
КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 
ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА

Філософський факультет
Кафедра логіки

«ЗАТВЕРДЖУЮ»
Заст. декана 
філософського факультету

Дмитро !ЙІЛА
■ j / ■ f * "І •

« к->\ '202Троку

РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
«Логіка та право: проблема взаємозв'язку» 

для студентів

галузь знань 
спеціальність 
освітній рівень 
освітня програма 
вид ДИСЦИПЛІНИ

05 «Соціальні та поведінкові науки» 
052 Політологія
перший (бакалаврський) 
Політологія
вибіркова

Форма навчання денна
Навчальний рік 2022/2023
Семестр IV
Кількість кредитів ECTS 4
Мова викладання, навчання
та оцінювання українська
Форма заключного контролю іспит

Викладачі: Щербина Олена Юріївна, д.філос.н., проф., професор кафедри логіки

Пролонговано: на 20__/20 _ н.р.() «__»___ 20__ р.
(підпис, ПІБ, дата)

на 20_ /20__н.р.()« » 20__ р.
(підпис. ПІБ, дата)

КИЇВ-2022



Розробники: Щербина Олена Юріївна, д.філос.н., проф., професор кафедри логіки

Затверджено 

«»2022 р.

Зав. кафедри логіки 
' Ірина ХОМЕНКО 

Протокол №___від «____» 2022 р.

Схвалено науково - методичною комісією філософського факультету

Протокол від «31» серпня 2022 року № 2

Голова науково-методичної комісії■ '(Ірина МАСЛІ КОВА)

«31» серпня 2022 року



КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ  
ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА 

 

Філософський факультет 
 

Кафедра логіки 
 

«ЗАТВЕРДЖУЮ» 
        Заст. декана   
        філософського факультету 
        Дмитро НЕЛІПА  
             

        ______________________ 
           

«____» ____________ 2021 року 
 

РОБОЧА  ПРОГРАМА  НАВЧАЛЬНОЇ  ДИСЦИПЛІНИ 
 

ЛОГІКА ТА ПРАВО: ПРОБЛЕМА ВЗАЄМОЗВ’ЯЗКУ 
для студентів  

 

 
галузь знань  05 «Соціальні та поведінкові науки» 
спеціальність  052 Політологія 
освітній рівень  перший (бакалаврський) 
освітня програма     Політологія  
вид дисципліни        вибіркова 

  
 

Форма навчання    денна 
Навчальний рік    2022/2023 
Семестр     ІV 
Кількість кредитів ЕСТS   4 
Мова викладання, навчання 
та оцінювання    українська 
Форма заключного контролю  іспит 

Викладачі: Щербина Олена Юріївна, д.ф.н., професор, професор кафедри логіки 
 

Пролонговано:        на 20__/20__ н.р. __________(___________) «__»___ 20__р. 
 

на 20__/20__ н.р. __________(___________) «__»___ 20__р. 
 

 
 
 

КИЇВ – 2021 



Розробники:  Щербина Олена Юріївна, д.ф.н., професор, професор кафедри логіки 
 
 
 
 

Затверджено 
«_27_» ___серпня___ 2021 р. 
 
Зав. кафедри логіки 
___________________ (Ірина ХОМЕНКО) 
 
 
Протокол № __1__ від «__27__» серпня 2021 р. 

 
 
 
 
Схвалено науково - методичною комісією філософського факультету 
 
 
Протокол від «31» серпня 2021 року № 2 
 
Голова науково-методичної комісії  ____________________ (Ірина МАСЛІКОВА) 
 
«31» серпня 2021 року 
 
 
 
 
Пролонговано на 2022-2023 н.р. Протокол №___ від  
Маслікова І.І. __________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ВСТУП 

1. 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; формувати вміння побудови коректних 

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

царині.   
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; основи логіко-семіотичного аналізу мови; складники аргументації та її 

контекст, 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 «Логіка та право: проблема взаємозв’язку» 
спрямована на формування ефективного фахівця, якій вміє застосовувати апарат сучасної 

логіки у дослідженні проблем теорії та практики права. 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 наявних 

