
ВІДГУК

офіційного опонента професора, доктора філософських наук О. М. Юркевич на 
дисертацію Олесі Андріївни Загудаєвої «Логічний аспект моделювання 

юридичної аргументації» поданої на здобуття наукового ступеня кандидата
філософських наук, спеціальність 

09.00.06 -  логіка.

Тема кандидатської дисертації О. А. Загудаєвої є актуальною для сучасної 

науки логіки та її практико-методологічних застосувань в аспекті подальшої 

раціоналізації юридичної аргументації, розвитку її логіко-інструментальної 

функції. Узагальнене теоретичне і практичне значення логіки в дослідженнях з 

філософії права, юридичної логіки, юридичної методології тощо формується на 

парадигмальному рівні як необхідні логічні принципи, закони, аксіоми, форми, 

правила, за якими відбувається раціоналізація предметів права, їх 

форматування та структуризація, ведеться професійний дискурс. Логічні норми 

постають базовим інструментарієм законодавчої техніки, «рамковою формою» 

для норм права, принципами та правилами структурування юридико- 

нормативних кодексів, запорукою критерію істинності в правозастосовній 

практиці, зокрема при процесуальному доказуванні, дієвими засобами 

прийняття судових рішень та практики юридичної аргументації. Тож 

постановка питання щодо особливостей логічного моделювання юридичної 

аргументації є наступним кроком у використанні логіки для кращого 

усвідомлення та створення більш високої культури аргументації, підвищення 

рівня розумності права в цілому. Вже визначення актуальності дисертаційного 

дослідження О. А. Загудаєвої свідчить про оригінальність наукового підходу до 

комплексу проблем логічної теорії аргументації.

Перш за все надамо загальну характеристику роботи.

Логічне дослідження моделювання юридичної аргументації здійснюється 

за планом, в якому представлене теоретико-методологічне підґрунтя з аналізом 

різноманітних підходів до предмета дослідження, включно з порівняльним

ВіД } оТгІЇг,
Відділ діловодства та архіву 

Київського національного університет 
_______ імені Тараса Шевченка
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аналізом. Проводиться історичний аналіз теоретичних основ аргументації від 

«пратеорії» та логіки Аристотеля до сучасних концепцій.

До авторських знахідок необхідно віднести дослідження моделей 

аргументації у процесуальних теоріях юридичної аргументації та в теоріях 

обґрунтування прийняття рішення. Авторка актуалізує питання щодо 

необхідності впорядкування та класифікації різноманітних моделей юридичної 

аргументації. Тому метою дисертаційної роботи є «здійснення диференціації та 

встановлення специфіки існуючих підходів до моделювання юридичної 

аргументації шляхом виявлення його логічного аспекту» [с. 15].

Результати дисертаційного дослідження мають ознаки наукової новизни, 

відповідно щодо моделей юридичної аргументації. Зокрема, слід зазначити, що 

відбувся кваліфікований теоретичний аналіз та знайшло достатньо повне 

обґрунтування значення поняття «модель» в сфері юридичної аргументації; 

розглянута специфіка моделей юридичної аргументації з урахуванням мети 

переконання суб’єктів різних типів; визначені особливості логічного підходу до 

моделювання з можливістю побудови формальної моделі юридичної 

аргументації.

Дисертантка спирається на сучасні наукові дослідження, в яких 

виділяють три основних підходи до моделювання в юридичній аргументації: 

логічний, риторичний та діалогічний.

Авторка дисертації О. А. Загудаєва здійснила важливе дослідження, яке 

збагачує та прояснює досі існуючі уявлення стосовно теорії аргументації. 

Вперше в українській науці логіки проаналізований та продемонстрований на 

прикладах логічний підхід, в якому постає питання застосування формальних 

моделей аргументації в галузі права, зокрема, діалогічної логіки в штучному 

інтелекті та експертних системах програмування. Тому найбільш актуальним я 

вважаю підрозділ 3.3 «Використання моделей діалогічного підходу до 

юридичної аргументації в штучному інтелекті», де мова йде про юридичну 

комп’ютерну систему HYPO (авторів Едвіна Ріссланд та Кевіна Ешлі), що 

основана на двох позиціях -  позивача та відповідача. Керуючись прецедентами,
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система обирає компромісне рішення, аналізуючи думки протилежних сторін. 

