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ВСТУП
Мета дисципліни – забезпечення знань головних проблем взаємозв’язку
логіки та права, що дасть можливість студентам орієнтуватися у колі цих
проблем, можливостях їх розв’язання у процесі логічного аналізу правового
знання, релевантно застосовувати методи логіки для дослідження питань теорії
та практики права.
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; основи логіко-семіотичного аналізу мови; складники
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 відповідно до законів і правил логіки, знаходити помилки в
текстах, пов’язаних з їхнім порушенням, робити раціональні висновки з
наявної інформації, знаходити помилки у міркуваннях.
3.
Володіти елементарними навичками роботи з фаховою літературою, в
тому числі англомовною.
3. Анотація навчальної дисципліни: дисципліна «Логіка та право:
проблема взаємозв’язку» належить до переліку навчальних дисциплін вільного
вибору студента і викладається у 6 семестрі бакалаврату.
Навчальна дисципліна знайомить студентів з проблемою взаємозв’язку
логіки та права. У навчальному курсі пропонується вивчення історичних
взаємозв’язків між логікою та правом, проводиться огляд існуючих підходів до
визначення понять «аргументація», «юридична аргументація», «логічний
аналіз», а також головних сучасних підходів до аналізу юридичної
аргументації, демонструються можливості розв’язання проблем останньої за
допомогою її логічного аналізу. Розглядається предмет та основні поняття
деонтичної логіки, логіка побудови та перевірки версій, логічні підстави
юридичної герменевтики.
4. Завдання (навчальні цілі) – забезпечити студентів знанням про коло
основних логіко-правових проблем, можливості розв’язання правових проблем
за допомогою їх логічного аналізу, що забезпечить вміння релевантно
застосовувати логічні засоби, методи, при аналізі правового знання, грамотно
презентувати свою позицію, надасть можливість студентам визначитись з
колом подальших наукових пошуків та вибрати тему бакалаврської роботи.
5. Результати навчання:
В результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен:
Результат навчання

Методи

Методи

Відсот
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(1. знати; 2. вміти; 3. комунікація
4. автономність та
відповідальність)
Код
Результат навчання

1.1

1.2

1.3

1.4

Знати:
історичні взаємозв’язки між
логікою та правом, проблеми
витлумачення понять
«логічний аналіз» та «логічне
моделювання» в юридичній
аргументації
методи аналізу правових
міркувань, специфіку
розуміння царини логічного
знання при аналізі
юридичної аргументації
підходи до визначення
понять
«аргументація»,
«юридична аргументація»
головні сучасні підходи до
аналізу юридичної
аргументації

1.5 предмет та основні поняття
деонтичної логіки
1.6 логічні підстави юридичної
герменевтики
Вміти:
2.1 проводити логічний аналіз
юридичних аргументацій
2.2 встановлювати види
міркування під час аналізу
юридичних текстів
2.3 знаходити помилки у
суперечках у галузі права
2.4 застосовувати дедуктивні та
індуктивні методи при

викладання і
навчання

оцінювання

ок у
підсум
ковій
оцінці
з
дисци
пліни

Лекція,
семінар

Усна відповідь,
письмова
контрольна
робота

5

Лекція,
семінар

Усна відповідь

5

Лекція

Експрестестування

5

Лекція,
Усна відповідь,
семінар,
письмова
конспекти
контрольна
першоджерел
робота
Лекція,
Усна відповідь,
семінар
експрестестування
Лекція
Експрестестування,
письмові
завдання
Семінар
Семінар

Семінар
Семінар

Письмові
завдання
Письмові
завдання,
письмова
контрольна
робота
Письмові
завдання
Письмові
завдання

5

5

5

5
5

5
10
4

2.5

3.1

3.2

3.3

побудові та оцінці версій у
судовому дослідженні
аналізувати юридичну
термінологію
Комунікація:
демонструвати здатність до
вільної комунікації мовою
навчання
грамотно презентувати свою
позицію стосовно
обговорюваної теми
брати участь у фахових
дискусіях у процесі
аудиторної роботи

Автономність та
відповідальність
4.1 самостійно шукати та
критично опрацьовувати
літературу з логіко-правових
досліджень
4.2 приймати самостійні рішення
щодо вибору логічні засобів,
методів при аналізі
правового знання
4.3 самостійно використовувати
результати логічного аналізу
для подальшого обговорення
важливих логіко-правових
питань

Семінар

Самостійна
робота

5

Семінар

Обговорення
семінарських
питань
Обговорення
семінарських
питань
Захист
результатів
самостійної
роботи