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 сформує 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 кваліфікаційної роботи. 
Дисципліна спрямована на формування наступних програмних компетентностей: 
ЗК 4. Здатність спілкуватися з представниками інших професійних груп різного рівня (з 

експертами з інших галузей знань/видів економічної діяльності). 
ЗК 6.  Здатність реалізувати свої права і обов’язки як члена суспільства, усвідомлювати 

цінності громадянського (вільного демократичного) суспільства та необхідність його сталого 

розвитку, верховенства права, прав і свобод людини і громадянина в Україні. 
ФК 5. Здатність аналізувати взаємодію політичних акторів та інститутів, владу та урядування, 

політичні системи та режими, політичну поведінку у різних контекстах їх функціонування. 
 
5. Результати навчання:  
В результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен 

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

автономність та відповідальність) 

Методи викладання і 

навчання 
Методи 

оцінювання 
Відсоток у 

підсумковій 



К

Код Результат навчання оцінці з 

дисципліни 
 Знати:    
1

1.1 
історичні взаємозв’язки між логікою 

та правом, проблеми визначення 

юридичної логіки як наукової 

дисципліни   

 

Лекції, 

семінари, самостійна 

робота 

Усні доповіді, 

дискусії, 

самостійна 

робота №2, 

контрольна 

робота, іспит 

5 

1
1.2 

методи аналізу правових міркувань, 

специфіку розуміння царини 

логічного знання при аналізі 

юридичної аргументації 

Лекції, семінари, 

самостійна робота 
Усні доповіді, 

дискусії, 

самостійна 

робота №2, 

контрольна 

робота, іспит 

5 

1
1.3 

підходи до визначення та проблеми 

витлумачення понять 

«аргументація», «юридична 

аргументація», «логічний аналіз» 

Лекція, 
семінари, самостійна 

робота 

Усні доповіді, 

дискусії, 

самостійні 

роботи №1, 2, 

контрольна 

робота, іспит 

5 

1
1.4 

головні сучасні підходи до аналізу 

юридичної аргументації 
Лекція, 

семінари, самостійна 

робота 

Усні доповіді, 

дискусії, 
самостійні 

роботи №1, 2, 

контрольна 

робота, іспит 

5 

1
1.5 

предмет, етапи розвитку, основні 

поняття деонтичної логіки, загальну 

характеристику систем деонтичної 

логіки, деонтичні парадокси  

Лекція, 

семінари, самостійна 

робота 

Усні доповіді, 

дискусії, 

самостійна 

робота №2, 

контрольна 

робота, іспит 

5 

1
1.6 

логічні підстави юридичної 

герменевтики 
Лекція, 

семінар, самостійна 

робота 

Усні доповіді, 

дискусії, 

самостійна 

робота №2, 

контрольна 

робота, іспит 

5 

 Вміти:    
2

2.1 
проводити логічний аналіз 

юридичних аргументацій 
Семінари, 

самостійна робота 
Усні доповіді, 

дискусії, 

самостійна 

робота №1  

10 

2
2.2 

встановлювати види міркування під 

час аналізу юридичних текстів 
Семінари, 

самостійна робота 
Усні доповіді, 

дискусії, 

самостійні 

роботи №1, 2, 

контрольна 

робота, іспит 

10 

1
2.3 

знаходити помилки у суперечках у 

галузі права 
Семінари, 

самостійна робота 
Усні доповіді, 

дискусії, 

10 



самостійні 

роботи №1, 2  
2

2.4 
застосовувати дедуктивні та 

індуктивні методи при побудові та 

оцінці версій у судовому 

дослідженні 

Семінари, 

самостійна робота 
Усні доповіді, 

дискусії, 

самостійна 

робота №1, 

контрольна 

робота 

5 

2
2.5 

аналізувати юридичну термінологію Семінари, 

самостійна робота 
Усні доповіді, 

дискусії, 

самостійні 

роботи №1, 2  

10 

 комунікація:    
3

3.1 
грамотно презентувати власну 

позицію стосовно обговорюваної 

теми, результати самостійної роботи 

(проведеного, за заданим 

алгоритмом, логіко-риторичного 

аналізу судової промови адвоката)  

