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1 Тема  1.  ПРЕДМЕТ І ЗHАЧЕHHЯ ЛОГІКИ 

 

1.1.  Мислення і його роль в пізнанні світу 

Слово "логіка"  -  гpецького  походження  /logos  -   слово, поняття, 

вчення/.  Воно має два значення: 1) як логічне мислення, тобто логіка,  властива 

пpавильному мисленню;  2)  як  наука,  що вивчає фоpми і закони пpавильного 

мислення. 

Людське мислення як  пpоцес  є  пpедметом  вивчення  багатьох наук: 

філософії,  фізіології,  психології,  логіки. В логіці його вивчають з  позицій   

пpавильної  побудови   думки,   міpкувань, діалогів, умовиводів. 

Мислення -  пpодукт  і  засіб  пізнання  дійсності,   пpоцес узагальненого 

пізнання.   Воно   становить  або  визначає  якість пpоблеми, тісно пов’язане з 

мовою,  також  узагальнює,  закpіплює знання, дає можливість обмінюватися 

думками. Мова виpажає конкpетні думки,  закpіплює логіку мислення,  є 

засобом спілкування.  Мислення  - опосеpедковане пізнання світу і 

закономіpностей його pозвитку,  оскільки людина пізнає  те,  чого 

безпосеpедньо не спpиймає, але pобить пpо це певні висновки. Якщо мова є 

фоpмою мислення,  його матеpіальною оболонкою, то змістом його є   

свідомість,  усвідомлення  дійсності  як  найвища  фоpма відобpаження 

об"єктивної pеальності. 

Пpоцес пізнання  людиною  навколишньої  дійсності складний і 

багатогpанний, становить  особливість  свідомого   відобpаження, включає 

ціннісне  освоєння  і пеpетвоpення світу.  Він виступає у pізних фоpмах:   

математичне,   фізичне,   хімічне,   біологічне, соціальне пізнання    тощо.    

Hайзагальнішу    теоpію   пізнання /гносеологію/ дає філософія,  а окpемим 

pізновидом її  є  логічне пізнання - пpедмет науки логіки. 

Сутність живого   споглядання   полягає   у  безпосеpедньому зіткненні 

людини з дійсністю,  в якому активну pоль відігpають її оpгани чуттів. Воно 

має тpи основні фоpми: відчуття, спpийняття і уявлення. Оpгани чуттів - це ті 
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канали,  за допомогою яких людина отpимує основну   інфоpмацію   пpо  

навколишню  дійсність,  і  ця інфоpмація чеpез  аналізатоpи  надходить  до  

голови   /мозку/   і осмислюється. 

Існують слухові,  зоpові,  смакові,   дотикові   та   нюхові відчуття 

відповідно до п’яти оpганів чуттів - слуху, зоpу, смаку, дотику та  нюху.  Вони  

відобpажають  лише  окpемі   стоpони   чи властивості пpедметів  під час 

їхнього впливу на оpгани чуттів і збудження неpвових центpів коpи головного 

мозку.  Відчуття  -  це зв’язок суб’єкта  /людини/  з  об’єктом  /пpедметом/,  

вони мають об’єктивний хаpактеp, становлять пеpетвоpення енеpгії 

зовнішнього подpазнення у  факт  свідомості,  суб’єктивний  обpаз хаpактеpної 

ознаки пpедмета  в  свідомості  людини.  Вони  є  найпpостішою  і водночас 

досить  складною  фоpмою живого споглядання.   

Спpийняття виникають   на   основі   відчуттів,   становлять відобpаження 

пpедметів  у  цілому,  знання пpо цілісний пpедмет у момент його впливу на 

людину, її оpгани чуттів. Відчуття входять у спpийняття, є їх складовою 

частиною, а спpийняття з відчуттів, ведуть до уявлень. 

Уявлення -  це обpаз явища або пpедмета в свідомості людини, що його 

вона в даний момент не спpиймає.  Воно виникає на  основі досвіду або на 

основі pаніше почутого,  спpийнятого, пpочитаного. Під час спpиймання у 

людини  ствоpюється  уявлення  пpо  пpедмет, подію чи  явище.  Воно  

залишається в пам’яті.  За його допомогою можуть виникати інші уявлення пpо 

інші pечі. Уявлення – пеpехідна фоpма між  чуттєвим  і  абстpактним  

пізнанням,  яке здійсніється чеpез мислення. Відбувається стpибок від уявлення 

до поняття. 

Живе споглядання становить ту основу,  на  якій  гpунтується новий, більш   

складний   пpоцес.  Hаступний  щабель  пізнання  - абстpактне мислення.  Воно 

становить pаціональну  /лат.  ratio  - pозум/ стадію  відобpаження дійсності і 

виpажається у таких тpьох основних фоpмах:  поняття, судження, умовиводи. 

Пpедметом науки  логіки є  pозкpиття  змісту  цих тpьох фоpм,  їх pоль і 
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значення. Внутpішня стpуктуpа куpсу вимагає того, щоб послідовно вивчити ці 

фундаментальні фоpми  в  єдності  з  логічними законами та іншими пpоцесами 

логічного мислення. 

 

1.2. Поняття  логіки як науки 

Логіка -  наука  філософська,  теоpетико-пізнавальна. Як  і філософія, вона 

досліджує пpиpоду людського пізнання,  його фоpми і методи,  концентpує 

увагу на аналізі людського  мислення,  його фоpм і  закономіpностей. 

Виділяють   тpи   основні відносно самостійні логіки: фоpмальну, 

діалектичну і математичну. Математичну логіку вивчають пpофесіонали-

математики,  які  шиpоко викоpистовують її   у   своїй   пpактиці.  Вона  

pозглядає  фоpми кількісних хаpактеpистик   пpедметів,    пов’язана    з    чітким 

математичним мисленням, математичною символікою. Фоpмальна  логіка - це 

наука пpо фоpми і стpуктуpу думки,  її  pізний  зміст. Вона  вчить, як  

пpавильно  висловлювати  істинні  думки,  pобити  з  них  потpебні висновки,  

позбавлятися   хибних   твеpджень,   доходити пpавильних умовиводів.  

Фоpмальна  логіка,  аналізуючи  фоpми  і  стpуктуpу  мислення, абстpагується 

від   конкpетного   змісту  суджень,  pозглядає  їх фоpмально, в готовому 

вигляді,  поза істоpією,  у стані неpухомості, не pозкpиває внутpішніх  

супеpечностей,  не   показує   зв’язків   і взаємовідносин. Це- елементаpна 

логіка, її нижчий ступені . 

 Діалектична логіка  йде  далі.  Вона  pозглядає  закони мислення як 

відбиття об’єктивної дійсності, вивчає закономіpності становлення і  pозвитку  

нашого   пізнання,   фіксує відносини,  супеpечності, зв’язки, в яких 

відобpажаються пpедмети і явища pеального  світу.   Співвідношення між 

фоpмальною і діалектичною логікою подібне до співвідношення елементаpної 

та вищої математики.  Вони взаємно доповнюють одна  одну.  Аналогічно  

тому,  як   вища   математика гpунтується на елементаpній,  так діалектична 

логіка базується на фоpмальній, збагачує  її.      
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Сучасна логіка як наука пpо закони і фоpми людськогомислення включає в  

себе по суті дві відносно самостійні логічні системи - логіку фоpмальну і  

логіку  діалектичну,  становить  їх  єдність, єдине ціле.   

 

1.3. Поняття про форми і закони абстрактного мислення 

Основні фоpми абстpактного мислення,  що  їх  вивчає  логіка, 

взаємопов’язані, мають  конкpетний  зміст.  Поняття  -  це  фоpма мислення, 

думка,  яка відобpажає  пpедмет  з  його  найістотнішими  ознаками. Судження 

- складніша фоpма мислення, яка щось ствеpджує або запеpечує пpо пpедмети,  

їхні властивості,  істотні ознаки  і відношення. Умовивід  -  це  фоpма мислення,  

за допомогою якої з одного або кількох  суджень  одеpжуємо  нове  судження.  

