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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

 

Актуальність дисертаційного дослідження зумовлена тим, що протягом 
другої половини ХХ сторіччя спостерігається практичний поворот у філософії, 
зростає інтерес до застосування логічної теорії на практиці, зокрема, до 
аргументації. Аргументативна проблематика вже довгий час посідає важливе 
місце в дослідженнях представників логічної наукової царини. Крім того, 
юриспруденція є суттєвою складовою сучасного суспільства, в тому числі 
українського. Тому дослідження в галузі юридичної аргументації носять 
міждисциплінарний характер. Вони відбуваються з урахуванням специфіки 
юриспруденції та надбань логіки, теорії аргументації, лінгвістики, теорії 
штучного інтелекту тощо. Дослідники юридичної аргументації виділяють 
особливості, що відрізняють її від інших видів аргументації. З посиленням 
інтересу до юридичної аргументації збільшується кількість теорій, систем, 
моделей цього виду аргументації.  Таке різноманіття викликає необхідність 
диференціації цих моделей, встановлення специфіки окремих підходів до 
моделювання юридичної аргументації.  

Побудова та аналіз юридичної аргументації залежать від багатьох 
факторів. Дослідження логічного аспекту юридичної аргументації передбачає 
аналіз моделей цієї аргументації та їх формалізації.  

Джерельну базу дисертаційної роботи становлять напрацювання 
зарубіжних і вітчизняних фахівців з логіки та дисциплін логічного циклу, а 
також розробки, присвячені логічним питанням юридичної аргументації. 
Загалом проблемами аргументації, починаючи з Аристотеля, Цицерона, 
Ф. Бекона, А. Арно, П. Ніколя, Г. Ляйбниця, І. Канта, займалися такі науковці, 
як Д. Волтон (D.Walton), Ч. Гемблін (Ch.Hamblin), М. Гілберт (M.Hilbert), 
Д. Гічкок (D.Hitchkock), Т. Гов’є (T.Govier), Р. Гроотендорст (R.Grootendorst), 
Л. Грорке (L.Grorke), Р. Джонсон (R.Jonson), Ф.Х. ван Еемерен (F.H. van 
Eemeren), Е.С.В. Краббе (E.S.W.Krabbe), Дж. МакКензі (J.MacKenzie), 
Л. Ольбрехтс-Титека (L.Olbrechts-Tyteka), Х. Перельман (Ch.Perelman), 
Г. Праккен (H.Prakken), Дж. Сартор (G.Sartor), С. Тулмін (S.Tulmin),  
Я. Хінтікка (J.Hintikka) та інші. Питаннями аргументації у праві займалися 
Ч. Беккаріа (C.Beccaria), Р. Дворкін (R.Dworkin), Г. Харт (H.Hart) та інші. 
Проблемами моделювання юридичної аргументації займалися Р. Алексі 
(R.Alexy), К. Альчуррон (K.Alchourron), Є. Булигін, Б. Верей (B.Verheij), 

Д. Волтон (D.Walton), Дж. Вресвік (G.Vreeswijk), С. Гемпшир (S.Hampshire), 
П. Дунг (P.Dung), К. Ешлі (K.Ashley), Г. Клостерхес (H.Kloosterhuis), П. Клуг 
(P.Klug), Дж. Крезбауер (G.Kreuzbauer), Дж. МакКормік (G.MacCormic), 
А. Печенік (A.Peczenik), Г. Праккен (H.Prakken), Е. Ріссленд (E.Rissland), 
Дж. Сартор (G.Sartor), А. Сотман (A.Sotman), Е. Фетеріс (E.Feteris), Я. Хаґе 
(J.Hage) та інші. Проблеми модифікованих міркувань у праві вивчали 
Х.К. Байон (J.C.Bayon), Т. Бенч-Капон (T. Bench-Capon), Б. Брозек (B.Brozek), 
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Т. Гордон (T.Gordon), Р. Ковальскі (R.Kowalski), Дж. Раз (J.Raz), Ф. Тоні 
(F.Tony), Ф. Шауер (F.Schauer) та інші.  

Серед вітчизняних науковців дослідженням логічних аспектів 
аргументації займалися А. Ішмуратов, Н. Колотілова, Л. Комаха, 
А. Конверський, В. Навроцький, М. Попович, М. Плахтій, А. Уйомов, 
О. Уварова, І. Хоменко та ін. Оригінальний внесок у дослідження логічного 
аспекту юридичної аргументації, застосування теоретичних надбань логічного 
знання у різних галузях права в Україні належить О. Бандурі, О. Гвоздіку, 
Л. Сумароковій, В. Титову, О. Тяглу, О. Щербині, О. Юркевич та ін. Вітчизняні 
науковці, які вивчають проблеми юридичної аргументації, постійно 
розширюють предметне поле своїх досліджень, проте логічний аспект 
моделювання зазначеної аргументації дотепер залишається відкритою задачею.  

Зв’язок роботи з науковими програмами, темами, планами 

Дисертація виконана в межах комплексної програми наукових досліджень 
Київського національного університету імені Тараса Шевченка «Модернізація 
суспільного розвитку України в умовах світових процесів глобалізації» і 
науково-дослідної роботи філософського факультету НДР № 16БФ041-01 

«Модернізація філософської та політологічної освіти і науки України на основі 
міжнародних освітньонаукових стандартів», а також науково-дослідної теми 
кафедри логіки № 17 КФО41-01 «Сучасна логіка: теорія, історія, прикладні 
аспекти». 

Мета дисертаційної роботи – здійснення диференціації та встановлення 
специфіки існуючих підходів до моделювання юридичної аргументації шляхом 
виявлення його логічного аспекту. 

Досягнення мети дисертаційного дослідження обумовлене необхідністю 
вирішення таких завдань: 

- здійснити історичний огляд розвитку підходів до моделювання 
аргументації у праві; 

- визначити основні значення поняття «модель», існуючі у сучасній 
логіко-юридичній літературі з проблем моделювання юридичної 
аргументації; 

- провести компаративний аналіз моделей діалогічного підходу до 
моделювання юридичної аргументації та моделей діалогів-переконань 
Г. Праккена, Д. Годдена, Д. Волтона; 

- ґрунтуючись на логічній складовій моделювання юридичної 
аргументації, виявити специфіку моделей аргументації у процесуальних 
теоріях юридичної аргументації та теоріях обґрунтування прийняття 
рішення; 

- виявити та дослідити особливості формалізації при побудові 
моделей аргументативних міркувань в юридичній аргументації. 

Об’єкт дослідження - моделювання юридичної аргументації.  
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Предмет дослідження - логічний аспект моделювання юридичної 
аргументації. 