Семінари, 

самостійна робота 
Усні доповіді, 

дискусії, 

самостійні 

роботи №1, 2, 
контрольна 

робота 

10 

2
3.2 

вести полеміку стосовно проблем 

логічного аналізу юридичної 

аргументації на основі володіння 

категоріально-поняттєвим апаратом 

логіки і філософії права 

Семінари, 
самостійна робота 

Усні доповіді, 

дискусії, 

самостійні 

роботи №1, 2  

5 

 автономність та 

відповідальність: 
   

4
4.1 

приймати самостійні рішення щодо 

вибору логічні засобів, методів при 

аналізі правового знання  

Семінари, 

самостійна робота 
Усні доповіді, 

дискусії, 

самостійні 

роботи №1, 2, 

контрольна 

робота, іспит 

5 

4
4.2 

нести відповідальність за 

достовірність та політико-
ідеологічну незаангажованість 

проведеного аналізу юридичної 

аргументації   

Семінари, 

самостійна робота 
Усні доповіді, 

дискусії, 

самостійна 

робота №1, 
іспит  

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 

2.
5 

3.
1 

3.
2 

4.
1 

4.
2 

ПРН 4. Мати навички професійної комунікації. 
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ПРН 6. Знати свої права та обов’язки як члена 

демократичного суспільства та використовувати їх у 

професійній діяльності. 
+
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+
+ + 

+
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ПРН 12. Вміти аналізувати взаємодію політичних 

акторів та інститутів, владу та урядування, політичні 

системи та режими, політичну поведінку у різних 

контекстах їх функціонування. 
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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 30% від загальної оцінки та оцінювання практичної 

підготовки – результати навчання (вміння 2.1–2.5); (комунікація 3.1-3.2); (автономність та 

відповідальність 4.1-4.2), що складає 70% загальної оцінки. 
Оцінювання семестрової роботи: 

1. Усна доповідь, доповнення та участь в дискусіях на семінарах: РН 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 
1.5, 1.6, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 3.1, 3.2, 4.1, 4.2 – 21 / 30 балів. 

2. Самостійна робота №1 (підготовка та презентація аналізу юридичної аргументації 

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

встановленням використаних у ній прийомів впливу): РН 1.3, 1,4, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 

2.5, 3.1, 3.2, 4.1. 4.2  – 5 / 10 балів. 
Самостійна робота №2 (написання есея): РН 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5,1.6, 2.2, 2.3, 2.5, 3.1, 
3.2, 4.1 – 5 / 10 балів. 

3. Контрольна робота в письмовій формі: РН – 1.1, 1.2, 1.3,. 1.4, 1.5, 1.6, 2.2, 2.4, 3.1, 4.1 
– 5 / 10 балів. 

Семестрову кількість балів формують бали, отримані студентом у процесі засвоєння 

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

складається з балів, отриманих за 1) аудиторну роботу (усні доповіді,  доповнення та участь в 

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

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

встановленням використаних у ній прийомів впливу; написання есея), 3) 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, 2.2, 4.1, 4.2 - 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. 
Студент не допускається до іспиту, якщо під час семестру набрав менше, ніж 20 балів. 
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 

Мінімум 36 24 60 

Максимум 60 40  100 

 
 
7.2 Організація оцінювання: 

Семестрова робота Семестрова кількість балів 
Min – 36 балів Max – 60 балів 

Аудиторна робота: 

усна доповідь на 

семінарі, 

доповнення, участь 

в дискусіях 

До тем: 1-10 протягом 

семестру. У разі відсутності 

студента на занятті, теми 

необхідно відпрацювати в 

письмовому вигляді 

Min – 21 Max – 30 

Самостійна робота 1) До тем 6, 7: 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 (Додаток 

самостійної роботи студента) 
кінець березня 

«5» х 1 = 5 «10» х 1 = 10 

 2) До тем 1-10: 
Написання есея з 

проблематики курсу 
(Додаток самостійної роботи 

студента) травень 

«5» х 1 = 5 «10» х 1 = 10 

Контрольна робота До тем 1-10 «5» х 1 = 5 «10» х 1 = 10 
Загальна 

семестрова оцінка 

без урахування 

коефіцієнту  

 60 100 

Загальна 

семестрова оцінка 

з урахуванням 

коефіцієнту 0,6 

 «60» х 0,6 = 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: 
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: 
10-9 балів – студент у повному обсязі володіє матеріалом, вільно та аргументовано його 