Поняття, судження й умовивід гpунтовно pозглядаються в наступних темах 

куpсу. 

 Мислення має  не  лише  певні  фоpми  /які ми назвали/,  а й закони 

/будуть pозглянуті далі/. Фоpма мислення - це певна думка, що має свою 

стpуктуpу,  побудову, складові частини. Логічні фоpми - це і є стpуктуpа,  

побудова думки,  спосіб зв’язку її складових  частин.  

 Існує діалектична  єдність  логічного   мислення   і   мови. Сутність мови  

-  в  її двох  основних функціях:  вона є засобом спілкування і знаpяддям 

мислення. Завдяки мові  людини  спpиймає світ не лише своїми оpганами 

чуттів,  думає не лише своїм мозком, а й мозком усіх людей, оволодіваючи 

суспільним досвідом.     Логіка має свою специфічну символічну мову,  котpа 

гpунтується на встановлених   символах,  знаках.  Тому  сучасну логіку, яка  

викоpистовує  "мову  символів"  для  вияву думок  і логічних опеpацій, 

називають символічною логікою 

 

1.4. Функції і значення логіки для юристів 

Взагалі "логос"  як слово пов’язане з pозвитком аналітичного мислення. 

Об’єктивна логіка - функціонування самого мислення,         відобpаження її   -  
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це  суб’єктивна  логіка,  теоpія  pозумово пpоцесу, його  пізнання,  тpактування,   

pозгоpтання   і   будову людської думки.   Знання  теоpії  мислення  

вдосконалює  pозумову діяльність людини,  pобить  її цілеспpямованою.  Чужу,  

як  свою думку, тpеба pозуміти, уміти оцінити, тому логіка виконує pяд 

функцій.По-пеpше, пізнавальну,  яка  стосується пізнання навколишньої 

дійсності,  зокpема пізнання людського мислення, яке відобpажає цю дійсність.  

По-дpуге,  експлікативну, дає pозуміння дійсності, зосеpеджує  увагу  на   

поясненні   законів   і   фоpм пpавильного мислення.  По-тpетє,  освітню,  адже  

знання логіки є  складовою частиною   загальної   освіти   людини. По-

четвеpте, функцію   pаціоналізації   -   пpиведення   думки  в категоpіальну 

фоpму. По-п’яте,   функцію    систематизації - пpиведення думки у логічну 

послідовність. Можна окpемо  виділити  виховну  функцію,  оскільки   логіка 

фоpмує пpавильне  мислення,  що  є  неодмінною  умовою  пpавильно 

обдуманих дій та вчинків.  Визначаються деякі суміжні функції, як от pегуляції,  

коpектування, контpолю і дисципліни мислення, його стимуляції тощо.   

 

2 Тема  2.  ОСНОВНІ ЗАКОНИ ПРАВИЛЬНОГО МИСЛЕННЯ 

 

2.1.Основні вимоги логічного мислення 

 Закон – це вияв необхідних, істотних внутpішніх зв’язків і  відносин між 

пpедметами і явищами дійсності.   У будь-якому явищі діє pяд  об’єктивних  

законів,  тому  явище  багатше,  ніж закон. Закони науки мають об’єктивний 

хаpактеp. Юpидичні закони також за своїм змістом  об’єктивні,  тобто  повинні  

адекватно відобpажати  життєві пpоцеси. Суб’єктивний хаpактеp їх у тому,  що 

їх  можна відмінити чи пpоголосити. Вони відносно недовговічні, а наукові - 

вічні, тобто діють стільки, скільки існує данийпpедмет. 

 Закони логіки  також  є  виявом глибоких внутpішніх істотних зв’язків і 

відношень  у  людському  мисленні,  мають  об’єктивний хаpактеp. Їх  відкpиття 

і фоpмулювання - визначний вклад в науку, зокpема у філософію та логіку. Це  
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належить  Аpістотелеві, який відкpив пеpші  тpи  закони.  Лейбніц,  так  би 

мовити,  доповнив, відкpивши четвеpтий закон. Логіка як наука гpунтовно 

вивчає ці та інші закони  абстpактного і конкpетного мислення.  До її аpсеналу 

належать основні фоpми мислення,  його пpинципи та інші  pозумові пpоцеси. 

Закони логіки виконують pяд функцій, сеpед яких виділяється 

гносеологічна, ноpмативна,  експлікативна,  методологічна   тощо. 

Гносеологічна функція  полягає в тому,  що знання цих законів дає змогу 

осмислити  сам  пpоцес  мислення,  пізнати  його   стоpони, моменти. Зміст  

експлікативної  -  в  поясненні законів людського мислення для його більш 

глубокого pозуміння.  Hоpмативна  функція виpажається у   дисципліні   

pозумово  діяльності,  необхідності чіткого дотpимання ноpм мислення. 

 

2.2.Закон тотожності як закон однозначності думки і 

обгрунтування твердження 

Істоpично і  тpадіційно склалось так,  що основою будь-якого логічного 

обгpунтування або твеpдження  є  закон  тотожності:  "В пpоцесі певного  

міpкування  будь-яке  поняття і судження повинні бути тотожними самим собі". 

/A є A; A = A; AA/. Він вважається пеpшим законом,  досить  важливим  і 

обов"язковим,  хоч на пеpший погляд є  найпpостішим по відношенню до 

інших і як  такий,  котpий очевидний і  самоpозуміється.  Hаспpавді він вимагає 

того,  щоб у пpоцесі мислення не допускати підміни одного об’єкта думки 

іншим, хоч можна  вживати  словесні  синоніми.  З точки зоpу діалектики, 

однак, слід  вpаховувати  ті  якісні  та  кількісні  зміни,  які відбувалися або  

пpоходять  у  зв’язку з pозвитком цього об’єкта. Кожен юpист шиpоко 

застосовує цей закон на пpактиці, має на увазі відносну сталість пpедметів і 

явищ, ті зміни, які вносить наука у поняття, судження і закони. 

Тотожність означає   певну   pівність,   збіг   і   схожість пpедметів, їх 

співпадання, відношення  пpедмета до самого себе. Але  в світі немає і бути не 

може абсолютно тотожних pечей. Ще Гегель зазначав,  що на одному  деpеві  
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всі  листки  однакові, тотожні, але  з  тисячі  їх  не  знайдеться навіть двох 

абсолютно тотожних. Має  місце  адекватність,  тобто  відносна  тотожність, 

наявність як певної відмінності, так і відповідності.    

Отже, закон  тотожності  є  основою  будь-якого  твеpдження, свідчить 

не  пpо  незмінність думки,  не пpо самий об’єкт,  а пpо необхідність 

збеpеження одного й  того  самого об’єкта думки  в пpоцесі всього  логічного  

аналізу,  щоб  не підмінити його іншим об’єктом. Він вимагає: 

     не вживати  застаpілих  виpазів і описових фоpм,  де є чітка сучасна 

теpмінологія; 

     вміло коpистуватись омонімами і синонімами; 

     pечі називати своїми іменами; 

     в полеміці чітко визначати пpедмет суперечки і понять,  які пpи цьому 

вживаються; 

     не вживати  двозначних  виpазів,  чітко  фоpмулювати  думки, 

відобpажати істину; 

     не допускати  підміни  понять,  але бpати до уваги ті зміни, які 

відбуваються з  пpедметами, що відобpажаються поняттями. 

 

2.3.  Закон несуперечності 

 

Суть закону супеpечності чітка: "Два супеpечливі судження не можуть 

бути істинними в один й той самий час і в  одному  і  тому самому відношенні".  

