




1. Опис навчальної дисципліни 

 
 

 

 
Найменування показників 

 

Галузь знань, напрям 

підготовки, рівень вищої освіти 

Характеристика навчальної 

дисципліни 

денна форма 

навчання 

заочна форма 

навчання 

Мова викладання: Українська 
2020-2022 2020-2022 

 

 

 
Кількість кредитів – 4,5 

Галузь знань 
08 Право 

 

(шифр і назва) 

 

 

 
Вид дисципліни 

Обов’язкова 

 

Спеціальність 

081 Право 

Модулів – 1  
 

Освітня програма 
081 Право 

 

(шифр і назва) 

Рік підготовки: 

Змістових модулів – 3 1 

Семестр 

Загальна кількість годин – 

135 

1 1 

Лекції 

 

 

 
Тижневих годин для денної 

форми навчання: 

аудиторних – 4 
самостійної роботи 

здобувача – 18 

 

 

 

 

Рівень вищої освіти: 
другий (магістерський) рівень 

20 8 

Практичні, семінарські 

26 10 

Лабораторні 

  

Самостійна робота 

89 117 

Індивідуальні завдання: 
0 год. 

Вид контролю: 

іспит іспит 

 

 
 

 



2. Мета та завдання навчальної дисципліни 
 

Мета та завдання навчальної дисципліни 

Метою викладання навчальної дисципліни «Юридична аргументація» є формування у майбутніх 

працівників юридичної сфери теоретичних знань та практичних навичок у логічного та критичного 
мислення. 

Основними завданнями вивчення дисципліни «Юридична аргументація» є вивчення основ 

юридичної логіки, теорії аргументації, критичного мислення, риторики, тлумачення норм права та 
юридичних документів для формування специфічного практичного мислення сучасного юриста. 

У результаті вивчення навчальної дисципліни відповідно до  освітньої програми формуються 

програмні компетентності: 
ІК. Здатність розв’язувати задачі дослідницького та/або інноваційного характеру у сфері права.  

ЗК1. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу.  

ЗК2. Здатність проводити дослідження на відповідному рівні.  

ЗК3. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел.  
ЗК7. Здатність приймати обґрунтовані рішення.  

СК6. Здатність обґрунтовувати та мотивувати правові рішення, давати розгорнуту юридичну 

аргументацію.  
СК13. Здатність доносити до фахівців і нефахівців у сфері права інформацію, ідеї, зміст проблем та 

характер оптимальних рішень з належною аргументацією.  

 

3. Передумови вивчення дисципліни 

 
Навчальні дисципліни першого (бакалаврського) рівня вищої освіти. Сертифікат про складання 

ЄФВВ. 

 

4. Результати навчання за дисципліною 

 
У результаті опанування змісту навчальної дисципліни здобувачі мають досягнути таких 

програмових результатів навчання: 

ПРН 4. Здійснювати презентацію свого дослідження з правової теми, застосовуючи першоджерела та 

прийоми правової інтерпретації складних комплексних проблем, що постають з цього дослідження, 
аргументувати висновки.  

ПРН 6. Обґрунтовано формулювати  свою правову позицію, вміти опонувати, оцінювати докази та 

наводити переконливі аргументи.  

ПРН 7. Дискутувати зі складних правових проблем, пропонувати і обґрунтовувати варіанти їх 

розв’язання.  

ПРН 8. Оцінювати достовірність інформації та надійність джерел, ефективно опрацьовувати та 

використовувати інформацію для проведення наукових досліджень та практичної діяльності. 

ПРН 17. Інтегрувати необхідні знання та розв’язувати складні задачі правозастосування у різних 
сферах професійної діяльності. 

 

5. Програма навчальної дисципліни 
 

Модуль 1. Логічні основи юридичного обґрунтування 

Тема 1.1. Вступ до теорії юридичної аргументації. 

Розвиток теорії аргументації у філософській науці. Впровадження теорії аргументації у юридичну 

науку та практику. Юридична аргументація у методологічній та практичній площині 
Тема 1.2. Юридична логіка у системі юридичного обґрунтування. 

Закони логіки як основа юридичного обґрунтування. Закон тотожності. Закон несуперечності. Закон 

виключеного третього. Закон достатньої підстави. Поняття у людському мисленні. Зміст і об'єм поняття. 
Відношення між поняттями. Операція поділу поняття і типові її порушення. Операція визначення поняття і 

типові її порушення. Операції, що замінюють визначення: опис і характеристика. Судження та його види. 

Види категоричних суджень. Умовивід та його види. Умовиводи за аналогією. Індуктивні умовиводи. 
Дедуктивні умовиводи. 

Тема 1.3. Аргументоване повідомлення та його критика. 

Аналіз аргументованого повідомлення. Виявлення проблеми і висновку. Виявлення резонів. 

Виявлення структури аргументу. Особливості побудови юридичної аргументації. Природна мова та шляхи її 



розуміння. Неповнота повідомлення та шляхи його розуміння. Оцінка формулювання проблеми та висновку. 
Оцінка резонів. Оцінка структури аргументу. Оцінка сили аргументу. Підстави і сутність критики. Алгоритм 

критики. Види критики. Спростування. Змішана критика. 