Методологічна основа дослідження. Під час написання дисертаційної 
роботи застосовувалися загальнонаукові методи та спеціальні методи логіки. 
Для виявлення теоретико-методологічної джерельної бази дослідження 
використовувався історичний метод. Для досягнення цілісності та повноти 
дослідження використовувався системний підхід. Для витлумачення понять 
«юридична аргументація», «моделювання юридичної аргументації» 
застосовувався понятійний аналіз. Для порівняння моделей діалогічного 
підходу до моделювання юридичної аргументації та моделей діалогів-

переконань Г. Праккена, Д. Годдена, Д. Волтона у дисертаційному дослідженні 
були застосовані компаративний метод та метод аналогії. Під час аналізу 
юридичних прикладів, використаних у моделях юридичної аргументації, 
застосовувався метод формалізації. Для встановлення особливостей моделей 
юридичної аргументації використовувалися загальнонаукові методи аналізу, 
синтезу, узагальнення, систематизації, компаративний метод. 

Наукова новизна одержаних результатів полягає в здійсненні 
диференціації моделей юридичної аргументації та виявленні специфіки 
існуючих підходів до її моделювання через логічний аспект зазначеної 
аргументації. 

Наукова новизна дисертаційного дослідження розкривається в таких 
положеннях, що виносяться на захист: 

Уперше: 
- обґрунтовано, що поняття «модель» у сфері юридичної аргументації 

може вживатися в таких значеннях: у широкому значенні як одиниця 
класифікації юридичної аргументації – тип аргументації або підхід до 
моделювання аргументації у праві; у вузькому значенні – як теоретичний 
конструкт аргументації в юридичному контексті у межах певного підходу до 
моделювання юридичної аргументації. Зазначене може виступати підставою 
для диференціації моделей юридичної аргументації. 

Набуло подальшого розвитку: 
- питання визначення особливостей моделей діалогічного підходу до 

моделювання юридичної аргументації та моделей діалогів-переконань 
Г. Праккена, Д. Годдена, Д. Волтона. Встановлено, що попри спільні риси 
(використання модифікованих міркувань, відображення змагального характеру 
аргументації), зазначені моделі, ґрунтуючись на специфіці юридичної 
аргументації, мають відмінність у меті (переконання протилежної сторони 
учасника діалогу-переконання та переконання нейтральної сторони (судді) у 

моделях діалогічного підходу). 
Уточнено: 
- сенс поняття «логічне моделювання юридичної аргументації», що 

пов’язаний з його вживанням. Встановлено, що у широкому сенсі  мається на 
увазі використання логічних засобів, термінів при аналізі моделей юридичної 
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аргументації або її моделюванні; у вузькому сенсі – логічний підхід (або 
логічний тип), який є одним з підходів до моделювання, що вимагає при 
побудові формальної моделі юридичної аргументації або її аналізі 
орієнтуватися на дотримання правил та законів логіки; 

- питання про особливості формалізації при побудові моделей 
аргументативних міркувань в юридичній аргументації. Виявлено та 
продемонстровано на прикладах, що такими особливостями, окрім 
необхідності врахування можливої неповноти інформації, зіткнення інтересів, 
конфлікту позицій, є також врахування у побудові діалогічних моделей 
юридичної аргументації можливості існування третьої сторони як учасника 
аргументації, а в моделях судової аргументації – обов’язковість такого 
врахування – судді (або присяжних) та того, що лише суддя має певні 
повноваження, які у формалізованій моделі позначаються як поворот у діалозі 
або його завершення; 

- специфічні риси моделей аргументації у процесуальних теоріях 
юридичної аргументації та теоріях обґрунтування прийняття рішення, 
ґрунтуючись на їх логічній складовій. Для процесуальних теорій зазначеної 
царини такою особливістю є використання семантичних правил для усунення 
недоліків застосування норм до конкретного випадку (неоднозначність виразів, 
неточність оцінки нормативних виразів) на внутрішньому рівні обґрунтування. 

Для теорій обґрунтування прийняття рішення – врахування при обґрунтуванні 
суддівського рішення соціальних факторів і суспільних цінностей незалежно 
від вибору схем аргументації при його формулюванні. 

Теоретичне та практичне значення одержаних результатів. 
Теоретичне значення дисертаційного дослідження полягає у встановленні 
особливостей моделювання юридичної аргументації, ґрунтуючись на його 
логічному аспекті. Практичне значення дослідження розкривається через 
новизну отриманих результатів, що дозволяють говорити про різні 
витлумачення поняття «моделювання юридичної аргументації», а також 
специфіку використання різних підходів до моделювання залежно від 
декількох факторів. Результати дослідження можуть бути використані як у 
науково-дослідній, так і в педагогічній практиці, в тому числі при розробці 
нормативних курсів і спецкурсів з логіки та дисциплін логічного циклу. 

Апробація результатів дисертації. Основні положення та висновки 
дисертаційного дослідження обговорювались на науково-теоретичних 
семінарах кафедри логіки Київського національного університету імені Тараса 
Шевченка, а також були оприлюднені на міжнародних конференціях «Дні 
науки філософського факультету», що проводились на філософському 
факультеті Київського національного університету імені Тараса Шевченка 
(2015-2018 роки), на Міжнародній науково-практичній конференції «Другі 
академічні читання пам’яті Г.І. Волинки: «Філософія, наука і освіта» (25-26 

квітня 2017 р.), на ІІІ Всеукраїнській науковій конференції «Україна в 
гуманітарних і соціально-економічних вимірах» (30-31 березня 2018р.), а також 
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на міжнародній конференції «Проблеми викладання логіки та перспективи її 
розвитку» у Київському національному університеті в 2018 році. 

Публікації. Основні положення дисертаційного дослідження викладені 
автором у 12 наукових публікаціях: 4 статтях в українських фахових наукових 
виданнях, 1 статті в закордонному періодичному виданні, тезах 7 виступів на 
наукових конференціях. 

Структура дисертації. Послідовність викладу матеріалу зумовлена 
порядком завдань дисертаційного дослідження. Дисертаційне дослідження 
містить вступ, чотири розділи, десять підрозділів, висновки та список 
використаних джерел. Загальний обсяг дисертації становить 193 сторінки, 

список використаної літератури включає 220 найменувань, з яких 147 

англійською мовою. 
 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ ДИСЕРТАЦІЇ 

 

У «Вступі» обґрунтовано актуальність обраної теми, сформульовано мету 
і головні завдання дослідження, визначено об’єкт, предмет і методи 
дослідження, розкрито ступінь наукової розробленості теми та наукову 
новизну, теоретичне та практичне значення роботи, представлено дані про 
апробацію результатів дослідження, наукові публікації автора, його зв’язок із 
науковими темами і програмами, подано структуру роботи. 