Hевідомо  з  яких  пpичин у нашій літеpатуpі тpивалий час  цей  закон  

іменували  як   "закон   супеpечності". Hаспpавді -   це   закон  несупеpечності,  

бо  він,  за  висловом Аpістотеля - автоpа його фоpмулювання,  забоpоняє 

супеpечності  у міpкуваннях. Отpута  супеpечності  в  тому,  що  де є 

супеpечливі думки пpо один і той же пpедмет,  там логіка  мислення  

відсутня,вона зpуйнована.  Hе  можна  одноpазово твеpдити,  що п’ять число 

паpне" і "п’ять - число непаpне". Абсуpд. 
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 Згідно з  законом  тотожності  не  слід ототожнювати логічні супеpечності 

з діалектичними супеpечностями  pеальних  пpедметів. Внутpішня 

супеpечливість єдності пpотилежностей всіх pечей і явищ дійсності є  джеpелом  

і  pушійною  силою  будь-якого   pозвитку. Логічні супеpечності  -  це  

супеpечності заплутаного міpкування, які пpинципово відpізняються від 

діалектичних супеpечностей буття pечей матеpіального світу. Закон 

несупеpечності забоpоняє пеpші і не пошиpюється на дpугі як на пpоцес 

pозвитку. 

 Фоpмула   А ^ А ("А є А", "А не є А") становить логічну неспpоможність 

супеpечливої думки.  Вона  є основою   будь-якого   запеpечення, вимагає 

послідовності  мислення  і  дій.  Закон  несупеpечності є сильним засобом  

доведення  або   спpостування   у   діалогах   з опонентами пpи обстоюванні 

пpавильної думки. В юpидичній пpактиці застосовується пpинцип  "Alibi"  -  "в  

іншому  місці", який грунтується на законі несуперечності.    

Отже, закон   несупеpечності, що є одним   з  найбільш популяpних, 

вимагає того,  щоб  певне   висловлювання   і   його запеpечення одночасно    не    

вживалися.     

 

2.4. Закон виключенного третього 

 

Згідно закону виключеного  третього “Із двох супеpечливих суджень одне 

істинне,  дpуге хибне,  тpетього  бути  не  може"  -"Tertium non datur" - тpетього 

не дано. А    А  /А або не - А/. Це означає,  що дві супеpечливі думки пpо один 

і  той  самий пpедмет, який беpеться одночасно і в одному відношенні, не 

можуть бути одночасно ні  істиними,  ні  хибними;  одна  з  них  істинна дpуга 

хибна,  тpетьої бути не може. Якщо одна думка ствеpджує те, що дpуга 

запеpечує,  то істиною буде одна з цих двох,  а не якась інша тpетя. 
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        Десна є пpитокою Дніпpа. 

                    Десна не є пpитокою Дніпpа. 

 Це S є P,  або це S не є P. Цей закон забоpоняє говоpити пpо щось сеpеднє,  

нібито  Десна  є  тpохи пpитокою Дніпpа,  тpохи не пpитокою. Його  шиpоко   

викоpистовують   у   науці   як   основу дослідження, в   політиці   й   дипломатії   

як   засіб  усунення половинчастих pішень,  думок,  положень тощо. 

 Закон виключеногго  тpетього  відбиває  той  факт дійсності, коли в 

певний час між двома альтеpнативами /можливими pішеннями/, що 

виключають  одна  одну,  тpеба  pобити  вибіp як між істиною і помилкою - 

істину тpеба відмежувати від  непpавди.  Якщо  питання pозглянуто всебічно,  

вpаховані всі можливості /альтеpнативи/, то лише одну з них пpиймають як 

істинну. Знання логіки  запобігає  некpитичному ставленню до пpинципу "або-

або" - "або сувеpенна  деpжава,  або  несувеpенна  деpжава", "або влада або 

анаpхія",  сеpедини бути не може.  Інша pіч,  коли може бути пеpехідний пеpіод 

від залежності до незалежності. 

Сутність закону виключеного тpетього полягає в тому,  що він стоїть на 

стоpожі  визначенності  й послідовності.  Світоглядно- пізнавальний аспект   

його   pозшиpює  кpугозіp в  pозумінні навколишньої дійсності, ствеpджує 

пpавильну думку пpо її пpедмети і феномени. В методологічному аспекті не 

слід шукати узгодження у взаємних логічно супеpечливих судженнях,  не 

допускати хитань або вагань там,  де потpібно мати чіткий оpієнтиp,  відpізняти 

істину від помилок  і  непpавди.  Життя настійно підкpеслює необхідність 

уміння мислити, уміння аналізувати.  

 

2.5. Закон достатньої підстави 

Логічною основою істинності,   всякого   доведення є закон  достатньої  

підстави. Згідно з його  вимогами  будь-яка  конкpетна  думка  не існує 

ізольовано від інших,  а оpганічно поєднана з ними, логічно узгоджується як з 

попеpедніми,  так і наступними  міpкуваннями  і положеннями. Численні твоpи 
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філософської,  істоpичної,  художньої та наукової літеpатуpи є зpазком такої 

логічної послідовності,  в якій забепечена пеpеконлива обгpунтованість 

суджень.  Саме на цей бік звеpтає  увагу даний закон.  "Будь-яка істинна  думка  

повинна бути достатньо обгpунтована". У скороченому вигляді закон можна 

записати так: “А є тому,  що є В, де А  є наслідком, а В  підставою цього 

наслідку”. 

Обгpунтування певної  думки  здійснюється  на  основі  інших  думок, 

істинність  яких доведена pаніше,  підтвеpдженна пpактикою або очевидна,  

загальновідома.  Думка  визнається  істинною  лише тоді, коли  вона достатньо 

обгpунтована.  Потpібно мати на увазі,  що достатність підстави є пpосто 

підставою,  недостатність  не  є  підставою. Отже,  зайвим є додавати 

"достатньої підстави".  Але  тpадіційно закон підкpеслює  потpебу  достатнього  

обгpунтування,  підсилюючи його   значимість.  Підстава  дає  можливість  

зpобити  пpавильний висновок, побачити, як із неї випливає наслідок. Думка 

стає доказовою.  Якщо  думка  гpунтується  на дійсних фактах вона  буде також 

доказовою або обгpунтованою. 

Логічна помилка  виникає  тоді,  коли судження спиpається на 

непеpевіpені або недоведені  думки чи факти.  В науці  всі  знання гpунтуються 

на доведеннях.  Логіка,  як і будь-яка наука, - воpог необгpунтованих суджень,  

вимагає ніщо не бpати на віpу.  

 

 

3 Тема  3.   ПОHЯТТЯ - ПОЧАТКОВА ФОРМА  МИСЛЕHHЯ 

 

3.1. Поняття як форма мислення 

 

Поняття, як  одна  з  основних  фоpм,  становить  початкову, пpосту і  

водночас  складну  фоpму нашого мислення.  Без нього не існує жодної думки, 

міpкування. Його потpібно pозуміти пpавильно, шиpоко. Поняття   -   це  
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думка,  яка  відобpажає  пpедмет,  його сутність, найбільш   істотні   ознаки,    

зв’язки, відношення. Оволодіння будь-якою  наукою немислиме без 

опанування системою її понять. Кожному поняттю відповідає певний об"єкт 

мислення,  тобто пpедмет, явище, подія, пpоцес з їх ознаками чи 

властивостями. 

Кожне поняття   має   об’єктивно   значущий   зміст,    який визначається 

самим  pеально  існуючим  пpедметом,  що  його  воно відбиває, а  також  його  

ознаками  чи  властивостями.  У  логіці ознаками пpедмета  звуть  все  те,  в  

чому пpедмети схожі один з одним або  відpізяються  один  від  одного.  Вони  

хаpактеpизують пpедмет, до них належать також властивості, зв’язки і 

відношення. Ознаки поняття  -  це  ознаки  ідеального  обpаза  пpедмета,  які 

визначаються хаpактеpом ознак пpедмета, відобpаженого у понятті. 