Обидві позиції підводять свою точку зору під прецедент. Інша система — САТО 

-  видозмінена версія HYPO, призначена для студентів-юристів для аналізу 

відповідності юридичної справи і прецедентів.

Доцільним є використання терміна «модифіковані міркування» щодо 

логічної специфіки юридичної аргументації. В цьому плані особливого 

значення набуває теорія модифікованих міркувань (Дж. Поллока).

В цілому, потрібно зазначити, що ми спостерігаємо відновлення значення 

формальної логіки щодо предметів права: юридичної аргументації після її 

заперечення, зокрема, в роботах X. Перельмана.

Розробка експертних систем для програмування штучного інтелекту, 

розвиток проекту електронного правосуддя вимагає нових досліджень з 

використанням класичної логіки, зокрема, логіки предикатів. Дедуктивна логіка 

була і залишається найбільш строгим логічним методом, який мав і має 

першорядне значення в процедурах обґрунтування в юридичній аргументації.

Не має сенсу також заперечувати наявність неформальної логіки в 

правовій аналітиці. Адже специфіка юридичної логіки полягає не в тому, що 

вона має свої особливі підстави, а в тому, що право є особливою нормативною 

системою, в якій логічні норми виконують скоріше «рамкові» функції відносно 

юридичних норм. При взаємодії логічних стандартів з юридичними, за 

необхідністю виникають деякі обмеження логічних можливостей та винятки з 

логічних правил, обумовлені специфікою юридичної гносеології. Отже, логіка 

стає неформальною у деяких випадках, коли є винятки з правил, тобто 

відбувається вихід за межі правильної логічної форми.

Модифіковані міркування (абдукції) постають як певне відхилення, або 

перетворення основного типу міркування, без прийняття первинного і 

головного значення яких ця модифікація постала б як побутове міркування. 

Крім того, сама абдукція постає співмірною щодо форми дедуктивного 

умовиводу.
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Аналізуючи основні підходи до юридичної аргументації, авторка робить 

висновок, що узагальнює різні точки зору. Зокрема, щодо риторичного підходу, 

одним з висновків є те, що юридична аргументація -  це «частина практичних 

міркувань, а тому не потребує формалізованості та строгого дотримання 

логічних законів» (с. 84).

До речі, такі висловлювання неодноразово зустрічаються в наукових 

працях і вже стали «загальним місцем». Але це не зовсім узгоджується зі 

створеними електронними системами та наміром щодо наступного кроку 

раціоналізації юридичної аргументації.

Тому це можна поставити під сумнів та в якості дискусії навести деякі 

міркування з цього приводу. Звісно, юрист -  не математик і не природознавець. 

Лише деякою мірою він дотримується строгих правил і законів логіки, 

особливо в законодавчій практиці та правозастосуванні. Всім відомо, що 

дедукція використовується в слідчій практиці, але вона перш за все знаходиться 

у «підвалинах» права. Наприклад, modus Barbara І фігури категоричного 

силогізму використовується для побудови вироку суду, modus ponens умовно- 

категоричного силогізму -  при кваліфікації злочинів, a modus tollens умовно- 

категоричного силогізму є загальною логічною формою для побудови норми 

права. Виникає питання: як аргументи, що підтверджують правничу точку зору 

та використовують юридичні закони, можуть не відповідати логічним 

правилам?

Так, є деякі відхилення (винятки). Але ретроспективно ми бачимо, що 

сучасна юридична риторика є набагато прагматичніша, ніж пафосна риторика 

попередніх століть. В сучасній німецькій юридичній методології усвідомлюють 

небезпеку, пов’язану з інтересами клієнта адвоката та зацікавленістю адвоката 

у гонорарі. І тому в європейському правовому просторі виставляється «межа» 

для відхилень від логіки і права з метою запобігання маніпуляціям 

недосконалістю законів і некритичним сприйняттям слухачів (особливо, журі, 

серед членів якого більшість не має ані юридичної, ані логічної освіти). Цією 

«межею» для правників є верховенство права, а з точки зору логіки -  це
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істинність. На жаль, в сучасному українському суспільстві ця «межа» не 

охороняється належним чином.