У першому розділі дисертаційного дослідження «Теоретико-

методологічна основа моделювання юридичної аргументації», який 
складається із трьох підрозділів, розглянуто проблеми витлумачення поняття 
«модель» у юридичній аргументації, досліджено ступінь розробленості 
проблеми моделювання в юридичній аргументації, проаналізовано стан 
зарубіжних і вітчизняних досліджень юридичної аргументації. 

У підрозділі 1.1 «Розуміння і вживання поняття «модель» в 
аргументації» завдяки дослідженню історичних взаємозв’язків між логікою, 
практикою аргументації та правом, логічного аспекту моделювання юридичної 
аргументації, сучасного стану зарубіжних та вітчизняних досліджень 
юридичної аргументації було з’ясовано характерні риси юридичної 
аргументації. Проаналізовано різні витлумачення поняття «юридична 
аргументація». У роботі виходили з розуміння юридичної аргументації 
(репрезентованого О.М. Юркевич) як процесу отримання висновку шляхом 
надання аргументів юридичного значення та встановлення відношень між ними 
(побудова структури аргументації), що набуває юридичної форми при 
узгодженні логічних правил з нормами права. Юридична аргументація є 
міждисциплінарним явищем, тому розглядаючи її з логічної точки зору, 
необхідно враховувати її правові особливості. У підрозділі зазначено, що 
поняття «модель» есплікується залежно від наукової царини, в якій воно 
застосовується, проте основним для цього поняття є відображення суттєвих рис 
об’єкта, який моделюється. 



6 

 

 

 

У дисертації закцентовано увагу на тому, що моделювання аргументації з 
точки зору формального підходу до її аналізу відбувається за допомогою 
методу формалізації. 

У підрозділі 1.2 «Ступінь розробленості моделювання в юридичній 
аргументації» досліджено розробленість моделювання в юридичній 
аргументації. Аналіз праць дослідників аргументації, і зокрема юридичної, 
дозволив зробити висновок, що юридична аргументація виокремилася в 
окремий напрямок наукового дослідження у другій половині ХХ сторіччя. 
Протягом багатьох років погляд на юридичну аргументацію з точки зору логіки 
був обмежений рамками дедуктивності. Коли юридична аргументація стала 
окремою галуззю дослідження, науковці почали враховувати її особливості в 
аналізі: сферу застосування, мету аналізу, правила та особливості судового 
засідання тощо. 

Дослідження наробок представників формального підходу до аналізу 
юридичної аргументації та теоретиків права (Р. Алексі, Х.К. Байон, Д. Волтон, 
С. Тулмін, Е. Фетеріс та ін.) дозволили зробити висновок, що вивчення моделей 
юридичної аргументації має нормативний і описовий вимір. Перший стосується 
створення ідеальної моделі юридичної аргументації з урахуванням усіх 
логічних вимог, а другий – втіленням моделі в практичному контексті та 
виявлення й усунення проблем, які виникають при цьому. Розгляд права як 
повної несуперечливої замкненої системи є віддаленим від реальності, хоча 
моделі, орієнтовані на це, також мають свою цінність як ідеальні. Проте 
оскільки в реальності існують недоліки правової системи, пов’язані із занадто 
загальним формулюванням норм права, неповнотою останніх, невизначеністю і 
неточністю вжитих у них термінів і виразів, моделі юридичної аргументації 
потребують відповідних правил побудови. Висновки, отримані під час 
юридичних суперечок, можуть бути модифіковані. Це стало причиною появи 
терміна «модифіковані міркування» в юридичній аргументації. 

Внаслідок огляду літератури з юридичної аргументації встановлена 
різноманітність логічних складових у зазначеній аргументації. Так, юридичні 
міркування, які можуть бути формалізовані, є не лише дедуктивними, але й 
індуктивними, абдуктивними, міркуваннями за аналогією, можуть мати таку 
властивість, як немонотонність. Також для аналізу юридичної аргументації 
використовуються різні логічні системи: силогістична, пропозиційна логіка, 
логіка предикатів, різні системи модальної логіки та її специфікації (деонтична 
логіка, логіка часу та причинності, логіка дій та взаємодій), логіка прийняття 
рішення. Визначено, що юридична аргументація для обґрунтування 
юридичного рішення повинна відповідати таким вимогам: наявність доведених 
фактів, правових норм, які є частиною чинного законодавства, коректність з 
формальної точки зору, валідність (випливання істинних висновків з істинних  

засновків). 

Для дослідження юридичної аргументації треба мати уявлення про 
існуючі напрямки філософії права та правові традиції, адже особливості 
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моделей права, які пропонують учені, мають зв’язок із правовою традицією, 
характерною для країни, у якій вони живуть. Так, у прецедентному праві при 
моделюванні юридичної аргументації прецедент може стати аргументом. 

 У підрозділі 1.3 «Витлумачення поняття «модель» в юридичній 
аргументації» проведено аналіз літератури, присвяченої моделюванню 
юридичної аргументації, що дало змогу з’ясувати, що існують різні 
витлумачення поняття «модель» стосовно юридичної аргументації. У 
широкому значенні це поняття розглядається як одиниця класифікації 
юридичної аргументації (Р. Алексі виділяє типи моделювання юридичної 
аргументації, Е. Фетеріс – підходи до її моделювання), а у вузькому значенні – 

як теоретичний конструкт аргументації в юридичному контексті в межах 
певного підходу до моделювання (наприклад, логіко-абдуктивна модель 
Дж. Вудса, система А. Лоддера DіаLaw тощо). Кожен підхід до моделювання 

аргументації аналізує певний її аспект та має певну мету. При побудові моделі 
юридичної аргументації можна використовувати різні методологічні підходи до 
розгляду процесу ухвалення рішення суддею: нормативний підхід – досліджує, 
як суддя може обґрунтувати рішення раціональним чином; описовий підхід – 

дослідження аргументаційних технік, ефективних для переконання певної 
аудиторії. Частина відповідальності за ухвалене рішення лежить на учасниках 
процесу, що мають контрадикторні позиції, адже саме вони надають факти, до 
яких суддя повинен застосувати закон. При побудові моделей юридичної 
аргументації слід аналізувати причини прийняття суддею певного рішення, 
виявити існування певних правил ухвалення вироку, який тип аргументації 
наданий судді. Хоча у практичній ситуації аргументації у праві, зокрема у 
судових процесах, важко виокремити всі ці аспекти. За допомогою 
моделювання юридичної аргументації можна встановити, на що впливає 
аргументація при ухваленні рішення, яка структура аргументації (явні та 
приховані аргументи та контраргументи), які критерії її оцінки. Тож, з одного 
боку, теоретичні моделі юридичної аргументації повинні містити ідеальні 
норми та критерії прийнятності аргументації у юридичній практиці, з іншого 
боку, модель повинна мати емпіричний характер, бути застосована до реальної 
практики юридичної аргументації та фактичних умов проведення дискурсу. 