презентує, демонструє здатність до аналізу, глибоко та всебічно розкриває зміст 

поставленого завдання, правильно інтерпретує отримані результати, використовує 

обов’язкову та додаткову літературу, демонструє достовірність, незаангажованість 

здійсненного дослідження;  
8-7 балів – студент у достатньому обсязі володіє матеріалом, вільно його презентує, але 

може не вистачати аргументації в поясненнях, демонструє здатність до аналізу, в 

основному розкриває зміст поставленого завдання, використовує обов’язкову 

літературу, демонструє достовірність проведеного дослідження. Допускаються 

несуттєві неточності; 
6-5 балів – студент написав письмову роботу-аналіз аргументації, але не демонструє 

глибини знань та здатності до критичного аналізу, не спирається на необхідну 

методологічну базу, використовує лише навчальну літературу. Робота містить суттєві 

неточності;  
4-0 балів – студент не демонструє здатності до аналізу та критичного оцінювання 
аналізованого тексту, фрагментарно та поверхово презентує підготовлений матеріал, 
не демонструє глибини знань. Робота містить суттєві помилки. 
Самостійна робота (написання есея з проблематики курсу): 
10-9 балів – студент у повному обсязі володіє матеріалом, вільно та аргументовано його 

презентує, глибоко та всебічно розкриває зміст обраної теми, правильно інтерпретує 

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

достовірність, незаангажованість проведеного дослідження;  
8-7 балів – студент у достатньому обсязі володіє матеріалом, вільно його презентує, але 

може не вистачати аргументації в поясненнях, в основному розкриває зміст обраної 

теми, використовує обов’язкову літературу, демонструє достовірність проведеного 

дослідження. Допускаються несуттєві неточності;  
6-5 балів – в цілому володіє матеріалом, але не демонструє глибини знань аналізованих 

проблем, не спирається на необхідну літературу, робота містить суттєві неточності; 



4-0 балів – не в повному обсязі володіє матеріалом, фрагментарно та поверхово його 

викладає в есеї, недостатньо розкриває зміст аналізованих проблем. Має суттєві 

помилки в роботі.  
3. Контрольна робота: 

10-9 – 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 достовірність, незаангажованість у розкритті питань 

підсумкової контрольної роботи; 
8-7 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 

достовірність у розкритті питань підсумкової контрольної роботи. Допускаються 

несуттєві неточності;  
6-5 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; 
4-0 балів – не в повному обсязі володіє матеріалом, фрагментарно та поверхово його 

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

роботі. 
4. 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.  Проблеми визначення юридичної 

логіки як наукової дисципліни   2 2  

2 Тема 2. Історичні взаємозв’язки між логікою та 

правом 4 2 10 

 Частина 2    
3 Тема 3. Методи аналізу правових міркувань 2 2 5 

4 Тема 4. Обґрунтування у праві з точки зору 

логіки 2 2 5 

5 Тема 5. Специфіка розуміння царини логічного 
знання при аналізі юридичної аргументації  2 2  

 Частина 3    
6 Тема 6. Поняття аргументації, юридичної 

аргументації та логічного аналізу 2 2 5 

7 
Тема 7. Головні сучасні підходи до аналізу 
юридичної аргументації 
Презентація аналізу юридичної аргументації 
(судової промови адвоката) 

4 6 10 

 Частина 4    
8 Тема 8. Логіка побудови та перевірки версій 4 4 10 

9 Тема 9. Предмет та основні поняття деонтичної 
логіки 2 2 5 

10 
Тема 10. Логічні підстави юридичної 
герменевтики. 
Написання есея з проблематики курсу 

4 4 10 

11 Підсумкова контрольна  робота  2   
 ВСЬОГО 30 30 60 

Загальний обсяг 120 год., в тому числі: 
Лекцій                 – 30 год. 
Семінари   – 30 год. 
Самостійна робота  - 60 год. 
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