5

Самостійна
робота

Конспекти
першоджерел

15

Семінар

Письмове
завдання,
письмова
контрольна
робота
Письмові
роботи

5

Семінар
Семінар

Семінар

5

5

5

6.
Співвідношення
результатів
навчання
дисципліни
із
програмними результатами навчання (необов’язково для вибіркових
дисциплін)
Результати навчання дисципліни
1
1
2
4
4
Програмні результати навчання
.1 .2 .1 .1 .2
+
+
+
7. Схема формування оцінки:
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
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30% від загальної оцінки та оцінювання практичної підготовки – результати
навчання (вміння 2.1–2.6); (комунікація 3.1-3.3); (автономність та
відповідальність 4.1-4.3), що складає 70% загальної оцінки.
7.1. Форми оцінювання студентів
- семестрове оцінювання:
1. Усна відповідь:
3 бали – студент у повному обсязі володіє навчальним матеріалом,
вільно та аргументовано його викладає, глибоко та всебічно розкриває
зміст поставленого завдання;
2 бали – в цілому володіє навчальним матеріалом, але не демонструє
глибини знань, не спирається на необхідну навчальну літературу, має у
відповіді суттєві неточності.
2. Експрес-тестування:
2 бали – студент у повному обсязі володіє навчальним матеріалом,
1 бал – студент не в повному обсязі володіє матеріалом.
3. Письмові завдання:
3 бали – студент у повному обсязі володіє навчальним матеріалом,
правильно виконує практичні завдання;
2 бали – студент у цілому володіє навчальним матеріалом, виконання
практичних завдань містить суттєві неточності.
4. Самостійна робота (конспекти першоджерел):
30 балів («10» х 3) – студент ретельно опрацював всі необхідні тексти,
15 балів («5» х 3) – студент законспектував не у повному обсязі всі
необхідні тексти.
5. Самостійна робота (написання есе з проблематики курсу):
12-11 – балів студент у повному обсязі володіє навчальним матеріалом,
всебічно розкриває зміст поставленого завдання, демонструє
прийнятність, достатність, релевантність, відсутність помилок у
побудованій аргументації в самостійній (при написанні есе) роботі;
10-9 балів – у цілому студент володіє навчальним матеріалом, але не
демонструє глибини знань, самостійності у вирішені поставлених
завдань, не спирається на необхідну навчальну літературу, робота
містить суттєві неточності, помилки у побудованій аргументації в
самостійній (при написанні есе) роботі;
8-0 балів – не в повному обсязі володіє матеріалом, фрагментарно та
поверхово його викладає, недостатньо розкриває зміст поставлених
питань. Має суттєві помилки в роботі. Демонструє несамостійність у
виконанні завдань.
- підсумкове оцінювання:
Підсумкова контрольна робота:
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20-18 балів студент у повному обсязі володіє навчальним матеріалом,
вільно його викладає, всебічно розкриває зміст поставленого завдання,
демонструє ґрунтовні знання при виконанні практичних завданнях;
17-15 балів - студент у достатньому обсязі володіє навчальним
матеріалом, вільно його викладає, в основному розкриває зміст
поставленого завдання. Допускаються несуттєві неточності, помилки у
практичних завданнях;
14-12 балів - в цілому володіє навчальним матеріалом, але не демонструє
глибини знань, самостійності у вирішені поставлених завдань, не
спирається на необхідну навчальну літературу, робота містить суттєві
неточності;
11-0 балів - не в повному обсязі володіє матеріалом, фрагментарно та
поверхово його викладає, недостатньо розкриває зміст поставлених
питань. Має суттєві помилки в роботі. Демонструє не самостійність у
виконані завдань.
Семестрову кількість балів формують бали, отримані студентом у
процесі засвоєння матеріалу зі змістової частини та виконання індивідуальних
творчих робіт.
7.2. Організація оцінювання за формами контролю:
Види робіт
Семестрова кількість балів
Min – 48 балів Max – 80 балів
Усна відповідь
Семінари протягом
«2» х 5 = 10
«3» х 5 = 15
семестру
Письмові
Семінари протягом
«2» х 5 = 10
«3» х 5 = 15
завдання
семестру
ЕкспресСемінари протягом
«1» х 4 = 4
«2» х 4 = 8
тестування
семестру
Конспекти
Лютий
«5» х 3 = 15
«10» х 3 = 30
першоджерел
(самостійна
робота )
Написання есе з Травень
«9» х 1 = 9
«12» х 1 = 12
проблематики
курсу (самостійна
робота )
Підсумкова
Остання лекція
«12» х 1 = 12
«20» х 1 = 20
контрольна
робота
Підсумкове оцінювання у формі заліку: підсумкова кількість балів з
дисципліни (максимум 100 балів) визначається як проста сума балів за
систематичну роботу впродовж семестру. Залік виставляється за результатами
роботи студента впродовж усього семестру. Таким чином, підсумкова оцінка
7