У дисертації зазначено, що логічне моделювання юридичної аргументації 
в широкому сенсі передбачає використання логічних термінів і засобів, а у 
вузькому сенсі – логічний підхід або тип, що вимагає орієнтуватися на 
дотримання логічних законів і правил при аналізі або побудові формальної 
моделі юридичної аргументації. 

Крім того, встановлено, що усі моделі є логічними в тому сенсі, що 
використовують логічні принципи, закони, термінологію. Назва кожного 
підходу до моделювання відображає логічний аспект, оцінка та аналіз якого в 
моделі є переважаючими. 

У другому розділі дисертаційного дослідження «Особливості підходів до 
моделювання юридичної аргументації»,  який складається з двох підрозділів, 
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визначено особливості логічного та риторичного підходів до моделювання 
юридичної аргументації. У розділі акцентується увага на тому, що особливості 
моделювання в юридичній аргументації визначаються застосуванням законів і 
нормативних актів до конкретних юридичних справ. Аналізуються відповіді на 
запитання, як потрібно здійснювати аргументативний процес, приймати 
рішення в сфері юридичної практики. 

У підрозділі 2.1 «Особливості логічного підходу до моделювання 
юридичної аргументації» показано, що юридична аргументація – частина 
дискусійного процесу, яка має особливості, пов’язані із застосуванням 
юридичних норм до практичних справ і перетворенням висновків практичних 
справ на юридичні норми. Таким чином, юридична аргументація має 
нормативний і дескриптивний вимір, поєднуючи логічні принципи аргументації 
із емпіричними даними. 

Закцентовано увагу на тому, що поділ підходів до моделювання на 
логічний, риторичний та діалогічний зумовлений аспектами процесу юридичної 
аргументації, які є об’єктами розгляду в тій чи іншій моделі. Тому моделі цих 
підходів можуть доповнювати одна одну та розробляються одними авторами. 

Уточнено питання стосовно особливостей логічного підходу до 
моделювання юридичної аргументації, до яких належать: використання 
формалізованої мови, дотримання логічних законів і дедуктивної форми 
міркування як критерій валідності юридичної аргументації. Хоча інші підходи 
також висувають ці вимоги, проте вони не виступають критерієм успішності 
аргументації. Прибічники логічного підходу до моделювання юридичної 
аргументації (Дж. Вудс, А. Сотман, Ф.М. Дунг) вважають, що цих критеріїв 
валідності юридичної аргументації повинен дотримуватися представник будь-

якої сфери юридичної діяльності. Крім того, оскільки одна з цілей аналізу 
аргументації – прогнозування висновків аргументації за умов схожих 
юридичних фактів і застосування таких самих законів, висновок у моделях 
логічного підходу повинен бути універсальним. Цьому сприяє використання 
формалізованої мови та ігнорування неформальних факторів, таких як реакція 
аудиторії, прийоми впливу, дотримання правил ведення суперечки тощо. Така 
концентрація на формальному аспекті моделі є приводом для критики щодо 
практичності моделей логічного підходу, а саме, відсутності уваги до реальних 
умов ведення юридичної аргументації, особливо в контексті судового 
засідання. Проте деякі прибічники логічного підходу створюють моделі, що 
враховують і наявність двох протилежних сторін, і можливість відсутності 
деяких знань, фактів стосовно юридичної справи, наприклад, логіко-абдуктивна 
модель Дж. Вудса. Він враховує змагальний елемент судочинства, тобто, 
прагнення подати факти справи таким чином, щоб вони призвели до бажаного 
для кожної сторони рішення. Відтак ухвалення рішення суддею носить 
абдуктивний характер, адже суддя (або журі) повинен вирішити, чия точка зору 
є більш обґрунтованою. Втім, саме змагальний характер юридичної 
аргументації (а саме, зацікавленість сторін у вигідному для них вироку) складає 
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небезпеки для ухвалення суддею правильного рішення. Єдиною гарантією 
ухвалення суддівського рішення, яке буде істинним, є дотримання юридичних і 
логічних законів. Виявленню дотримання логічних законів сприяє 
формалізація. Представники логічного підходу до моделювання розуміють, що 
у процесі моделювання юридичної аргументації міркування здебільшого 
потрібно штучно приводити до дедуктивного вигляду, як і більшість буденних 
міркувань, проте цьому сприяє те, що юридичну аргументацію здійснюють 
юристи-професіонали, їхня аргументація є підготованою, тому уникнення 
дедуктивних міркувань і надмірне використання прийомів впливу на аудиторію 
може бути розцінене як намір приховати слабкість аргументів. З логічної точки 
зору обов’язковими умовами прийняття юридичного обґрунтування є логічна 
обґрунтованість юридичного аргументу та релевантність до юридичних норм. 
Отже, логічний підхід до моделювання характеризується використанням 
дедуктивних схем міркування, вимогою послідовного переходу від засновків до 
висновків, використанням формалізованої мови, приділенням особливої уваги 
формальним критеріям прийнятності юридичної аргументації. 

У підрозділі 2.2 «Особливості риторичного підходу до моделювання 
юридичної аргументації» виведені основні риси риторичного підходу, а саме 
використання неформалізованої мови, увага не лише до дотримання логічних 
законів, але і до способу викладу аргументації, різних вербальних і 
невербальних характеристик, поняттю «довіра до промовця», аудиторії, до якої 
звернена промова, врешті, увага не лише до юридичних законів, але й до 
спільних місць, які прийнятні для всіх. Розглядаючи риторичний підхід до 
моделей юридичної аргументації, слід зважати на те, що задача пропонента та 
опонента в суді – вплинути не тільки на професійного юриста – суддю, але й на 
всіх інших учасників судового процесу. 