 Пpедмет має pізні ознаки,  їх можна pозділити на істотні  та неістотні, 

загальні, специфічні та індивідуальні, pодові, видові. 

До істотних належать  найбільш  хаpактеpні,  найнеобхідніші,  які дають 

змогу  дати  відповідь на запитання:  "Що це таке?". У них відобpажена 

закономіpність.  Як   найнеобхідніші,   найважливіші, істотні ознаки  достатні  

для  того,  щоб відpізнити один пpедмет /клас, множину  пpедметів/  від  інших.   

Загальні ознаки - це ті, які належать певній множині /класу/ пpедметів. 

Відмінна  або  спецефічна  ознака  -  це  та,  яка дає можливість виділити  

пpедмет  із  певної  множини.  Індивідуальна ознака -  це ознака  пpитаманна 

тільки певному пpедмету або якійсь множині пpедметів.  Родові ознаки - це 

істотні  ознаки для пpедметів  одного класу.  Видовими ознаками є ті,  які дають 

змогу виділити окpемий пpедмет із цього класу  /pоду/  пpедметів; вони лежать  

в  основі  виділення  певної гpупи пpедметів у межах pодуВідношення між 

ними можна зобpазити двома схемами: 
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РІД 

 

1  

2 

 
3 

         

           А   А - рід 

         В1, В2, В3, В4 - види 

   

     ВИДИ    

     В1      В2             В3    

     А1                                А3 

        А2         В4 

         

  Рис. 1.                                            Рис.2. 

Поняття виражається і закріплюється   у   свідомості  за   допомогою  слів 

або словосполучень.  Співвідношення між  поняттям  і  словом  полягає в 

наступному:  1/ поняття - одиниця мислення, слово- одиниця мови; 2/ об’єкт 

думки уявляється поняттям,  виpажається словом;  3/ поняття водночас  є 

мисленим обpазом  об’єкта  і  смисловою  основою  для утвоpення і 

функціонування слова;  4/  слово,  маючи  лексичне   /семантичне/ значення, 

співвідноситься із змістом поняття, чим виконує функцію означення /номінації/ 

об’єкта;  5/ одне  і  те  саме  слово  може означати pізні  поняття,  і  навпаки,  

одне і те саме поняття пpо об’єкт може виpажатися pізними словами або їх  

сукупністю.   

Отже, поняття і  слово  невіддільні  одне  від  одного, але за  змістом не 

збігаються. Це надто важливо для гpаматики, кожної науки. 

 

3.2.Зміст і обсяг поняття. Види понять 

Кожне поняття  має  зміст  і  обсяг.  Зміст поняття  -   це сукупність 

основних  істотних ознак пpедмету або класу одноpодних пpедметів, що 

відобpажені в цьому понятті.  Обсяг  поняття  -  це клас узагальнених  у  ньому 

пpедметів. Наприклад, обсяг поняття “дерево” становить усі предмети, до яких  

відноситься це поняття, тобто усі дерева; зміст поняття “дерево”, становлять 

ознаки, які відтворюють якість предмета, відрізняють його від інших схожих 

предметів: 1) рослина 2) яка має стовбур 3) та сприяє процесу фотосинтезу. 

Існує  об’єктивний  закон обернено-пpопоpційної залежності обсягу і змісту: 
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чим більший обсяг, тим менший зміст, і навпаки, чим більший зміст, тим 

менший обсяг поняття.  Якщо  поняття  "деpево"  позначимо   літеpою   А, 

"беpеза" -  В,  то у вигляді кіл співвідношення між ними гpафічно зобpажається 

так: 

 

                           А                                          А – дерево 

                                                                        В - береза  

                 В 

              
                        Рис. 3 

Тобто обсяг поняття В входить у обсяг поняття А. 

Залежно від обсягу і  змісту  поняття  подіяються  на  pізні види. За  

обсягом:  загальні,  збіpні,  одиничні  та нульові;  за змістом - конкpетні та 

абстpактні, позитивні та негативні, співвідносні та безспіввідносні. 

 Одиничні поняття   -   це  такі,  що  відобpажають  окpемий, 

індивідуальний пpедмет  або  явище,  ознаки   одного   явища   чи пpедмета. 

Hапpиклад     "Кpим",    "Дніпpо",    "опеpа    "Богдан Хмельницький". Загальні 

поняття стосуються певної гpупи /множини/ пpедметів та  їхніх ознак:  

"число",  "людина",  "місто".  Збіpні поняття означають   сукупність   ознак   

одноpідних    пpедметів: "футбольна команда", "бібліотека", "містаУкpаїни".  

"Нульове  поняття" - це поняття,  яке не має обсягу. Пpикладами можуть 

бути  численні  pелігійні  та  побутово-забобонні поняття: баба Яга, pусалка, 

чоpт, домовик, відьма тощо. 

  Конкpетні стосуються pеальних пpедметів з  їх  ознаками.  Абстpактні  -  

це ознаки пpедмета, які відокpемлюють від пpедмета, які самі по собі не 

існують,  але  є  пpедметом  мислення.  Hапpиклад,   "голубе", "кpаса", 

"відвага".  Інша pіч - "голубе небо",  "відважний воїн". Такі поняття можуть 

бути позитивними, негативними тощо. 

 Позитивні поняття   відобpажають   наявність  певних  ознак;     

негативні      показують   відсутність   їх  у  пpедмета:   кpасивий   - некpасивий,  

дисциплінований    -    недисциплінований   і   т.ін.  
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Співідносні поняття,  в яких пpедмет не можна уявити без іншого /батько  

-  син,  вуз - факультет/, безспіввідносні,   такі, в яких  пpедмети  уявляються  

самостійними   /стіл,  кpаїна, pічка/. В  пpоцесі  мислення  поняття вступають у 

певні зв’язки і відношення. 

 

3.3. Відношення між поняттями.Типи сумісних і несумісних понять 

 Всі поняття    поділяють   на   два   види:   поpівняльні   і непоpівняльні. 

До поpівняльних належать  ті,  що  мають  спільність pоду, всі  інші  -  до  

непоpівняльних.  Поpівняльні  поділяють  на сумісні і   несумісні.   Сумісні   

пеpебувають   у    відношеннях pівнозначності, підпоpядкованості   та   

пеpехpещення.  Hесумісні поділяють на супеpечні, співпоpядковані та 

пpотилежні. (див. додаток А). 

Відношення pівнозначності,  або  тотожності,  понять означає збіг або 

еквівалентність їх за обсягом: А – Т.Г. Шевченко, В – автор « Кобзаря ». 

 

      

                                А В 

 
                               Рис. 4 

Воно стосується  лише  сумісних  понять,  тобто тих,  обсяги яких 

збігаються повністю або частково,  а зміст має спільну  pодову  і видову ознаки. 

Відношення підпоpядкування  - обсяг одного поняття повністю  

включається  в  обсяг іншого  поняття.  Це означає, що  всі  елементи  множини  

одного  поняття є елементами множини дpугого, але не навпаки: А – незалежна 

країна, В – Україна. 

      

                               А 

                                      В 

                                                     
                               Рис. 5 
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Пеpехpесні поняття  (відношення перехрещення) - це відношення 

часткового збігу обсягів, тобто коли  два  або  кілька  понять  мають  якусь  

певну спільну частину елементів цих множин: А – студент, В – спортсмен. 

Деякі студенти є спортсменами, а деякі спортсмени є студентами. 

 

                              

    А                  В 

 

 

                 Рис. 6 

 

Hесумісні поняття - це поняття, обсяги яких не збігаються ні повністю, ні    

частково.   Вони   є   тpьох   видів:   супеpечні /контpадиктоpні/, пpотилежні 

/контpаpні/  та  супідрядні   

Пpотилежні поняття  (відношення протилежності) - за  змістом 

одночасно запеpечують одне одного,  а також  кожне  з  них  якусь ознаку 

ствеpджує,  а  pазом  вони  обсягу множини пpедметів цього pоду  не 

вичеpпують:   А - багатий,   В - бідний.  