Це одна сторона, пов’язана з недотриманням строгих правил логіки.

Є ще одна сторона. Це -  невизначеність логічної культури практичного 

мислення юриста. Конкретне мислення вважається або підпорядкованим 

абстрактному, або таким, що є ненауковим і побутовим за характером. Але 

Р. Циппеліус (відомий методолог права) висловлював сумнів щодо спрощеного 

уявлення використання дедукції при кваліфікації злочинів (чи інших 

правопорушень). Якщо в нормі визначаються загальні ознаки юридичного 

поняття, то при підведенні під норму конкретного випадку йде пошук 

ідентичних ознак. Циппеліус ставить питання щодо ідентичності загальної 

ознаки та ознаки в конкретному випадку: як будуть співвідноситись засновки?

В німецькій методології постає питання щодо необхідності інтерпретації 

меншого засновку (modus ponens). Тобто, при переході від загального до 

конкретного необхідні додаткові логічні процедури, що беруться з методології 

гуманітарного пізнання (прагматична інтерпретація обставин).

Таким чином, ми бачимо, що для забезпечення абстрактного та 

конкретного мислення юристи використовують певний логічний комплекс, в 

якому поєднуються парадигма абстрактного мислення (з родо-видовим 

відношенням) та конкретного (з відношенням частини й цілого), 

герменевтичною логікою та техніками інтерпретації, характерними для 

гуманітарія, з посиланням на цінності. На мою думку, під «неформальністю» в 

цьому плані можна розуміти також наявність комплексу логічних засобів з 

залученням різних логічних парадигм.

Модель діалогічного підходу до юридичної інтерпретації докладно 

розглядається на багатьох прикладах, в яких ясно представлена структура цієї 

моделі. Дисертантка акцентує увагу на немонотонності як головної 

характеристики діалогу. Аналіз випадків надає зразки аналітичних операцій, що 

раціоналізують, роблять більш усвідомленим виведення.
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Введення системи оцінок, відмінних від традиційної і класичної логік, 

демонструє більш складну форму щодо немонотонних міркувань, що 

набувають кращого прояснення з її допомогою. Зокрема, ця складність 

узагальнюється в моделі випадку, для сфер цивільних правопорушень (с. 127- 

128).

Експертні системи працюють з природною мовою та є аналогами 

людського міркування. Особливою проблемою є визначення алгоритму 

вирішення експертної задачі при немонотонній логіці та модифікованих 

міркуваннях.

Дисертантка використовує широку палітру філософських джерел, з яких 

147 -  англійською мовою. Аналіз здійснюється на високому фаховому рівні, 

демонструється належна ерудиція. Положення наукової новизни є достатньо 

доведеними і мають теоретичне і практичне значення. Робота пройшла 

достатню апробацію, оприлюднені основні результати дисертаційного 

дослідження.

Відзначаючи безумовно науковий внесок дисертантки в сучасну логіку 

України, виявлення в дисертації потенціалу нового підходу для дослідження 

логіки юридичної аргументації, специфіки існуючих підходів до її 

моделювання через логічний аспект зазначеної аргументації, водночас можна 

висловити певні зауваження та побажання, дискусійні міркування тощо.

1. Вбачається доцільним після обговорення питань, пов’язаних зі 

штучним інтелектом, розібратись з моделюванням аргументації у теоріях 

обґрунтування прийняття рішення, бо саме прийняття рішення постає 

виокремленим людським завданням. У зв’язку з цим, виникає питання щодо 

розподілу функцій логічного мислення людини та штучного інтелекту в 

юридичній аргументації на всіх етапах правозастосування.

2. Потрібно звернути увагу на відмінність аргументації в різних галузях 

права, що може вплинути на модифікацію аргументаційних моделей. 