Отже, у роботі визначено, що до особливостей риторичного підходу до 
моделювання юридичної аргументації можна віднести той факт, що головним у 

цьому підході є те, що підставою для ухвалення рішення є переконаність 
аудиторії у правоті точки зору оратора. Для побудови моделі аргументації у 
риторичному підході використовують природну мову, виокремлюють три 
модуси переконання – логос (дотримання логічних законів), етос (моральний 
аспект як змісту аргументів, так і постаті оратора та підзахисного), пафос 
(апеляція до почуттів),використовують топоси – загальноприйняті твердження, 
які не мають статусу закону, але невиконання яких засуджується, які 
змінюються через суспільну домовленість, а не офіційною інституцією, і 
поділяються на загальні (прийнятні для всіх незалежно від особистих 
характеристик) та спеціальні (встановлені в професійних колах). На думку 
прибічників риторичного підходу (Р.Д. Арайо, Х. Перельман, С. Тулмін, 
Т. Фівеґ та ін.), для ефективного переконання суддів та присяжних оратору 
потрібно викликати до себе довіру з їхнього боку та користуватись законами 
логіки, обґрунтовуючи свою точку зору. При цьому встановленню довіри до 
оратора в тому числі допомагає апеляція до логіки. Окрім цього, значення 
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мають його жести, міміка, використання зрозумілої мови та інші вербальні та 
невербальні характеристики. 

Компаративний аналіз розробок дослідників логічного і риторичного 
підходу до моделювання юридичної аргументації дозволив зробити такі 
висновки, що серед відмінностей між логічним і риторичним підходом до 
моделювання юридичної аргументації слід відзначити, що обов’язковою 
умовою в логічному підході є логічна правильність аргументації, пошук 
універсальних істинних висновків, чітка формалізація, яка дозволяє 
гарантувати істинність висновку (за умов істинності засновку і дотриманні 
логічних законів). Проте логічний підхід до моделювання юридичної 
аргументації не охоплює усіх можливих відхилень від юридичних законів, які 
можуть виникнути в судовій справі, а в риторичному підході важливе 
переконання аудиторії в правоті власного твердження (в одному конкретному 
випадку), дотримання логічних законів – лише інструмент для переконання, а 
не мета. Риторичний підхід використовує природну мову, що дозволяє 
застосувати підхід до моделювання будь-якої справи, але є проблема 
багатозначності і неточності мови. 

У третьому розділі дисертаційного дослідження «Діалогічний підхід до 
моделювання юридичної аргументації» репрезентовано особливості 
діалогічного підходу до моделювання юридичної аргументації, наведено 

приклади його застосування. Досліджено специфічні риси моделей діалогічного 
підходу, що відрізняють їх від інших підходів, а також ті риси, які відрізняють 
моделі діалогічного підходу юридичної аргументації і загальні моделі 
діалогової аргументації Г. Праккена, Д. Волтона та Д. Годдена. На прикладах 
застосування цих моделей до реальних процесів аргументації досліджено 

аспекти, які мають перевагу при аналізі юридичної аргументації. Крім того, 
наведено приклади застосування моделей діалогічного підходу в праві до 
штучного інтелекту. 

У підрозділі 3.1 «Специфіка діалогічного підходу до моделювання 
юридичної аргументації» визначено та проаналізовано особливості 
діалогічного підходу до моделювання юридичної аргументації. Встановлено, 
що діалогічний підхід до моделювання юридичної аргументації розглядає 
процес аргументації як діалогічну гру з відповідними правилами. Проте є певні 
відмінності між моделями діалогів-переконань та моделями діалогічного 
підходу, що застосовуються до юридичної аргументації. Так, з’ясовано, що у 
загальних діалогічних моделях аргументації (Г. Праккена, Д. Волтона та 
Д. Годдена) третя сторона скоріш відігравала пасивну роль спостерігача, а 
протидіючі сторони здебільшого самі визначали між собою переможця або 
доходили згоди, тоді як в юридичній аргументації від третьої сторони залежить 
результат аргументації, адже ухвалюючи вирок, суддя тим самим вирішує, хто 
зі сторін більш переконливо довів своє твердження. Втім, є ситуації, у яких 
застосування діалогічного підходу до моделювання юридичної аргументації не 
передбачає наявність третьої сторони, наприклад, наведений А. Лоддером 
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випадок суперечки між двома суддями щодо конституційності одного із 
законів. Проте у більшості оглянутої літератури юридична аргументація 
досліджується в контексті судового засідання, що і формує особливості її 
моделювання. 

У підрозділі 3.2 «Особливості діалогічного підходу до моделювання 
юридичної аргументації порівняно з моделями діалогів-переконань 
Г. Праккена, Д. Годдена і Д. Волтона» було виявлено та проаналізовано 
відмінні риси моделей діалогічного підходу юридичної аргументації від 
загальних моделей юридичної аргументації Г. Праккена, Д. Годдена і 
Д. Волтона. З’ясовано, що суддя визначає завершення юридичної аргументації 
та її результат, він виступає модератором під час процесу аргументації. 
Г. Праккен розділив процес юридичної аргументації у суді на два етапи: 
надання аргументів та винесення рішення. На обох етапах суддя відіграє 
активну роль. У процесі діалогу крім стандартних для діалогічних моделей 
кроків, як-от ствердження, заперечення пропозицій, перенесення тягаря 
доведення, є мовні акти, притаманні лише судді: завершення діалогу, 
визначення тягаря доведення щодо тверджень, визнання процесу доведення 
невалідним через невідповідність застосування судової процедури юридичним 

нормам тощо. Ще однією специфічною рисою, яка відрізняє звичайні діалогові 
моделі від моделей діалогічного підходу юридичної аргументації – наявність 
свідчень свідків. Це не просто додаткові аргументи на підтвердження точки 
зору, це аргументи, які вимагають дотримання певних вимог: коректності його 
свідчень, доречності, кореляції зі свідченнями інших свідків та фактами справи. 
Це обумовлює додаткові кроки в моделі юридичної аргументації. 

Згідно з характеристикою, яку дали різним типам діалогу Д. Волтон і 
Е. Краббе, судовий діалог має риси усіх типів діалогу: у процесі аргументації в 
суді відбувається і пошук і пояснення фактів (наприклад, свідчення свідків), і 
конфлікт інтересів, і необхідність довести гіпотезу, і обмін інформацією, і 
навіть персональний конфлікт, і, звичайно, конфлікт думок). Тому можна 
стверджувати, що в судовому процесі доречні загальні правила ведення діалогу, 
розроблені науковцями, які працюють у царині теорії аргументації (наприклад, 
Ф. ван Еемерен, Р. Гроотендорст, Д. Волтон та ін.), проте необхідно 
враховувати перелічені вище особливості юридичної аргументації при побудові 
моделей діалогічного підходу. 