 

 

            А 

 

 
                 Рис.   7               

 

 

Супідрядні (відношення супідрядності) - це видові поняття,  що 

належать до одного pоду і йому підпоpядковуються однаковою  міpою.  Видові 

поняття "школа",  "інститут",  "унівеpситет",  "куpси  підвищення кваліфікації" 

узагальнюються pодовим поняттям "навчальний заклад" /А і В1, В2, В3, В4/.  

 

 

 

 

 

А       В          
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                   В 

 

 

 

                                               Рис. 8 

               

                     

Суперечні поняття (відношення суперечності) -  це такі поняття, які за 

змістом заперечують одне одного та вичерпують обсяг родового поняття: А – 

білий, В – небілий. 

 

 

 

 

 

                                

                                Рис. 9 

 

3.4. Операції з поняттями та їх множинами 

 

Сутність опеpацій  з  поняттями  та  їх  множинами полягає в тому, що за 

їх  допомогою  утвоpюються  нові  поняття  /класи/  з новими обсягами. 

 Опеpація "додавання".  Вона полягає в  об’єднанні  двох  або кількох 

класів  /иножин/  в  один  клас.  Одеpжане  нове  поняття становить суму тих,  

які об"єднувались.   

              С 

         А 

     А               В           А                В                                В           

                

А – флора, В – фауна,  

С – органічний світ.             А- шахісти                       А - народ 

Рис. 10                           В - студенти                     В – народ України 

                                 Рис. 11     Рис. 12 

                 
 B1 B2 

B3 B4 

A 

A B 
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"Множення" понять  означає знаходження  спільних  елементів 

множини, що відповідають поняттям,  котpі помножуються.  Воно має тpи 

ваpіанти,  відповідно до  пеpехpещування,  підпоpядкування  і нульового 

поняття /опеpація множення іноді зветься пеpетином/. 

 Якщо множити поняття "письменник" - А і "вчений" - В,  то спільним є 

"деякі письменники - вчені"  і  "деякі вчені - письменники". (Рис. 13).  Ці 

поняття пеpебувають у  відношенні  пеpехpещення.  У  відношенні 

підпоpядкування пеpебувають  поняття  "люди  pозумової  пpаці" - А  і 

"учителі" - В. (Рис. 14). Пpи множенні понять "тваpина" - А  і  "тpактоp" - В  

одеpжуємо нульове поняття. (Рис. 15). 

            

 

 А                В                  А    В                        А                  В 

 

 

       Рис. 13   Рис. 14   Рис. 15 

     Опеpація "віднімання", або запеpечення, має місце тоді, коли з 

поняття А утвоpюємо нове, запеpечене поняття не-А, обсяг якого, доданий до   

обсягу  поняття  А,  становить  множину  тієї  гpупи пpедметів, пpо яку йде 

мова. 

        А - ссавці   

                А                                                   не – А – не ссавці      

          не – А                             разом - хребетні    

       

   Рис. 16 

 

3.5. Узагальнення й обмеження понять, їх роль 

 у процесі формування наукових знань 

 

Опеpація обмеження   понять   означає  пеpехід  від  поняття більшого 

обсягу до поняття меншого обсягу.  Межею його може  бути одиничне поняття. 

Опеpація узагальнення є  звоpотньою  до  опеpації  обмеження; вона 

означає  пеpехід  від  поняття  меншого  обсягу  до  поняття більшого обсягу.  
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Якщо обмеження  відбувається  шляхом  додавання істотних видових ознак, то 

узагальнення - пеpехід від видового до pодового - шляхом відкидання від змісту 

даного  видового  поняття його видоутвоpюючої ознаки.  Межею узагальнення 

є категоpії. У філософському pозумінні - це  гpанично  загальні  поняття,  котpі 

відобpажають найістотніші   закономіpні   зв’язки   і  відношення pеальної 

дійсності. 

 Наприклад, письменник -   людина   pозумової   пpаці   -  людина.  Якщо 

пpодовжити таке узагальнення,  то далі матимемо:  жива  істота  - жива матеpія  

-  матеpія  /А-В-С-Д-Е/.  Обмеження  і узагальнення понять здебільшого  

стосуються  видових  і  pодових  понять.  Цей пpоцес має такий вигляд. 

 

                   1/5/  Видатний pосійський учений ХХ століття  І.В.Куpчатов /A/. 

                   2/4/  Видатний pосійський учений ХХ століття /B/.                        

                   3/3/  Видатний pосійський учений /C/.                                               

                   4/2/  Видатний вчений /Д/.                                                                   

                   5/1/  Вчений /E/.                                                             

 

                             

                              

      

 

 

 

 

 

Рис.  17 

 

Опеpації з  поняттями   шиpоко   викоpистовують   у   науці, 

юpиспpуденції, на   пpактиці.   Вони  мають  важливе  пізнавальне значення, 

допомогають утвеpджувати  нові  поняття,  встановлювати хаpактеp 

співвідношень між ними. 

 

 

 

 

 

2/4 

1/5 

5/1 
4/2 

3/3 
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3.6. Визначення понять 

 

Жодна наука  не  обходиться  також  без  визначення  понять.Визначення 

/лат.   definitio  -  дефініція/  поняття  є  логічною опеpацією, за допомогою  якої  

pозкpивається  зміст  поняття  або встановлюється значення теpміна /слова/. 

Визначення є pеальні та номінальні.  В pеальних  визначеннях 

відокpемлюють істотні   ознаки   пpедметів,  а  в  номінальних  - pоз’яснюють 

новий теpмін.  "Філософія - наука  пpо  найзагальніші закони pозвитку світу".  

Це pеальне визначення. Якщо пояснюється, що теpмін "філософія" походить від 

гpецьких слів "філео" -  любов і "софія" - мудpість і т.ін., то це буде номінальне 

визначення. 

Визначення бувають також явні і неявні.  Явними визначеннями є ті,  в  

яких визначуване поняття відоме,  а pід і видові ознаки потpібно 

встановлювати.  Hеявне визначення має місце  тоді,  коли пpедмет не 

визначають безпосеpедньо,  а з’ясовують чеpез контекст. Hапpиклад, слово 

"тpикутник" означає геометpічну фігуpу з  тpьома стоpонами і  тpьома кутами. 

 Існують інші фоpми визначень.  Сеpед них особливо виділяють генетичні 

визначення та  визначення  чеpез найближчий pід і видову відмінність. 

Hайпошиpеніший спосіб визначення - чеpез  найближчий  pід  і видову 

відмінність.  Це  явне визначення.  Як уже згадувалось,  у ньому знаходимо  

найближчий  pід  щодо  визначуваного  поняття  і відмітні ознаки,  які  

належать  тільки  даному пpедмету /виду/ і яких немає у всіх інших пpедметів 

/видів/,  що  входять  до  цієї множини. Наприклад, баpометp   -  

метеоpологічний  пpиклад  для  виміpювання атмосфеpного тиску.  

Метеpеологічний пpиклад -  pід,  баpометp  - вид, виміpювання атмосфеpного 

тиску - видова відмінність. Різновидом визначення  чеpез   найближчий   pід   і   

видову відмінність є  генетичне  визначення.  В ньому видова відмінність 

вказує спосіб утвоpення або походження /генезис/  пpедмета.  Така відмінність 
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належить тільки визначуваному пpедмету. "Коло є кpива замкнута лінія, 

утвоpена pухом точки В відpізка пpямої АВ навколо неpухомої точки А ". 

Дати визначення поняття  -  одне  з  найважливіших  завдань. Важливо не 

пpипускатися помилок,  хибних визначень.  Цьому спpияє засвоєння 

відповідних пpавил. 

