5,  8-12.): РН 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 2.1, 2.3, 2.4, 3.1, 3.2, 4.1 – 10 / 20 балів. 

3. Самостійна робота №2 (підготовка та презентація аналізу юридичної 

аргументації (судової промови адвоката) з визначенням її форми, правильності 

побудови, встановленням використаних у ній прийомів впливу): РН 1.3, 2.1, 2.3, 3.1, 3.2, 

4.1  – 9 / 15 балів. 

4. Самостійна робота №3 (аналіз юридичного тексту (статті) на предмет визначення 

аргументаційних схем, за якими у цьому тексті побудована аргументація): РН 1.3, 2.1, 

2.2, 2.3, 3.1, 3.2, 4.1 – 11 / 18 балів. 

Самостійна робота №4 (письмовий логіко-семантичний аналіз проєкту закону): 

РН 1.6, 2.2, 2.3, 2.4, 3.1, 3.2, 4.1 – 10 / 20 балів. 

5. Підсумкова контрольна робота: РН – 1.1, 1.2, 1.4, 1.5, 2.1 – 13 / 16 балів.  

 

Семестрову кількість балів формують бали, отримані студентом у процесі засвоєння 

матеріалу з усіх (чотирьох) частин навчальної дисципліни. Загальна семестрова оцінка 

складаються із балів, отриманих за 1) аудиторну роботу (усні доповіді,  доповнення та участь 



в дискусіях на семінарі), 2) самостійну роботу (підготовка та презентація аналізу юридичної 

аргументації (судової промови адвоката) з визначенням її форми, правильності побудови, 

встановленням використаних у ній прийомів впливу; аналіз юридичного тексту (статті) на 

предмет визначення тих аргументаційних схем, за якими у цьому тексті побудована 

аргументація; письмовий логіко-семантичний аналіз проєкту закону), 3) підсумкову 

контрольну роботу, з урахуванням коефіцієнту 0,6. Всі види робіт в семестрі мають в 

підсумку: 

- в максимальному вимірі   100 балів х 0,6 = 60 балів 

- в мінімальному вимірі  60 балів х 0,6 = 36 балів 

У разі відсутності на семінарському занятті студент має відпрацювати завдання на 

семінар у письмовій формі. 

 

Підсумкове оцінювання у формі іспиту: 

Іспит у письмовій формі -   РН 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4 – 24 / 40 балів 

Екзаменаційне оцінювання відбувається в письмовій формі. Білет складається з 2 питань, 

кожне з яких оцінюється за шкалою 20 білів, що в загальному підсумку дає 40 балів за іспит.  

Для отримання загальної позитивної оцінки з дисципліни оцінка за іспит не може бути меншою 

24 балів. У випадку, коли студент на іспиті набрав менше 24 балів, вони не додаються до 

семестрової оцінки (незалежно від кількості балів, отриманих під час навчального періоду). В 

екзаменаційній відомості у колонці «бали за іспит/ екзамен» ставиться «0», а в колонку «підсумкова 

оцінка з дисципліни» переноситься лише кількість балів, отриманих під час семестру. 

Рекомендований мінімум допуску до іспиту – 36 балів. 

Таким чином, підсумкова оцінка з дисципліни (мінімум 60, максимум 100 балів) складається 

із суми кількості балів за семестр (мінімум 36, максимум 60 балів) та екзаменаційної роботи 

(мінімум 24, максимум 40 балів). 

 

 
При простому розрахунку отримуємо: 

 Семестрова кількість 

балів  

Іспит Підсумкова 

оцінка з 

дисципліни 

Мінімум 36 24 60 

Максимум 60  40  100 

 

7.2 Організація оцінювання: 

Семестрова робота Семестрова кількість балів 

Min – 36 бали Max – 60 балів 

Аудиторна робота: 

1)усна доповідь на 

семінарі, 

2)доповнення, 

участь в дискусіях  

До тем: 3, 6, протягом 

семестру. У разі відсутності 

студента на занятті, теми 

необхідно відпрацювати в 

письмовому вигляді 

1) «3» х 1 = 3 

2) «2» х 2 = 4 

 

1) «5» х 1 = 5 

2) «3» х 2 = 6 

Всього:  7 11 

Самостійна робота Самостійне опрацювання 

проблемних питань з тем 4, 5,  

8-12.  