 У підрозділі 3.3 «Використання моделей діалогічного підходу до 
юридичної аргументації у штучному інтелекті» розгляд літератури, 
присвяченої проблемам штучного інтелекту та права (праць Т. Бенч-Капона, 
Е. Гарднер, Т. Гордона, Л.Т. МакКарті, Г. Праккена, Д. Сартора та ін.) дав 
змогу зафіксувати, що розвиток штучного інтелекту впливає на його взаємодію 
з юридичною аргументацією. Застосування штучного інтелекту для вирішення 
правових проблем виражається в автоматизації ухвалення рішення в судових 
справах, розвитку взаємодії людини та комп’ютера в правових питаннях. На 
сьогодні питанням цієї взаємодії присвячені дослідження цілого напрямку 
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Artificial Intelligence&Law (AI&Law) та відповідні тематичні конференції. Для 
дослідження взаємодії переважно використовують моделі діалогічного підходу, 
оскільки вони моделюють діалог між людиною та комп’ютером. 

Аналіз прикладів застосування моделей діалогічного підходу в праві до 
штучного інтелекту дозволив дійти висновку, що створення комп’ютерних 
програм для вирішення судових справ спрямоване на усунення суб’єктивних 
факторів при ухваленні рішення. Проте існують так звані прості та складні 
справи. У простих справах наявність фактів та застосування до них юридичних 
законів дають можливість застосувати міркування за дедуктивною схемою при 
винесенні рішення. А у складних справах наявні фактори, які не дозволяють 
ухвалити вирок таким чином. До них належить неповнота інформації, 
неточність термінології, суперечливі факти тощо.  Комп’ютерні програми для 
вирішення судових справ мають певні моделі діалогічної аргументації з 
визначеними правилами її ведення, набір обґрунтувань, базу законів та 
нормативних актів, тому наразі вони не можуть виносити вирок по складним 
справам, які містять дані, не занесені до програми (наприклад, оцінки етичності 
рішення або відповідності соціальним цінностям). З’ясовано, що ці програми (а 
відповідно і моделі, які в них застосовані) здебільшого орієнтовані на закони та 
юридичні акти певної країни та певної спеціалізації (кримінальний, 
адміністративний кодекс тощо). Крім того, такі програми допомагають 
запобігти протиріччям при створенні нових норм. 

У четвертому розділі дисертаційного дослідження «Відображення 
аргументативного процесу в моделях юридичної аргументації» розглянуто 
моделі, які стосуються двох стадій юридичної аргументації у суді: ведення 
дискусії, тобто процесу аргументації, надання аргументів і ухвалення рішення 
суддею. Ґрунтуючись на логічній складовій юридичної аргументації, з’ясовано 
специфіку моделей аргументації у процесуальних теоріях юридичної 
аргументації та теоріях обґрунтування суддівського рішення. 

У підрозділі 4.1 «Моделі аргументації у процесуальних теоріях 
юридичної аргументації» досліджено аргументації у процесуальних теоріях 
юридичної аргументації та теоріях обґрунтування прийняття рішення. Їх можна 
поділити залежно від мети використання на моделі, що містять правила, які 
стосуються ведення дискурсу та ті, що містять правила, які стосуються 
винесення судового рішення, хоча в кожній із цих моделей йде мова про обидва 
рівні юридичної аргументації в суді. Процедурні правила, що стосуються 
ведення аргументації, висувають вимогу раціональної дискусії, що означає 
дотримання правил, наведених у моделі. 

Виявлено, що специфіка моделі аргументативного процесу представників 
процесуальних теорій юридичної аргументації (Р. Алексі, А. Аарньо) випливає з 
того, що вони відносять юридичну аргументацію до практичної аргументації, 
тому основна частина правил юридичної аргументації спільна з правилами 
практичної аргументації. Втім, вони виділяють й особливості, притаманні саме 
юридичному дискурсу, а саме, обов’язкове посилання на закони, наявність 
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судді як учасника дискурсу, що має особливі повноваження, особливі неписані 
принципи, поширені серед юридичної спільноти. Крім того, вони зазначають, 
що ідеальна модель юридичної аргументації та реальний процес аргументації в 
суді відрізняються, відтак потрібно на це зважати та намагатися усунути 
недоліки останнього. Обґрунтування в юридичній аргументації поділяється на 
внутрішнє та зовнішнє: перше стосується переходу від засновків до висновку у 
відповідності до логічних правил, а друге – обґрунтованості використання 
засновків. Зовнішнє обґрунтування спрямоване на переконання адресата в 
певній інтерпретації даних. Юридична інтерпретація є успішною, лише якщо 
здійснена раціональним чином, а її результат є прийнятним, якщо відповідає 
системі цінностей правової спільноти. У своїй теорії раціонального дискурсу 
Р. Алексі робить чітку класифікацію правил, видів дискусії тощо. Ця 
класифікація повинна охопити будь-який можливий випадок юридичної 
дискусії. 

У підрозділі 4.2 «Моделі аргументації у теоріях обґрунтування 
рішення» розглянуті моделі (зокрема, Н. МакКорміка, А. Печеніка), предметом 
уваги яких є спосіб обґрунтування суддівського рішення. Серед них модель 
А. Печеніка, який стверджує, що юридичне рішення повинно мати не лише 
юридичне, але й раціональне підґрунтя, тому розділяє способи обґрунтування 
рішення. У роботі закцентовано увагу на тому, що, на відміну від інших 
моделей, розроблених у теоріях обґрунтування рішення, центральним поняттям 
його моделі є поняття трансформації – встановлення прихованих засновків для 
отримання висновку. Таким чином, для раціонального юридичного 
обґрунтування рішення необхідно відновити структуру аргументації. 

Прагма-діалектичний підхід (Ф. ван Еемерен, Р. Гроотендорст, 
Г. Клостерхес) розглядає юридичну аргументацію як комунікативну діяльність 
в конкретній комунікативній області. Моделі аргументації обумовлені 
контекстом аргументативної ситуації, тому можна говорити про існування 
аргументативних шаблонів, що включають певні кроки, типові для усіх 
аргументацій у юридичному контексті. Прагма-діалектичні моделі пропонують 
стратегію маневрування в побудові та аналізі юридичної аргументації, тобто 
мається на увазі поєднання особливостей моделей діалогічного підходу та 
риторичного, оскільки метою учасників юридичної аргументації є не лише 
вирішення суперечки раціональним шляхом, але й переконанні у своїй правоті 
аудиторії. Проте риторична мета знайти підтримку серед аудиторії є 
другорядною порівняно із діалектичною метою встановити згоду раціональним 
шляхом. Як тільки превалюючою стає риторична мета, порушуються правила 
дискусії. Встановлено, що юридична аргументація є окремим видом у прагма-

діалектичній теорії через постать судді, який забезпечує дотримання правил 
процедури аргументації. Крім того, існують так звані паттерни, схеми 
аргументації, які є типовими, зважаючи на наявність фактів юридичної справи. 