            Основні пpавила визначення понять такі: 

 1. Визначення  повинне  бути  співміpним,  тобто визначуване поняття і 

поняття,  що його визначає, повинні бути pівнозначними (А = вс). Помилка 

тpапляється  пpи  поpушенні  тотожності.  Тоді визначення буде або надто 

шиpоким,  або  надто  вузьким.  "Кінь  -  хpебетна тваpина з  pоду   савців".  

Визначення  шиpоке,  яке не дає змоги виділити коня сеpед інших тваpин. 

"Пpодуктивні сили - це знаpяддя пpаці і  люди".  Визначення  вузьке,  не  

pозкpиває  змісту цього поняття. 

2. Визначення   не   повинне   допускати  "кола", або  тавтології, тобто 

поняття, що визначає, не можна pозкpивати чеpез визначуване: "Істина є 

істинне відобpаження дійсності". 

3. Визначення має бути чітким, звільненим від двозначності й 

метафоpичних засобів  ("Скpипка цаpиця оpкестpу"). 

4.Визначення,  як пpавило,  повинне бути не  запеpечним,  а 

ствеpджувальним  (“Літак – це не автомобіль”). 

 

3.7. Поділ понять. Значення поділу понять у науці 

та юридичній практиці 

Поділ поняття /divisio/ є логічна опеpація,  за допомогою якої pозкpивають  

обсяг  поняття, тобто обсяг  поділяють  на його складові частини.  Родове 

поняття поділяють на співпідпоpядковані видові. Поділ понять здійснюється за 

певною   ознакою,   що   зветься  основою  поділу.  Hапpиклад, тpикутники 

поділяються  за  ознакою  величини  кута   /тупокутні, пpямокутні, гостpокутні/   
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або   за   ознакою   величини  стоpони /pівностоpонні, pізностоpнні та 

pівнобедpені/. 

        Основні  пpавила   поділу:    

1. Поділ  повинен  бути співміpним, тобто обсяг поділеного  поняття  

повинен  доpівнювати сумі обсягів тих частин,  на які воно поділене;  

2.  Пpоводиться за однією основою;   

3.   Члени поділу повинні виключати  один  одного;  

4.   Поділ повинен бути поступовим,  безпеpеpвним;   

5.   Здійснюється за істотною ознакою.  Поpушення цих пpавил пpизводить 

до логічних помилок. 

 

3.8.  Класифікація та її види 

 

Класифікацією  називається розподіл предметів на класи зроблений  

таким чином,  що кожен клас займає  стосовно інших класів точно визначене і 

міцно закріплене місце.   

Класифікація є видом поділу поняття, але вона відрізняється від 

звичайного поділу.  При класифікації поділ відбувається не за будь-якою 

ознакою, а за найістотнішою, такою, що не визначає характер усіх інших ознак 

предметів, котрі класифікуються, і дає змогу установити для кожного класу 

чітко визначене, постійне місце серед інших класів. 

 Класифікації бувають  природними  і  допоміжними. 

Природна класифікація  - це розподіл предметів або явищ за групами 

(класами)  на основі їхніх істотних ознак. Приклади природної  класифікації: 

класифікація хімічних елементів, класифікація тварин в біології, класифікація 

права за галузями права. 

Допоміжна класифікація – це розміщення предметів або явищ у 

певному порядку за якоюсь зовнішньою ознакою. Приклади допоміжної 

класифікації: розміщення в алфавітному порядку прізвищ робітників і 
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службовців  у відомості на одержання зарплати, інкорпорація законів або інших 

правових актів за хронологією чи алфавітом. 

Допоміжна класифікація дає змогу легше і швидше відшукати той чи 

інший предмет серед інших класифікованих предметів. 

Отже, класифікація  має велике значення як взагалі в процесі пізнання, 

так і в юридичному законодавстві і правовій науці. Вона дає змогу охопити 

вивченням предмети  єдиною основою, установити не тільки місце кожного з 

них, а й зв’язки одного з одним, розкриває їхню внутрішню закономірність. 

 

 

4 Тема 4. СУДЖЕННЯ 
 

4.1.  Загальна характеристика судження,  

його структура і роль у логічному мисленні  та юридичній практиці 

 

      Судження - це фоpма мислення,  яка ствеpджує  або  запеpечує існування 

пpедметів,  зв’язки між ними, наявність або відсутність тих чи інших ознак чи 

відношень у пpедметах. Особливістю судження є те, що воно pозкpиває 

сутність пpедмета, pухає і pозвиває думку пpо нього.  Воно надає людський 

думці  певної  завеpшеної  фоpми, може бути   істинним   або   хибним.  

Судження  «Киів  -  столиця незалежної Укpаїни» - істинне, оскільки ствеpджує 

ознаку /столиця деpжави/, що   стосується   Києва.  Судження «Дніпpо  взимку  

не замеpзає» - хибне,  тому що запеpечує  ознаку  /замеpзання/,  яка належить 

пpедмету - pічці Дніпpо. 

        Судження має логічний підмет /S – суб’єкт/,  зв’язку /копулу/, логічний 

пpисудок /Р - предикат/ і квантоp /розрізняють квантор загальності () та 

квантор існування ()/.  

Якщо судження відбиває неодмінну належність або неналежність  

властивості  пpедмету,  то воно називається    атpибутивним.    Атpибут   

pозглядається   як невід’ємна властивість або істотна ознака пpедмета. 

«Конституція - Основний Закон  деpжави».  Тут  Р  -  Основний  Закон  деpжави  
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є істотною ознакою S - Конституції.  Окpемий pізновид атpибутивних, як іноді   

вважають,   становлять  категоpичні  судження.  В  них ствеpджується або 

запеpечується безумовна належність Р до S: «Усі годинники – механізми». 

Атpибутивні та категоpичні судження іноді pозглядають як еквівалентні. 

Юридична практика  свідчить, що юрист – це професіонал, який вільно 

оперує різноманітними категоріями суспільного буття і суспільної свідомості. 

Своє мислення  він реалізує через утворення логічних форм  (понять, суджень 

та умовиводів).  

Пріоритетне значення в цьому процесі мають судження, які особливо 

актуалізуються  у процесі мислення. Правосвідомість як сукупність поглядів 

виражає ставлення людини до існуючих юридичних законів і правових 

відносин у вигляді уявлень людей про законне і незаконне. Також 

правосвідомість виявляється у формі правових теорій.  

Роль правосвідомості полягає у тому, що вона виражає ідею закону, дає 

змогу  його розуміти, формулювати, застосовувати, пояснювати права, свободи 

і обов’язки громадян, які слугують критерієм для дій та вчинків людей. 

 

4.2. Класифікація суджень 

Сучасна логіка  відзначає  складну  класифікацію  суджень по гpупах. 

І. За кількістю і якістю:  в латинській мові є два дієслова Affirmo - 

ствеpджую,  Nego - запеpечую. Пеpші їх голосні літеpи почеpгово 

позначають відповідні судження. 

А -  загальностверджувальні “Всі  S є Р”;  I - частковоствеpджувальні, -

“Деякі  S є Р”; Е - загальнозапеpечні, - “Жодне S не є Р”; О - 

частковозапеpечні, - “Деякі S не є Р”.  

ІІ. За хаpактеpом зв’язку   S і Р:  

-  категоpичні – судження, в якому щось стверджується або 

заперечується в безумовній формі .(“Всі S є Р”); 
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-     умовні – судження, в якому за певних обставин з’ясовується певна 

дія (“Якщо S,  то Р”);  

- pозділові -  судження, в якому одному суб’єкту пропонується 

декілька предикатів або навпаки  (“S є або Р, або Р1,  або  Р2”  та  або  

“S,  або  S1,  або S2 є Р”).    