Модуль 2. Помилки у юридичному обґрунтуванні 
Тема 2.1. Типові помилки у юридичній аргументації. 

Типові логічні помилки та їх класифікація. Правила, помилки і хитрощі щодо тези. Правила, помилки і 

хитрощі щодо аргументів. Правила, помилки і хитрощі щодо форми (демонстрації). 
Тема 2.2. Логічні операції при формулюванні запитань і відповідей. 

Пізнавальне значення запитання і відповіді, їх взаємозв’язок. Види запитань. Умови правильної 

постановки запитань. Реакція на запитання. Деякі запитання-пастки і реакція на них. Види відповідей. 

Неправильні відповіді. 
Тема 2.3. Софізми у практиці юридичної аргументації. 

Семіотичні софізми. Види вивертів в софістичній аргументації. Софізми непослідовності або 

неправильного міркування. Софізми з помилковою аргументацією. Психологічні прийоми софістичної 
аргументації. Психологічні виверти щодо тактики суперечки. Гра на особистісних й психологічних 

властивостях людини. Організаційні софістичні виверти. Виверти побудовані на врахуванні поширених 

людських недоліках. 

Модуль 3. Риторика у системі юридичного обґрунтування. Тлумачення норм права. 
Тема 3.1.  Основоположні розділи класичної риторики 

Інвенція. Диспозиція. Елокуція (елоквенція). Меморія та акція. Промова як вид риторичної практики. 

Вибір теми промови. Типи промов. Промови, які читають за конспектом. Промови, які готують заздалегідь, 
але не вчать напам’ять. Промови, які готують заздалегідь і вчать напам’ять. Структура промови. Вступ 

промови. Основна частина та висновки промови. Судова риторика. Судова полеміка та етичні норми. 

Правила судового мовлення. 
Тема 3.2. Невербальні прийоми риторики. 

Міміка чола. Міміка рота й підборіддя. Міміка та контакт очей. Міміка інших частин обличчя. 

Мовлення. Жести. Жестикуляція публічного виступу. Жести аудиторії. Брехня і жестикуляція. Мова рухів 

тіла. Хода. Пози й постава. Рухи пальцями. 
Тема 3.3. Тлумачення норм права. 

Поняття та значення тлумачення норм права. Види тлумачення норм права. Акти тлумачення норм 

права. Способи тлумачення норм права. Логічний спосіб. Мовний спосіб Системний спосіб. Історичний 
спосіб. Інші способи тлумачення норм права. Критерії адекватності результату тлумачення норм права. 

 

6. Структура навчальної дисципліни 

 

 
Назви змістових 

модулів і тем 

Кількість годин 

денна форма заочна форма 

усього 
у тому числі 

усього 
у тому числі 

л п лаб інд с.р. л п лаб інд с.р. 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Модуль 1. Логічні основи юридичного обґрунтування 

Тема 1.1. Вступ 

до теорії 

юридичної 

аргументації 

49 2 2   45 29 2    27 

Тема 1.2. 

Юридична логіка 

у системі 
юридичного 

обґрунтування 

4 2 2    2 2     

Тема 3.1. 

Аргументоване 
повідомлення та 

його критика 

50 2 4   44 82     80 

Разом за 

модулем 1 

104 6 8   89 123 4 2   117 

Модуль 2. Помилки у юридичному обґрунтуванні. 

Тема 2.1. Типові 
помилки у 

6 2 4 
 

   2  2    



юридичній 
аргументації 

Тема 2.2. Логічні 
операції при 
формулюванні 
запитань і 
відповідей 

6 2 4    2 2     

Тема 2.3. 
Софізми у 
практиці 
юридичної 
аргументації 

6 4 2    2  2    

Разом за 

модулем 2 

18 8 10    6 2 4    

Модуль 3. Риторика у системі юридичного обґрунтування. Тлумачення норм права. 

Тема 3.1. 
Основоположні 
розділи 
класичної 
риторики 

4 2 2    2 2     

Тема 3.2. 
Невербальні 
прийоми 
риторики 

6 2 4    2  2    

Тема 3.3. 
Тлумачення 

норм права 

4 2 2    2  2    

Разом за 

модулем 3 

14 6 8    6 2 4    

 

7. Самостійна робота 

 
 

№ п/п 

 

Опис завдання 

Час для 

виконання 

(год.) 