Аргументаційні шаблони пов’язані з алгоритмами побудови аргументації. Було 

б доцільно включити в дисертаційне дослідження також аналіз сили аргументу,
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типологію аргументів в межах досліджуваних моделей, побудувати дерево 

аргументації щодо різних галузей права для їх аргументаційних моделей.

Загалом зазначене не впливає на високу оцінку дослідження 

О. А. Загудаєвої. Вже вище зазначалося, що дисертація є новаторською, її 

основні положення створюють можливості подальшого розвитку моделюючих 

засобів юридичної аргументації.

Все сказане вище надає мені право зробити висновок, що дисертаційне 

дослідження Загудаєвої Олесі Андріївни «Логічний аспект моделювання 

юридичної аргументації» повністю відповідає вимогам пунктів 11, 12, 13 

«Порядку присудження наукових ступенів (зі змінами)», затвердженого 

постановою Кабінету Міністрів України від 24.07.2013 р. № 567, які 

висуваються до кандидатських дисертацій. Дисертація Загудаєвої Олесі 

Андріївни на тему «Логічний аспект моделювання юридичної аргументації» є 

самостійним науковим дослідженням, а його авторка заслуговує на 

присудження наукового ступеня кандидата філософських наук за спеціальністю 

09.00.06 -  логіка.

д. філос. н., професор кафедр]

Офіційний опонент

імені Ярослава Мудрого

Відділ діловодства та архіву 
чеського національного університету 

ім«ці Тараса Шевченка
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ВІДГУК

офіційного опонента кандидата філософських наук, доцента 

Плахтій Маріанни Петрівни 

на дисертацію Загудаєвої Олесі Андріївни 

«Логічний аспект моделювання юридичної аргументації»,

подану на здобуття наукового ступеня кандидата філософських наук 

за спеціальністю 09.00.06 - логіка

Сучасні дослідження у галузі аргументації визначають як принципово 

міждисциплінарні та такі, що характеризуються різноманітністю тем, ідей, 

підходів і принципів. Зростаючий обсяг закордонних наукових робіт з 

аргументативної проблематики у останні десятиліття демонструє підвищену 

увагу до розробок у цій галузі. Розвиток неформальних теорій аргументації 

дозволив здійснити вихід за межі стандартних підходів, які опираються на 

дедуктивну та індуктивну логіку і зосередитись на обґрунтуванні діалогічних 

форм аргументації з їх багатозначністю, емоційністю, неповнотою. Таким 

чином у дослідженнях сучасної теорії аргументації потрібно враховувати 

множинність моделей, які зосереджені між формально-логічним доведенням з 

одного боку та риторичним переконанням з іншого.

Важливе місце у сучасних аргументативних дослідженнях займає аналіз 

юридичної аргументації, адже потребує врахування специфічних особливостей, 

а саме: використання юридичної термінології, посилання на нормативно- 

правові акти та їх тлумачення тощо. Найбільш вдалим для цієї мети можна 

вважати прагма-діалектичний підхід, в якому юридична аргументація постає 

як форма раціональної комунікації. У межа цього підходу юридичну 

аргументацію розуміють як процедуру обговорення та відстоювання власних 

позицій, дотримуючись правил раціональної дискусії.

Безумовно, метод моделювання належить до найбільш продуктивних 

методів юридичної аргументації, адже дає можливість розглянути її через 

призму логічного, риторичного, діалогічного підходів.

і Відділ діловодства та архіву 
; Київського національного університету 
■ імені Тараса Шевченка

Clic
k t

o b
uy N

OW
!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c
om Clic

k t
o b

uy N
OW

!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c

om

http://www.pdfxviewer.com/
http://www.pdfxviewer.com/


Актуальними питаннями юридичного дискурсу є дослідження 

раціональної реконструкції правової аргументації, процедурні норми 

раціональності в юридичних дискусіях, обґрунтування юридичних тлумачень та 

дослідження процесу ухвалення судового рішення.

У контексті юридичного дискурсу надається перевага моделюванню 

юридичної аргументації, що дає можливість проаналізувати аргументативний 

процес у юридичній практиці. Застосування моделей діалогічного підходу 

дозволяє побудови комп’ютерних систем та систем штучного інтелекту, які 

будуть призначені для виявлення, аналізу, оцінки юридичних аргументів та 

юридичної аргументації загалом.