«5» х 2 = 10 «10» х 2 = 20 

 До тем 2-3: Підготовка та 

презентація аналізу 

юридичної аргументації 

(судової промови адвоката) з 

«9» х 1 = 9 «15» х 1 = 15 



визначенням її форми, 

правильності побудови 

(дотримання правил 

побудови тези, аргументів, 

форми аргументації), 

встановленням 

використаних у ній 

прийомів впливу (Додаток 

самостійної роботи студента) 

кінець вересня 

 До теми 6: Підготовка та 

презентація аналізу 

юридичного тексту (статті) 

на предмет визначення  

аргументаційних схем, за 

якими у цьому тексті 

побудована аргументація 

(Додаток самостійної роботи 

студента) кінець жовтня 

«11» х 1 = 11 «18» х 1 = 18 

 До теми 11: Підготовка та 

презентація логіко-

семантичного аналізу 

проєкту закону (Додаток 

самостійної роботи студента) 

кінець листопаду 

«10» х 1 = 10 «20» х 1 = 20 

Підсумкова 

контрольна робота 

До тем 1-10 «13» х 1 = 13 «16» х 1 = 16 

Загальна 

семестрова оцінка 

без урахування 

коефіцієнту  

 60 100 

Загальна 

семестрова оцінка 

з урахуванням 

коефіцієнту 0,6 

 «60» х 6 = 36 «100» х 0,6 = 60 

 

Критерії оцінювання: 

1. Аудиторна робота: 

Усна доповідь  

5 балів – студент у повному обсязі володіє навчальним матеріалом, вільно та 

аргументовано його викладає, глибоко та всебічно розкриває зміст поставленого завдання, 

використовуючи обов’язкову та додаткову літературу; 

4 бали – студент у достатньому обсязі володіє навчальним матеріалом, вільно його 

викладає, але може не вистачати аргументації в поясненнях, в основному розкриває зміст 

поставленого завдання, використовує обов’язкову літературу. Допускаються несуттєві 

неточності; 

3 бали – в цілому володіє навчальним матеріалом, але не демонструє глибини знань, 

не спирається на необхідну навчальну літературу. Має у відповіді суттєві неточності; 

2 бали – не в повному обсязі володіє матеріалом, фрагментарно та поверхово його 

викладає, недостатньо розкриває зміст поставлених питань. Має суттєві помилки у відповіді. 



Доповнення / участь в дискусіях 

3 бали – доповнення змістовне, ґрунтовне, конструктивно доповнює обговорення 

теми,  

2 бали – доповнення змістовне,  

1 бал – доповнення містить інформацію, що суттєво не розширює дискусію. 

2. Самостійна робота: 

Самостійне опрацювання проблемних питань з тем 4, 5,  8-12: 

10-6 балів – студент у повному обсязі володіє навчальним матеріалом, вільно та 

аргументовано його викладає в письмовому вигляді, глибоко та всебічно розкриває зміст 

проблемних питань, використовуючи обов’язкову та додаткову літературу; 

5-4 балів – студент у достатньому обсязі володіє навчальним матеріалом, вільно його 

викладає в письмовому вигляді, але може не вистачати аргументації в поясненнях, в 

основному розкриває зміст проблемних питань, використовує обов’язкову літературу. 

Допускаються несуттєві неточності; 

3 бали – в цілому володіє навчальним матеріалом, але не демонструє глибини знань, не 

спирається на необхідну навчальну літературу. Розкриваючи зміст проблемних питань, 

допускає суттєві неточності; 

2 бали – не в повному обсязі володіє матеріалом, фрагментарно та поверхово його 

викладає, недостатньо розкриває зміст поставлених питань. Розкриваючи зміст проблемних 

питань, допускає суттєві помилки у відповіді. 

 

Підготовка та презентація аналізу юридичної аргументації (судової промови 

адвоката) з визначенням її форми, правильності побудови (дотримання правил 

побудови тези, аргументів, форми аргументації), встановленням використаних у ній 

прийомів впливу: 

15-12 балів – студент у повному обсязі володіє матеріалом, вільно та аргументовано 

його презентує, глибоко та всебічно розкриває зміст поставленого завдання, правильно 

інтерпретує отримані результати, використовує обов’язкову та додаткову літературу, 

демонструє самостійність, достовірність, незаангажованість здійсненного дослідження;  

11-9 балів – студент у достатньому обсязі володіє матеріалом, вільно його презентує, 

але може не вистачати аргументації в поясненнях, в основному розкриває зміст поставленого 

завдання, використовує обов’язкову літературу, демонструє самостійність та достовірність 

проведеного дослідження. Допускаються несуттєві неточності;  

8-0 балів – в цілому володіє матеріалом, але фрагментарно та поверхово його 

презентує, не демонструє глибини знань. Робота містить суттєві помилки. 