складається із суми семестрової кількості балів та підсумкової контрольної
роботи.
При простому розрахунку отримуємо:
ПКР (підсумкова
Семестрова
Підсумкова
контрольна
кількість балів
оцінка
робота) / залік
Мінімум
48
12
60
Максимум
80
20
100
Шкала відповідності оцінок:
Відмінно / Excellent
Добре / Good
Задовільно / Satisfactory
Незадовільно / Fail
Зараховано / Passed
Не зараховано / Fail

90-100
75-89
60-74
0-59
60-100
0-59

8. Структура навчальної дисципліни: у курсі передбачено 4 змістових
частини. Завершується дисципліна заліком.
Перша частина курсу присвячена поглибленому ознайомленню
студентів із проблеми визначення юридичної логіки як наукової дисципліни,
вивченню історичних взаємозв’язків між логікою та правом.
Друга частина курсу присвячена ознайомленню з методами аналізу
правових міркувань, з логічними особливостями міркувань у галузі права
стосовно головних концепцій теорії права, зі специфікою розуміння царини
логічного знання при аналізі юридичної аргументації.
Третя частина курсу присвячена огляду існуючих підходів до
визначення понять «аргументація», «юридична аргументація», «логічний
аналіз», а також головних сучасних підходів до аналізу юридичної
аргументації.
Четверта частина курсу присвячена розгляду предмета та основних
понять деонтичної логіки, логіки побудови та перевірки версій, логічних
підстав юридичної герменевтики.
ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ЛЕКЦІЙ І СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ
№

НАЗВА ТЕМИ
Частина 1.
Тема 1. Проблеми визначення юридичної логіки
як наукової дисципліни
Тема 2. Історичні взаємозв’язки між логікою та
правом
Частина 2.

Кількість годин
Лек. Сем. Сам.
роб.
2
4

2

6

8

Тема 3. Методи аналізу правових міркувань
Тема 4. Обґрунтування у праві з точки зору
логіки
Тема 5. Специфіка розуміння царини логічного
знання при аналізі юридичної аргументації
Частина 3.
Тема 6. Поняття аргументації, юридичної
аргументації та логічного аналізу
Тема 7. Головні сучасні підходи до аналізу
юридичної аргументації
Частина 4.
Тема 8. Логіка побудови та перевірки версій
Тема 9. Предмет та основні поняття деонтичної
логіки
Тема 10. Логічні підстави юридичної
герменевтики
Підсумкова контрольна робота
Всього

2
2

2
2

15
15

4

2

20

4
2

2
2

20

4

2

2
34

14

2

2

76

Загальний обсяг – 120 год., у тому числі:
Лекцій – 30 год.,
Семінарських занять – 14 год.,
Самостійна робота – 76 год.
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Додаток (завдання для самостійної роботи)
Опрацювання першоджерел:
1. Альчуррон К. Нормативные системы / Альчуррон Карлос, Булыгин
Еугенио; пер. с англ. Антонов М.В.] // Российский ежегодник теории права. –
2010. – № 3. – С. 309-472.
Питання по першоджерелу:
1). Як визначають нормативну систему Альчуррон К. та Булигін Е.?
2). Як визначають формальні властивості норативних систем
К. Альчуррон та Е. Булигін?
3). К. Альчуррон та Е. Булигін про проблему правової валідності.
4). К. Альчуррон та Е. Булигін про «юридичну індукцію».
5). К. Альчуррон та Е. Булигін про проблему релевантності та
аксіологічних прогалин.
6). К. Альчуррон та Е. Булигін про проблему замикання.
2. Вригт Г.Х. фон. О логике норм и действий / Г.Х. фон Вригт // Логикофилософские исследования : Избр. тр. – М.: Прогресс, 1986. – С. 245-289.
Питання по першоджерелу:
1). Г.Х. фон Врігт про аналогії взаємовизначеності між атлетичними та
деонтичними модальностями.
2). Г.Х. фон Врігт про речення дії та логіку дії.
3). Що Г.Х. фон Врігт розуміє під нормативними реченнями,
формулюваннями норм, нормативними висловлюваннями?
3. Вригт Г.Х. фон. Нормы, истина и логика / Г.Х. фон Вригт // Логикофилософские исследования : Избр. тр. – М.: Прогресс, 1986. – С. 291-410.
Питання по першоджерелу:
1). Г.Х. фон Врігт про складнощі філософського характеру, пов’язані з
поняттям «логіка норм».
2). Г.Х. фон Врігт про статус дозволів (чи є дозвіл чимось «понад і
більше», ніж відсутністю заборони?).
3). Г.Х. фон Врігт про умовні норми та гіпотетичні імперативи.
4). Г.Х. фон Врігт про логіку дій як базис деонтичної логіки.
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