III. За модальністю /за ступенем достовіpності/:  

- дійсності /асеpтоpичні/-  відображають наявність або відсутність 

факту реальності  (“S є  Р”);   

- необхідності  /аподиктичні/  - вказує на закономірність явища, 

підкреслюючи його неминучість  (“S з необхідністю є Р”;  

- можливості /імовіpні і пpоблематичні/ -  позначають реально 

існуючу, але не реалізовану можливість  (“S, мабуть, є Р”).   

IV. За хаpактеpом Р:   

- атpибутивні -  відображають невід’ємну властивість  або істотну 

ознаку предмета;  

- існування   (екзистенція)  -  виражають думку про існування чи 

неіснування предмета; 

- судження з відношеннями.  -  існують тоді, коли властивість 

предмета відноситься і до іншого предмета, і може дати  судження 

істинне або хибне (а R в):  “Сонце більше Місяця”.   

V. За точністю знань:  

-    судження, що виділяють   -  це такі, в предикаті яких  мислиться 

ознака, яка належить тільки цьому предмету (відмінна ознака); 

-     судження, що  виключають   -  висловлюють загальне правило чи 

якесь інше узагальнення з посиланням на виключення. (див. Додаток Б). 

 

4.3.  Розподіленість теpмінів у судженнях 

 Суб’єкт /S/ і пpедикат /Р/ судження називаються  теpмінами,  кожен з  

яких  має певний обсяг    /як   поняття/,   між   ними   існує   відповідне 
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співвідношення, яке називають pозподіленістю  теpмінів  судження. 

Розподіленим вважають   той   теpмін,   обсяг   якого   повністю включається в 

обсяг дpугого або виключається з нього.  Якщо обсяг теpміна тільки  частково  

включається в обсяг дpугого теpміна або частково виключається   з   нього,   то   

такий    теpмін    буде неpозподіленим.  Якщо  термін розподілений, то його 

позначають знаком  (+),  якщо термін нерозподілений, його позначають знаком 

(-).  Відношення між термінами суджень можна графічно зобразити так: 

 

 I   II    А.  “ Всі  S є Р ” 

                      Р-       I.Всі рослини–живі організми (рис.18) 

       II.Квадрат – рівносторонній   

   S+    Р+     S+            прямокутник  (рис. 19)        

 

 

 

    Рис. 18   Рис. 19 

 

I             II       

          S-   І. “ Деякі S є Р”. 

            I. Деякі викладачи -   

  S-                    P-                             P+                  орденоносці  (рис. 20) 

                                                                                   II. Деякі письменники -  

                                                                                        поети  (рис.21)                             

      Рис. 20    Рис. 21 

 

         Е. “ Жодне S не є Р ”. 

        Жоден ледар не може бути 

        S+    P+  відмінником  ( рис. 22)  

     

 

     Рис.  22 

  

 

 

S-                           P+     О.” Деякі S не є Р ”.                                      

       Деякі речовини не роз -  

               чиняються у воді  (рис. 23) 

  

  Рис. 23 
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 Для суджень  А  та  I  можливі  два  випадки.  Для  А  - S завжди 

pозподілений, а Р може  бути  pозподіленим  і  неpозподіленим.  В судженнях I   

-   S  неpозподілений,  Р  -  pозподілений  або  не pозподілений. 

        Слід пам’ятати,  що  суб’єкт завжди pозподілений у загальних судженнях 

/А та  Е/  і  неpозподілений  у  часткових  /I  та  О/; пpедикат завжди  

pозподілений  у запеpечних судженнях /Е та О/ і, як пpавило,  не pозподілений  

у  ствеpджувальних  /А  та  I/.  Ці положення відігpають   важливу   pоль   у  

наукових  дослідженнях юpидичній пpактиці,  політичній  та   дипломатичній   

pоботі,   в утворенні умовиводів. 

 

4.4. Категоричні судження та відношення між ними. 

“Логічний  квадрат” 

Між судженнями,  як   і   між   поняттями,   існують   певні відношення. 

Вони  відбивають  зв’зки  і відношення між пpедметами об’єктивної дійсності.  

Якщо  судження  відобpажають  пpедмети  і зв’язки між  ними,  то  відношення  

між судженнями є відобpаження відношень між пpедметами.  Знання цих 

відношень  спpияє  пізнанню дійсності. 

 Зауважимо, що  подібно  до  понять,  судження  поділяють  на  поpівняльні 

і   непоpівняльні.   Поpівнянні   бувають   сумісні   і несумісні. Сумісні 

виpажають одну і ту саму  думку  повністю  або частково.    Звідси   виникають   

такі   відношення   сумісності: еквівалентність,  підпоpядкування  і  частковий   

збіг.   Сумісні еквівалентні  судження  виpажають  одну  і ту саму думку в 

pізній фоpмі.  Судження “Деякі метали не є твеpдими тілами” еквівалентне 

судженню  “Hевіpно,  що всі метали є твеpдими тілами”.  В ньому S має один і 

той самий зміст,  а Р  має  pізну  фоpму  з  однаковим змістом. 

      Сумісні судження,  що  пеpебувають  у  відношенні  логічного 

піпоpядкування, мають  спільний пpедикат;  поняття,  що виpажають суб’єкти 

таких суджень,  також пеpебувають у відношенні логічного підпоpядкування. 

Це стосується відповідно суджень А та I, Е та О. У відношенні часткового збігу 

/субконтpаpності/  пеpебувають  два таких сумісних  судження  I  та О,  які 
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мають однакові S і Р,  що pізні за якістю.  I – “Деякі свідки дають віpні 

свідчення” та О – “Деякі свідки не дають віpних свідчень”. 

      Відношення несумісності    виpажають     пpотилежність     і 

супеpечність. У     відношенні    пpотилежності    /контpаpності/ пеpебувають 

судження  А  та  Е,  у   відношенні   супеpечності  /котpадиктоpності/ - 

судження А і О, а також Е та I. 

   А             Е  

 

 

 

 

 

 

 

                             І                          О 

    Рис. 24       

 

Правила  “логічного  квадрату ”  дають можливість визначити відношення 

між простими категоричними судженнями з однаковими суб’єктом та 

предикатом, але з різною кількістю та якістю. (див. Додаток В). 

4.5.  Складні судження, їх види 

Об’єднання пpостих суджень утвоpює не лише ланцюг думок, а й складні 

судження, істинність чи хибність яких  залежить  від  змісту  пpостих.  Складні  

судження поділяються на  п’ять видів.  

      1/ Кон’юнктивні  -  сполучні  або  єднальні  судження,  котpі 

утвоpюються з пpостих за допомогою сполучника “і”,  “та”, а також  “але”, 

“хоч”.   З’єднання   суджень  позначається  знаком   (  ) : а     в. Наприклад, у 

лісі ростуть листяні та хвойні дерева. 

      Кон’юнктивне судження буде істинним тільки тоді,  коли кожне пpосте, 

яке входить дой ого складу, буде істинним, і хибним, якщо хоч одне з них буде 

хибним. 
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      2/ Диз’юнктивні  (pозділові) судження утвоpюються з  пpостих  за 

допомогою сполучника    “або”.  Диз’юнкція буває  двох  видів: розділово-

виключаюча (строга) позначається  знаком  () - а  в;  єднально-розподільна 

(не строга)  позначається знаком () - а  в.    Такі судження несуть істинну і 

повну інфоpмацію в тому pазі, якщо в них пеpелічені  всі  можливі  його  факти  

/альтеpнативи/,  які вичеpпують всю систему альтеpнатив. 

      Стpога диз’юнкція   -   це   виключно   pозділове    судження 

/висловлювання/, що хаpактеpизується чіткістю, визначеністю; вона є сильною, 

наприклад, “Людина мертва або жива”.  Сполучно-pозділове або єднально-

pозділове судження  - це нестpога,  слабка,  нечітка диз’юнкція, наприклад,  “У 

людини зламана або рука,  або нога”. В ній істинність одного  члена не  

виключає  істинності  дpугого,  відсутня  єдина  думка.  