 

Підготовка та презентація аналізу юридичного тексту на предмет визначення 

аргументаційних схем, за якими у цьому тексті побудована аргументація: 

18-12 балів – студент у повному обсязі володіє матеріалом, вільно та аргументовано 

його презентує, демонструє знання різновидів аргументативних схем, правильно інтерпретує 

отримані результати, використовує обов’язкову та додаткову літературу, демонструє 

самостійність, достовірність, незаангажованість здійсненного дослідження;  

11-7 балів – студент у достатньому обсязі володіє матеріалом, вільно його презентує, 

але може не вистачати аргументації в поясненнях, в основному правильно визначає види 

аргументативних схем, наявні в аналізованій аргументації; використовує обов’язкову 

літературу, демонструє самостійність та достовірність проведеного дослідження. 

Допускаються несуттєві неточності;  

6-0 балів – в цілому володіє матеріалом, але фрагментарно та поверхово його 

презентує, не демонструє глибини знань щодо різновидів аргументаційних схем. Робота 

містить суттєві помилки. 



Письмовий логіко-семантичний аналіз проєкту закону: 

20-16 балів – студент у повному обсязі володіє матеріалом, вільно та аргументовано 

його презентує, демонструє знання сутності логіко-семантичного аналізу тексту, правильно 

інтерпретує отримані результати, використовує обов’язкову та додаткову літературу, 

демонструє достовірність, незаангажованість здійсненного дослідження;  

15-10 балів – студент у достатньому обсязі володіє матеріалом, вільно його презентує, 

але може не вистачати аргументації в поясненнях, в основному розкриває зміст поставленого 

завдання, використовує обов’язкову літературу, демонструє достовірність проведеного 

дослідження.  Допускаються несуттєві неточності;  

9-0 балів – в цілому володіє матеріалом, але фрагментарно та поверхово його 

презентує, не демонструє знань сутності логіко-семантичного аналізу тексту. Робота містить 

суттєві помилки. 

3. Підсумкова контрольна робота: 

16-14 балів – студент у повному обсязі володіє навчальним матеріалом, вільно та 

аргументовано його викладає, глибоко та всебічно розкриває зміст поставленого завдання, 

правильно інтерпретує отримані результати, використовує обов’язкову та додаткову 

літературу, демонструє самостійність письмової роботи; 

13-10 балів – студент у достатньому обсязі володіє навчальним матеріалом, вільно 

його викладає, але може не вистачати аргументації в поясненнях, в основному розкриває 

зміст поставленого завдання, використовує обов’язкову літературу, демонструє 

самостійність письмової роботи. Допускаються несуттєві неточності;  

9-6 балів – в цілому володіє навчальним матеріалом, але не демонструє глибини знань 

у вирішені поставлених завдань, не спирається на необхідну навчальну літературу, робота 

містить суттєві неточності; 

5-0 балів – не в повному обсязі володіє матеріалом, фрагментарно та поверхово його 

викладає, недостатньо розкриває зміст поставлених питань. Має суттєві помилки в роботі. 

4. Іспит: кожне питання в екзаменаційній роботі (в білеті 2 питання): 

20-16 балів – студент у повному обсязі володіє навчальним матеріалом, вільно та 

аргументовано його викладає, глибоко та всебічно розкриває зміст поставленого завдання, 

правильно інтерпретує отримані результати, використовує обов’язкову та додаткову 

літературу, демонструє самостійність письмової роботи; 

15-11 балів – студент у достатньому обсязі володіє навчальним матеріалом, вільно 

його викладає, але може не вистачати аргументації в поясненнях, в основному розкриває 

зміст поставленого завдання, використовує обов’язкову літературу, демонструє 

самостійність письмової роботи. Допускаються несуттєві неточності;  

10-6 балів – в цілому володіє навчальним матеріалом, але не демонструє глибини 

знань, не спирається на необхідну навчальну літературу, робота містить суттєві неточності; 

5-0 балів – не в повному обсязі володіє матеріалом, фрагментарно та поверхово його 

викладає, недостатньо розкриває зміст поставлених питань. Має суттєві помилки в роботі.  