У висновках подано принципові підсумки роботи, які відповідають меті, 
завданням і науковій новизні виконаного дисертаційного дослідження. 
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- З’ясовано, що юридична аргументація має багато контекстів 
застосування, проте її моделювання здебільшого розвивається в контексті 
судового засідання. Більшість існуючих моделей юридичної аргументації 
спрямовані на розгляд, аналіз, оцінку аргументації під час судового засідання та 
визначення мотивації суддівського рішення, що обумовлює особливості цих 
моделей юридичної аргументації. 

- Було обґрунтовано, що у літературі з проблем юридичної аргументації 
моделі цієї аргументації можуть репрезентуватися у двох значеннях – як 
теоретичний конструкт, у якому описані правила побудови юридичної 
аргументації, застосування аргументів, оцінки аргументації у праві або як 
одиниця класифікації юридичної аргументації. 

- Визначено, що юридична аргументація у царині правозастосування 
розглядається або як окремий вид аргументації, або як частина загальної 
аргументації. До особливостей юридичної аргументації можна віднести те, що 
вона ведеться за встановленою процедурою, може відбуватися в умовах 
неповноти інформації, неясних, нечітких термінів, конфлікту позицій. Крім 
того, зазначені особливості, пов’язані з наявністю постаті судді і розгляду 
юридичної аргументації на внутрішньому та зовнішньому рівнях 
обґрунтування. 

- Встановлено, що в логіко-юридичних дослідженнях поняття «логічної 
моделі аргументації» вживається в широкому сенсі як модель, у якій 
використані терміни, закони та правила різних галузей логічного знання,  а 
також у вузькому сенсі – як логічний підхід до моделювання юридичної 
аргументації, тобто підхід, який висуває певні критерії до юридичної 
аргументації, а саме, дотримання правил та законів формальної логіки. У 
широкому сенсі модель юридичної аргументації розуміється як одиниця 
класифікації юридичної аргументації (типу, підходу до моделювання в праві), а 
у вузькому сенсі – як теоретичного конструкту аргументації у межах певного 
підходу до моделювання юридичної аргументації. 

- Встановлено, що застосування моделей кожного з розглянутих підходів 
залежить від мети дослідження. Завдяки аналізу та порівнянню моделей 
юридичної аргументації різних підходів виявлено, що моделі логічного підходу 
розглядають аргументацію в більш широкому сенсі – не лише як взаємодію 
двох протидіючих сторін (у випадку аргументації в судовому процесі), але й як 
загальний процес обґрунтування висновку, отриманого із засновків (наприклад, 
у правотворчій діяльності). Завдяки цьому, а також використанню 
формалізованої мови логічний підхід до моделювання юридичної аргументації 
дозволяє аналізувати аргументацію як у судових справах, так і в правотворчому 
процесі, виходячи з критерію правильності побудови міркувань. Риторичний 
підхід до моделювання юридичної аргументації робить акцент на засобах 
переконання аудиторії. Він не заперечує необхідності дотримання логічних 
законів в аргументації, але наголошує на перевагах, які можна отримати від 
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апелювання до етосу та пафосу. Моделі діалогічного підходу дозволяють 
розглядати юридичну аргументацію з точки зору дотримання правил 
аргументативного діалогу. 

- Було з’ясовано, що діалогічний підхід до моделювання юридичної 
аргументації має риси, спільні із загальними діалоговими системами 
Д. Волтона, Д. Годдена та Г. Праккена. До них належать: наявність конфлікту 
сторін щодо висунутої точки зору, дотримання правил дискусії – обов’язковий 
захист аргументів, дотримання одного твердження протягом усього процесу 
дискусії, релевантність аргументів до засновку, чіткість формулювань та інших 
правил; використання спільної термінології в моделях. Деякі моделі 
діалогічного підходу мають двох учасників, двох гравців, які самі визначають 
результат процесу аргументації. Ці моделі розглядають не судове засідання, а 
вирішення юридичних справ між двома фізичними або юридичними особами 
(наприклад, підписання контракту, суперечка під час процесу правотворення, 
суперечка в освітньому процесі тощо). 

- З’ясовано, що діалогічний підхід до моделювання юридичної 
аргументації має особливості, що відрізняють моделі цього підходу від моделей 
загальних діалогових систем Д. Волтона, Д. Годдена та Г. Праккена.  До цих 
особливостей відносимо: наявність у судовому засіданні третьої сторони – 

судді або журі, які є активними учасниками процесу – модератором, а також 
особою, яка визначає результат дискусії; метою пропонента та опонента буде 
переконання третьої сторони, що саме їхнє твердження є правильним; 
регламент аргументації в суді підкорюється не лише правилам ведення 
аргументації, встановленим моделлю, але й судовому розпорядку, тож 
аргументація може бути визнана недійсною не з логічних, а з юридичних 
причин; структура аргументації у певній моделі може не відображати реальний 
перебіг дискусії, а відображати структурно-діалогічне відношення між 
процесуальними діями. 

- На підставі дослідження прикладів, які використовують автори моделей 
юридичної аргументації було з’ясовано, що правова традиція країни, з 
юридичної практики якої береться приклад для ілюстрації моделі юридичної 
аргументації, впливає на саму модель, її структуру та використання певних 
схем аргументації. 

- У результаті аналізу моделей юридичної аргументації було обґрунтовано, 
що специфіка вживання поняття «модель» у широкому та вузькому сенсі 
залежить від правової традиції, рівня юридичної аргументації за Г. Праккеном 
(логічний, діалогічний, процедурний, евристичний), засобів підходу до 
моделювання юридичної аргументації, а також того, у якій царині юридичної 
аргументації проводиться моделювання (правозастосовна, правотворча, 
дослідницька тощо) та які задачі цієї царини виконуються. 