Проте, у вітчизняних теоретичних розвідках щодо юридичної логіки 

спостерігається фрагментарність та відсутність всебічної концептуальної 

моделі. Тому наразі ця проблема залишається надзвичайно актуальною.

Представлена до захисту дисертаційна робота О.Загудаєвої є актуальною 

та науково важливою. По-перше, дисертантка задалась метою термінологічно 

визначити поняття «модель» та «логічне моделювання юридичної 

аргументації». По-друге, в науковій роботі, на основі значної кількості 

закордонних наукових розробок у галузі юридичної аргументації, виявлено 

специфічні риси моделей аргументації у процесуальних теоріях та теоріях 

прийняття рішень. По-третє, досліджено особливості діалогічного підходу для 

представлення аргументативної динаміки.

Вагомість дослідження підкреслюється ще й тим, що дисертацію 

виконано у відповідності з планом наукових досліджень кафедри логіки 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».
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Належний рівень наукової обґрунтованості та достовірності результатів 

дослідження забезпечено використанням цілого ряду філософсько- 

світоглядних, загальнонаукових та спеціальних методів пізнання (історичний та 

компаративний метод, метод формалізації, системний підхід, понятійний аналіз 

та ін.).

Загалом, можна стверджувати, що актуальність дисертаційного 

дослідження Загудаєвої Олесі Андріївни «Логічний аспект моделювання 

юридичної аргументації», присвяченого вирішенню вказаних проблем, не 

викликає жодного сумніву. За глибиною, проблемністю, суспільною і науковою 

значимістю обрана тема відповідає спеціальності 09.00.06 - логіка.

Наукова новизна одержаних результатів. Оцінюючи найважливіші 

здобутки дисертаційного дослідження, варто вказати на наступні результати, 

що мають вагому наукову новизну.

Автором розвинуто понятійно-термінологічний апарат, зокрема 

обґрунтовано авторське визначення поняття «модель» у сфері юридичної 

аргументації, яке може вживатися 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.

Зокрема, на особливу увагу заслуговують дослідження особливостей 

моделей діалогічного підходу до моделювання юридичної аргументації та 

моделей діалогів-переконань. У дисертації встановлено специфічні риси 

моделей аргументації у процесуальних теоріях юридичної аргументації та 

теоріях обґрунтування прийняття рішення.

Наукові положення сформульовані автором самостійно й відображають 

особистий внесок дисертантки в розвиток філософської науки та її галузі -  

логіки. Відтак дослідження Загудаєвої Олесі Андріївни є одним із перших 

логіко-філософських досліджень у вітчизняній логіці, що стосується проблем 

моделювання юридичної аргументації.
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Ступінь обґрунтованості наукових положень, висновків і 

рекомендацій, сформульованих у дисертації. Достовірність та 

обґрунтованість одержаних результатів забезпечується використанням 

дисертантом різноманітністю опрацьованої джерельної бази, а також 

системним охопленням різних аспектів досліджуваних аргументативних явищ і 

процесів.

Оцінка змісту та завершеності дисертації.

У вступі чітко обґрунтовано актуальність заявленої проблеми, науково 

коректно сформульовано мету, яка конкретизується у завданнях, окреслено 

об’єкт та предмет роботи. Логічно визначено систему використаних у роботі 

дослідницьких методів.

У першому розділі «Теоретико-методологічна основа моделювання 

юридичної аргументації» досліджено теоретико-методологічну основу 

моделювання юридичної аргументації. Серед низки методів, метод 

моделювання є чи не найбільш плідним у науці, а поняття «модель» 

експілікується залежно від об’єкту моделювання. Моделювання у структурі 

логічної теорії аргументації дає можливість ґрунтовно осмислювати цей 

процес, аналізувати та прогнозувати його. Потреба практичного застосування 

моделей юридичної аргументації спонукала до появи комп’ютерних програм, 

які дозволяють вирішувати деякі юридичні питання у сфері комерційного 

права. А згодом ці розробки планують використовувати у системах штучного 

інтелекту.