 

7.3 Шкала відповідності: 

 

Відмінно / Excellent 90-100 

Добре / Good 75-89 

Задовільно / Satisfactory 60-74 

Незадовільно / Fail 0-59 

 

 



СТРУКТУРА  НАВЧАЛЬНОЇ  ДИСЦИПЛІНИ 

ТЕМАТИЧНИЙ  ПЛАН  ЛЕКЦІЙ  І  СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ 

№ 

п/п 
Назва  лекції 

Кількість годин 

Лекції Семінари  
Самостійна 

робота 

 Частина 1    

1 

Тема 1. Специфіка витлумачення терміна 

«юридична аргументація» у логіко-юридичних 

студіях 

1   

2 
Тема 2. Сутність логічного аналізу юридичної 

аргументації 
1   

3 

Тема 3. Головні сучасні підходи до аналізу 

юридичної аргументації. 

Підготовка та презентація аналізу 

юридичної аргументації (судової промови 

адвоката) 

 1 20 

 Частина 2    

4 

Тема 4. Аналіз і моделювання 

аргументативних міркувань в контексті 

філософської логіки 

  10 

5 
Тема 5. Застосування філософської логіки в 

юриспруденції (аналогія в праві) 
  10 

6 

Тема 6. Найпоширеніші аргументаційні схеми 
в юридичній аргументації. 
Підготовка та презентація аналізу 
юридичного тексту (статті) на предмет 
визначення аргументаційних схем, за якими 
у цьому тексті побудована аргументація 

 1 20 

 Частина 3    

7 
Тема 7. Феномен мовчання в юридичній 
аргументації 

1   

8 
Тема 8. Аргументативна функція мовчання в 
юридичній аргументації 

  7 

9 
Тема 9. Труднощі витлумачення терміна 
«кваліфіковане мовчання законодавця»: 
логічний аспект 

  7 

 Частина 4    

10 
Тема 10. Застосування філософської логіки в 
юриспруденції. Деонтична логіка 

  10 

11 

Тема 11. Логічні підстави юридичної 
герменевтики. 
Письмовий логіко-семантичний аналіз 
проєкту закону 

  20 

12 
Тема 12. Інтерпретація як спосіб 
аргументування в юридичній аргументації 

  10 

13 Підсумкова контрольна  робота  1   

 ВСЬОГО 4 2 114 

Загальний обсяг 120 год., в тому числі: 

Лекцій                 – 4 год. 
Семінари   – 2 год. 

Самостійна робота  - 114 год. 

  



РЕКОМЕНДОВАНА  ЛІТЕРАТУРА: 

Основна: (Базова) 

1. Вступ до сучасної юридичної логіки / В.Д. Титов, В.В. Навроцький, 

О.Ю. Марченко, С.Е. Зархіна, Ж.О. Павленко / за ред. М.І. Панова, В.Д. Титова. – Х.: 

Ксилон, 2001. – 198 с. 

2. Конверський А.Є. Критичне мислення. – К., 2020. 

3. Щербина О.Ю. Логіка та право: проблема взаємозв’язку. Навчальний посібник. – 

К., 2021. – 265 с. URL: http://www.e-

philosophy.kiev.ua/pluginfile.php/13269/mod_resource/content/1/%D0%9D%D0%B0%D0%B2%D1%87%

D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%96%D

0%B1%D0%BD%D0%B8%D0%BA%20%D0%9B%D0%BE%D0%B3%D1%96%D0%BA%D0%B0%20

%D1%82%D0%B0%20%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE.pdf 

4. Щербина О.Ю. Логіка та юридична аргументація: монографія / О.Ю. Щербина. – 

К. : Видавничо-поліграфічний центр “Київський університет”, 2013. – 303 с. 

5. Юркевич О.М. Герменевтична логіка: монографія. Lambert Academic Publishing, 

Riga, Latvia, European Union, 2018. – 93 c.  

6. Юридична аргументація: Логічні дослідження : монографія / О.М. Юркевич, В.Д. 

Титов, С.В. Куцепал та ін. ; за заг. ред. О.М. Юркевич. – 2-ге вид., переробл. та допов. – Х. : 

Право, 2015. – 336 с. 

7. Aqvist L. Deontic Logic / L. Aqvist // The Handbook of Philosophical Logic. Ed. by D. 

Gabbay, F. Guenthner. – V. 8. –  Dordrecht, 1998. – P. 147-264. 
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