- Виходячи з попередніх висновків, у яких ідеться про фактори, що 
впливають на моделювання юридичної аргументації (зокрема, правова 
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традиція, царина юридичної аргументації, задачі цієї царини), можемо говорити 
про доречність моделювання юридичної аргументації в українському 
правовому полі. Застосування моделей юридичної аргументації для аналізу вже 
існуючих в Україні юридичних дискурсів, а також втілення ідеальних моделей 
юридичної аргументації в українському практичному юридичному контексті 
дозволить виявити та усунути проблеми, які стосуються логічного аспекту 
юридичної аргументації. 
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АНОТАЦІЯ 

 

 Загудаєва О.А. Логічний аспект моделювання юридичної 
аргументації. – На правах рукопису. 
 Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата філософських наук 
за спеціальністю 09.00.06 – логіка. Київський національний університет імені 
Тараса Шевченка, Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2018. 
 Дисертаційне дослідження присвячене особливостям моделювання 
юридичної аргументації з точки зору логічного аспекту. Були виявлені 
особливості існуючих підходів до моделювання юридичної аргументації через 
її логічний аспект. Обґрунтовано, що поняття «модель» у сфері юридичної 
аргументації може вживатися в таких значеннях: у широкому значенні як 
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одиниця класифікації юридичної аргументації – тип аргументації або підхід до 
моделювання аргументації у праві; у вузькому значенні – як теоретичний 
конструкт аргументації в юридичному контексті у межах певного підходу до 
моделювання юридичної аргументації. Виявлено та продемонстровано 
особливості формалізації при побудові моделей аргументативних міркувань в 
юридичній аргументації. 
 Встановлено спільні риси моделей діалогічного підходу до моделювання 
юридичної аргументації та моделей діалогів-переконань Г. Праккена, 
Д. Годдена, Д. Волтона, а також відмінності, які мають моделі діалогічного 
підходу, що обумовлені специфікою юридичної аргументації. Встановлені 
специфічні риси моделей аргументації у процесуальних теоріях та теоріях 
обґрунтування прийняття рішення, ґрунтуючись на їх логічній складовій. 

Ключові слова: логіка, юридична аргументація, модель, моделювання 
юридичної аргументації, підхід до моделювання юридичної аргументації, 
логічне моделювання юридичної аргументації, модифіковані міркування. 

 

АННОТАЦИЯ 

 

Загудаева О.А. Логический аспект моделирования юридической 
аргументации. - Рукопись. 

Диссертация на соискание учёной степени кандидата философских наук 
по специальности 09.00.06 – логика. Киевский национальный университет 
имени Тараса Шевченко, Министерство образования и науки Украины. – Киев, 
2018. 

Диссертационное исследование посвящено особенностям моделирования 
юридической аргументации с точки зрения логического аспекта. Определены 
особенности моделирования юридической аргументации. На основании 
исследования литературы по юридической аргументации определены 
требования, которым должна соответствовать юридическая аргументация. 

В диссертационном исследовании обосновано, что в литературе по 
проблемам юридической аргументации модели этой аргументации могут быть 
представлены в двух значениях: как теоретический конструкт, в котором 
описаны правила построения юридической аргументации, применения 
аргументов, оценки аргументации в праве или как единица классификации 
юридической аргументации. Определено, что юридическая аргументация имеет 
много контекстов, но ее моделирование в основном развивается в контексте 
судебного заседания. С помощью моделирования юридической аргументации 
можно установить, на что влияет аргументация при принятии судебного 
решения, какова структура аргументации и критерии ее оценки. Поэтому 
модели юридической аргументации должны содержать нормы и критерии 
приемлемости аргументации в юридической практике, а также должны носить 
эмпирический характер и применяться к реальной практике юридической 
аргументации. В диссертационном исследовании отмечено, что логическое 
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моделирование юридической аргументации в широком смысле 
предусматривает использование логических терминов и средств, а в узком 
смысле – логический подход или тип, который требует ориентации на 
соблюдение логических законов и правил при анализе и построении 
формальной модели юридической аргументации. 

В работе акцентировано внимание на том, что разделение подходов к 
моделированию юридической аргументации на логический, риторический и 
диалогический обусловлено аспектами процесса юридической аргументации, 
которые являются объектами рассмотрения в той или иной модели. 
Определено, что логический подход к моделированию указанной аргументации 
характеризуется использованием дедуктивных схем рассуждения, требованием 
последовательного перехода от посылок к выводам, использованием 
формализованного языка, особым вниманием к формальным критериям 
приемлемости юридической аргументации. Для риторического подхода к 
моделированию юридической аргументации характерно то, что основанием для 
принятия решения считают убежденность аудитории в правоте оратора, а также 
использование естественного языка, топосов. Модели диалогического подхода 
позволяют рассматривать юридическую аргументацию з точки зрения 
соблюдения правил аргументативного диалога. Установлено, что 
диалогический подход к моделированию юридической аргументации имеет как 
черты такие же, как у диалоговых систем Д. Уолтона, Д. Годдена, Г. Праккена, 
так и отличные.  Также установлены особенности моделей аргументации в 
процессуальных теориях аргументации и теориях обоснования решения. 

В результате анализа моделей юридической аргументации установлено, 
что специфика употребления понятия «модель» в широком и узком смысле 
зависит от правовой традиции, уровня юридической аргументации по 
Г. Праккену, средств подхода к моделированию юридической аргументации, 
сферы, в которой проводится это моделирование, и задач этой сферы. 

Ключевые слова: логика, юридическая аргументация, модель, 
моделирование юридической аргументации, подход к моделированию 
юридической аргументации, логическое моделирование юридической 
аргументации, модифицируемые рассуждения. 

 

SUMMARY 

 

 Zahudaieva O. Logical aspect of legal argumentation modeling. – 

Submitted as a manuscript. 

 The thesis for the degree of Candidate of Philosophical sciences in specialty 

09.00.06 – logic. – Taras Shevchenko National University of Kyiv, Ministry of 

Education and Science of Ukraine – Kyiv, 2018. 

 The thesis is dedicated to the analysis of the features of legal argumentation 

modeling regarding its logical aspect. The work outlines the features of existing 

approaches to the modeling of legal argumentation. The author advocates that the 
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concept of «model» in the field of legal argumentation can be used in the following 

meanings: in the broad sense, as a classification unit of legal argumentation – the type 

of argumentation or approach to the modeling argumentation in law; in the narrow 

sense, as a theoretical construct of argument in the legal context within frameworks 

of a certain approach to the modeling of legal argumentation.  

The thesis determines the common features of the dialogical approach models 

to the modeling of legal argumentation and the models of persuasive dialogues (H. 

Prakken, G. Sartor, D. Walton), as well as the differences that have the models of 

dialogical approach, which are determined by the specificity of legal argument. The 

author defines the specific features of the argumentation models in the procedural 

theories and the theories of the justification of legal decisions based on their logical 

component.    

 Keywords: logic, legal argumentation, model, modeling of legal 

argumentation, approach to modeling of legal argumentation, logical modeling of 

legal argumentation, defeasible reasoning. 