Особливу увагу дисертантка приділила термінологічному аналізу, адже 

вітчизняні науковці, визначаючи поняття «юридична аргументація», приходять 

до висновку про його полісемантичність та міждисциплінарність.

У дисертації на основі аналізу існуючих наукових підходів до визначення 

моделей юридичної аргументації розглянуто системи Роберта Алексі, який 

виділив дедуктивну, герменевтичну, когерентну моделі та модель прийняття 

рішень; а також Евелін Фетеріс, яка розглядає логічний, риторичний та

4

Clic
k t

o b
uy N

OW
!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c
om Clic

k t
o b

uy N
OW

!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c

om

http://www.pdfxviewer.com/
http://www.pdfxviewer.com/


діалогічний підходи. Кожен із них виявляє певний аспект та мету юридичної 

аргументації.

Другий розділ дисертації «Особливості підходів до моделювання 

юридичної аргументації» стосується дослідження логічного та риторичного 

підходів до моделювання юридичної аргументації. Оскільки логічний підхід до 

моделювання аргументації повинен використовувати схеми дедуктивних 

міркувань, відповідати вимогам послідовного переходу від засновків до 

висновків, використовувати формалізовану мову та враховувати формальні 

критерії прийнятності юридичної аргументації, то це робить юридичне рішення 

універсальним. На цих основах побудовано розглянуті дисертанткою 

напрацювання Джона Вудса, Аренда Сотмана, Генрі Праккена, Ф.Дунга. Втім 

звинувачення у надто високому рівні абстрактності та неможливості 

застосування до реальних юридичних справ, де потрібно враховувати конфлікт 

позицій, зіткнення інтересів, є недоліками цього підходу.

Прихильники риторичного підходу стверджують, що валідність 

аргументації у праві не визначається логічною правильністю, а залежить від 

аудиторії, способу викладу аргументації, вербальних та невербальних 

характеристик. На основі аналізу праць Х.Перельмана, С.Тулміна, Теодора 

Фіверга авторка приходить до висновку про прийнятність застосування таких 

моделей до будь-якої юридичної аргументації. Втім риторичний підхід хибує 

багатозначністю та неточністю мови.

У третьому розділі дисертаційної роботи особливо цінним, на нашу 

думку, є дослідження діалогічного підходу до моделювання юридичної 

аргументації, розкриття специфіки та особливостей його застосування, а також 

використання діалогових моделей у штучному інтелекті.

Сучасними дослідниками діалогічний підхід визначається як найбільш 

вдалий концептуальний інструмент для аналізу юридичної аргументації, адже 

він представляє аргументативний процес як регульований обмін тезами та 

дозволяє використання формальних діалогічних моделей. Особлива увага 

приділена аналізу застосування цих моделей до реальних прикладів юридичної
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аргументації. Також авторкою порівнюється діалогічний підхід із діалогом- 

переконання Д.Волтона та Е.Краббе, як найбільш подібним за будовою до 

юридичної аргументації.

Важливим здобутком дисертантки став розгляд питання про застосування 

моделей юридичної аргументації для побудови комп’ютерних юридичних 

експертних систем. Особливостями значної кількості правових експертних 

систем є їхня локальність, можливість застосування лише в рамках певного 

законодавства, а також потреба у формалізації природної мови. Попри те, що 

такі системи мають обмеження у застосуванні, адже призначені для окремої 

галузі права, або це моделі засновані на правилах, чи засновані на випадках, а 

також моделі засновані на аргументах. Утім вони здатні до обробки великої 

кількості юридичних справ.

Четвертий розділі дисертації «Відображення аргументативного процесу в 

моделях юридичної аргументації» розкриває специфіку моделей аргументації у 

процесуальних теоріях юридичної аргументації та теоріях прийняття 

суддівського рішення. Досліджено прагма-діалектичний підхід у контексті 

юридичної аргументації, головним методом якого є стратегічне маневрування.

Отримані під час написання дисертаційної роботи висновки є 

обґрунтованими, логічно викладеними, сформульовані положення спираються 

на значну бібліографічну базу (220 найменувань, з яких 147 англійською 

мовою).