 

Критерії оцінювання 

1. Проходження курсу з неформальної 

освіти на платформі «Прометеус» 

Освітні інструменти критичного 
мислення 

https://courses.prometheus.org.ua/courses/c

ourse-
v1:Prometheus+CTFT102+2018_T3/course/  

44 Надання сертифікату про 

проходження курсу неформальної 

освіти 

2. Проходження курсу з неформальної 

освіти на платформі «Прометеус» 

Наука повсякденного мислення 
https://courses.prometheus.org.ua/courses/U

Qx/THINK101/2016_T2/course/  

45 Надання сертифікату про 

проходження курсу неформальної 

освіти 

 Разом  Максимальна кількість балів – 16  

 

https://courses.prometheus.org.ua/courses/course-v1:Prometheus+CTFT102+2018_T3/course/
https://courses.prometheus.org.ua/courses/course-v1:Prometheus+CTFT102+2018_T3/course/
https://courses.prometheus.org.ua/courses/course-v1:Prometheus+CTFT102+2018_T3/course/
https://courses.prometheus.org.ua/courses/UQx/THINK101/2016_T2/course/
https://courses.prometheus.org.ua/courses/UQx/THINK101/2016_T2/course/


8. Контроль навчальних досягнень 

 Система оцінювання навчальних досягнень здобувачів 
 

 

 

 

Вид діяльності здобувача 
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Відвідування лекцій 5 3 0,5 4 0,5 3 0,5 

Відвідування семінарських занять        

Відвідування практичних занять 8 4 0,5 5 0,8 4 0,5 

Робота на семінарському занятті        

Робота на практичному занятті 22 4 7 5 8 4 7 

Виконання завдань для 

самостійної роботи 
16 2 16     

Виконання модульної роботи 9     1 9 

Р

а
з

о

м 

 

 

60 
 

 

      

Максимальна кількість балів 60 

 

Форми проведення модульного контролю та критерії оцінювання 

 
Тривалість проведення: 20 хвилин у межах практичного заняття у формі усної співбесіди з тематики 

модуля. 

Максимальна кількість балів: 9 балів. 

 

Форми проведення семестрового контролю та критерії оцінювання. 
 

Іспит 

Форма проведення: усна.  

Тривалість проведення: 2 години. 
Максимальна кількість балів: 40 балів. 

Критерієм успішного проходження здобувачем освіти підсумкового оцінювання є досягнення ним 

мінімальних порогових рівнів оцінок за кожним запланованим результатом навчання навчальної 
дисципліни. 

 Орієнтовний перелік питань для семестрового контролю 

 
Розвиток теорії аргументації у філософській науці. 

Впровадження теорії аргументації у юридичну науку та практику. 

Юридична логіка у системі юридичного обґрунтування 

Закони логіки як основа юридичного обґрунтування. 

Закон тотожності. Закон несуперечності. 

Закон виключеного третього. Закон достатньої підстави. 

Зміст і об'єм поняття. Відношення між поняттями. 

Операція поділу поняття і типові її порушення. 

Операція визначення поняття і типові її порушення. 



Операції, що замінюють визначення: опис і характеристика. 

Судження та його види. Види категоричних суджень. 

Умовивід та його види. Умовиводи за аналогією. 

Індуктивні умовиводи. Дедуктивні умовиводи. 

Аналіз аргументованого повідомлення. Виявлення проблеми і висновку. 

Природна мова та шляхи її розуміння. Неповнота повідомлення та шляхи його розуміння. 

Підстави і сутність критики. Алгоритм критики. Види критики. 

Типові логічні помилки та їх класифікація. 

Пізнавальне значення запитання і відповіді, їх взаємозв’язок. Види запитань. 

Семіотичні софізми. Види вивертів в софістичній аргументації. 

Софізми непослідовності або неправильного міркування. Софізми з помилковою 

аргументацією. 

Організаційні софістичні виверти. Виверти побудовані на врахуванні поширених людських 

недоліках. 

Судова риторика. Судова полеміка та етичні норми. 

Міміка чола. Міміка рота й підборіддя. Міміка та контакт очей. 

Міміка інших частин обличчя. Мовлення. 

Жести. Жестикуляція публічного виступу. 

Жести аудиторії. Брехня і жестикуляція. 

Мова рухів тіла. Хода. Пози й постава. Рухи пальцями. 

 

 Шкала відповідності оцінок 

 
Шкала оцінювання здобувачів за системою ECTS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рейтингова 
оцінка 

Оцінка за стобальною шкалою Значення оцінки 

 

A 

 

90 – 100 балів 
Відмінно – відмінний рівень знань (умінь) в 

межах обов’язкового матеріалу з можливими 
незначними недоліками 

 

B 

 

82 – 89 балів 
Дуже добре – достатньо високий рівень знань 

(умінь) в межах обов’язкового матеріалу без 
суттєвих (грубих) помилок 

C 74 – 81 балів 
Добре – в цілому добрий рівень знань (умінь) з 

незначною кількістю помилок 

 
D 

 
69 – 73 балів 

Задовільно – посередній рівень знань (умінь) із 
значною кількістю недоліків, достатній для 

подальшого навчання або професійної 
діяльності 

E 60 – 68 балів 
Достатньо – мінімально можливий допустимий 

рівень балів знань (умінь) 

 
FX 

 
35 – 59 балів 

Незадовільно з можливістю повторного 
складання – незадовільний рівень знань, з 

можливістю повторного перескладання за 
умови належного самостійного доопрацювання 

 
F 

 
1 – 34 балів 

Незадовільно з обов’язковим повторним 

вивченням курсу – досить низький рівень знань 

(умінь), що вимагає повторного вивчення 

дисципліни 



9. Методичне забезпечення 

Програма курсу «Юридична аргументація» 

Силабус курсу «Юридична аргументація» 
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