На підставі аналізу основної частини дисертації можемо дійти висновку, 

що мета дисертаційної роботи в ході виконання дослідження була досягнута, а 

дисертація є завершеною науковою кваліфікаційною працею.

Позитивно оцінюючи здобутки дисертантки, вважаємо за необхідне 

зазначити наступні дискусійні положення та зауваження до поданої 

дисертаційної роботи:

1. У своїй роботі дисертантка наводить приклади застосування

моделей юридичної аргументації у судових справах. Проте поза увагою 

залишився розгляд питання можливості використання цих моделей в інших
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юридичних контекстах (нормотворча діяльність, теоретичні дослідження тощо). 

Вважаємо, що робота виграла б, якби дисертантка продемонструвала 

застосування розглянутих нею моделей юридичної аргументації в інших 

юридичних контекстах, оскільки таким чином було б показано, чи мають 

зазначені моделі особливості, пов'язані з юридичним контекстом.

2. Системи модифікованих міркувань, про які зазначається в дисертації, 

дозволяють моделювати різні види правдоподібних міркувань, як-от: 

абдуктивні, індуктивні, міркування за аналогією. Було б доцільним розглянути 

в дисертації особливості використання зазначених аргументативних схем у 

моделюванні юридичних проблем. Це дозволило б, в тому числі, поглибити 

розуміння специфіки використання таких схем аргументації учасниками 

судового процесу, адже саме на демонстрації прикладів аргументації у суді 

сконцентрована дисертація Загудаєвої О.А.

3. Є деякі зауваження до оформлення наукового апарату дисертаційної 

роботи, зокрема: не зрозуміло кому саме із численних представників прагма- 

діалектики належить визначення діалогічної гри - «як дискурсивної взаємодії, 

що регулюється визначеними правилами» (с.72); аналогічно без літературного 

посилання подано визначення мови спілкування, діалогу (с. 77-78).

Зазначені зауваження та побажання мають в основному рекомендаційний 

характер і не ставлять під сумнів науковий рівень дисертаційної роботи. 

Дисертаційна робота на тему «Логічний аспект моделювання юридичної 

аргументації» виконана вперше і поглиблює існуючі знання у галузі логіки.

Результатом дисертаційної роботи є формулювання та обґрунтування 

низки концептуальних положень, що відрізняються науковою новизною і 

мають важливе теоретичне і практичне значення. Актуальність обраної теми 

дисертації, ступінь обґрунтованості наукових положень, висновків і 

рекомендацій, новизна та повнота викладу в опублікованих працях повністю 

відповідають вимогам до кандидатських дисертацій.

Автореферат дисертації у достатній мірі віддзеркалює основний зміст 

дисертації, її тема відповідає профілю спеціалізованої вченої ради. Зміст роботи
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представлений у публікаціях апробований на міжнародних та всеукраїнських 

конференціях.

Дисертаційна робота виконана відповідно до вимог пп. 11, 12, 13 

«Порядку присудження наукових ступенів і присвоєння вченого звання 

старшого наукового співробітника», затвердженого Кабінетом Міністрів 

України № 567 від 24 липня 2013 року.

Дисертаційна робота «Особливості моделювання юридичної 

аргументації: логічний аспект» за своєю актуальністю, науково-теоретичним 

рівнем, новизною у постановці та розв’язанні проблем, теоретичною і 

практичною значущістю відповідає вимогам МОН України, що висуваються до 

написання кандидатських дисертацій, а її автор заслуговує на присудження 

наукового ступеня кандидата філософських наук за спеціальністю 09.00.06 -  

логіка.

Офіційний опонент:

кандидат філософських наук, доцент, 

доцент кафедри філософських дисциплін 

Кам’янець-Подільського національного 

університету імені Івана Огієнка

(прізвище) 
ДДІлу кадрів

—  І.І.Оліник

М.П.Плахтій

ВХІД. № ___  .. І
В ід “ Ь і _______- 2 0 ^ Р .

Відділ діловодства та архіву і 
КиТвського.національного університеті' і 

імені Тараса Шевченка
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