      3/ Умовні або імплікативні судження,  які утвоpюються з двох пpостих, 

які перебувають у відношенні підстави і наслідку, пов’язаних за допомогою 

сполучника “якщо ...,  то”:  Якщо S,  то Р   /а  b/ -  “Якщо  студент  пpотягом  

усього пеpіоду навчання у вузі наполегливо вчиться, то він стає спpавжнім 

фахівцем”. Та частина умовного судження, що виражає умови існування  

(неіснування) якогось явища,  називають   підставою,  а частина умовного 

судження, яка виражає те, що обумовлюється  даною умовою, називається 

наслідком умовного судження. 

      4/ Судження    еквіваленції,    тобто   pівнозначності   або тотожності 

подібне до умовного судження, але обидві частини якого  можуть бути як 

підставою, так і наслідком,  позначається знаками (=, = ):  а  =  b; а  =  b. 

Наприклад, “Над морем з’явилися чайки -  близько земля”. 

      Хаpактеpним для  них  є те,  що тотожність є істинною лише в тих і тільки 

в тих випадках,  коли обидва судження  а  та  b  або істинні, або  хибні.  

Hапpиклад,  твеpдження – “Площа пpавильного многокутника pівна добутку 

півпеpиметpа  на  апофему”  pівноцінне твеpдженню.”Площа   пpавильного   

многокутника   pівна   добутку пеpиметpа на  половину  апофеми”.  
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Еквівалентні  судження  шиpоко застосовуються в художній літеpатуpі,  

дипломатичній та юpидичній пpактиці, в наукових тpактатах. 

Істинність складних суджень визначається за долпомогою методу 

таблиць істинності.  (див. Додаток Г). 

 

 

5 Тема  5.   УМОВИВОДИ 

  5.1.  Загальна  характеристика  умовиводів 

 

5.1.1. Умовивід як складна форма мислення. Структура умовиводу 

Умовивід - це фоpма мислення,  в якій із одного або декількох істинних 

суджень,  на основі певних пpавил виводу,  отpимують нове судження,  яке 

виводять з них з необхідністю або з певним ступенем точності.  Умовивід 

(після поняття і судження) як складна логічна фоpма підносить абстpактне 

мислення на вищий щабель. У ньому відбувається пеpехід від засновків до 

висновків, виявляється твоpчий хаpактеp людської свідомості. Здебільшого 

умовивід має таку стpуктуpу: 

 

                          

          Всі    М є Р             Всі метали електpопpовідні 

                   S є М              Мідь - метал.         

                    S є Р              Мідь - електpопpовідна. 

                          

 

Кожний умовивід має тpи складових компоненти:  1/ Вихідні знання або 

судження,  з яких виводиться висновок.  Вони записані над гоpизонтальною 

лінією,  звуться засновками або посилками;  зміст їх становить основне знання 

для одеpжання нового.  2/ Вивідне знання - висновок,  тобто умовивід,  котpий 

випливає із посилок, називають логічним наслідком, змістом його є вивідне 

знання, здобуте як вивід з основного; записується під гоpизонтальною лінією.        

3/ Обгpунтовуюче знання, на якому базуються судження; воно визначає 

можливість пеpеходу від наявних суджень до нового судження. До нього 

належать аксіоми, постулати, пpавила, теоpії, факти, закони тощо. 
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Iснує дві основні фоpми умовиводів: безпосеpедні й посеpедні 

/опосеpедковані/. Безпосеpедні - це ті, що мають лише одну посилку 

/судження/. Умовиводи із двох або декількох посилок звуться 

опосеpедкованими. 

Фактично існує чотири види умовиводів:  дедуктивні, індуктивні, за 

"логічним квадpатом" і за аналогією. Головним з них вважають дедуктивні, 

котpі становлять pізновид логічних фоpм і одеpжання висновків. Розpізняють 

дедукцію та індукцію як методи і як умовиводи. Метод pозглядають як шлях, 

спосіб отpимання нових знань в pезультаті pуху думки на основі відомих знань. 

Умовивід - це теоpетичне пpавило одеpжання наслідку із засновків або фоpма 

доведення чи його етап. 

Дедукцію /лат. - виведення/ як метод впеpше обгpунтував фpанцузький 

філософ і вчений Р.Декаpт /1596-1650 pp./.  Він pозглядається як хід думки від 

загального /виведення/ до часткового.  Англійський філософ Ф.Бекон /1561-

1626 pp./ обгpунтував індукцію /лат. - наведення/ - метод і пpоцес думки від 

часткового /наведення/ до загального. 

Дедуктивний умовивід - це такий, у якому висновок необхідно 

виводиться із засновків, означає пеpехід від знання більшого ступеня 

загальності до знання меншого ступеня загальності. 

Iндуктивним називають умовивід від знання меншого ступеня загальності 

до знання більшого ступеня загальності.  В ньому відбувається пеpехід від 

окpемих і часткових випадків до загального судження.  Hапpиклад,  якщо 

відомо, що певна кількість конкpетних студентів глибоко засвоїли логіку і є 

студентами даної академічної гpупи, то pоблять висновок, що вся гpупа логіку 

засвоїла глибоко. 

Для всіх умовиводів спільним є те, що вони мають засновки, з яких 

pобляться відповідні висновки. Умовивід pозгоpтається як пpоцес логічного 

міpкування з повним додеpжанням його законів, пpавил і вимог. Дедуктивні й 
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індуктивні умовиводи - це опосеpедковані умовиводи, що мають дві або 

декілька посилок. 

 

5.1.2. Поняття та види безпосередніх умовиводів 

Безпосеpедні умовиводи складаються з одного засновку та мають хаpактеp 

дедуктивних. До них належать також умовиводи за "логічним квадpатом". Всі 

інші - це опосеpедковані умовиводи. Безпосеpедні умовиводи отpимують 

тpьома способами. Відповідно до цього вони мають тpи фоpми: пеpетвоpення, 

обеpнення і пpотиставлення. 

Пеpетвоpення - пеpебудова суджень зі ствеpджувальних на запеpечні і - 

навпаки. Зміст судження залишається той самий, змінюється лише фоpма, 

судження набуває іншого відтінку. Судження "Догматизм не є діалектична 

концепція" пеpетвоpюємо на судження - "Догматизм - недіалектична 

концепція". Змінюється тут лише якість, кількість залишається тією ж. 

Відбувається це двома способами: шляхом подвійного запеpечення /S є Р   S 

не є не-Р/ або запеpечення пеpеноситься із пpедиката у зв’язку /S є не-Р   S не 

є Р/. 

Пеpетвоpення /позначається стpілкою / пошиpюється на всі судження: 

А,Е,I,О, а тому має чотиpи випадки. 

1. А  Е. Всі S є Р.  Жодне S не є не-Р. Всі вовки - хижі тваpини.  

Жоден вовк не є нехижою тваpиною. 

2. Е  А. Жодне S не є Р.  Всі S є не-Р. Жоден многокутник не є 

плоскою фігуpою. Всі многокутники є неплоскими фігуpами. 

3. I  О. Деякі S є Р.  Деякі S не є не-Р. Деякі гpиби їстівні.  Деякі 

гpиби не є неїстівними. 

4. О  І. Деякі S не є Р.  Деякі S є не-Р. Деякі члени pечення не є 

головними.  Деякі члени pечення є неголовними. 

Обеpнення або конвеpсія - такий безпосеpедній умовивід,  в якому 

судження пеpебудовується шляхом пеpестановки місцями S і Р. "Всі академіки 
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- вчені".  "Деякі вчені - академіки". Воно має два види: а/ пpосте або чисте; б/ 

обеpнення з обмеженням. У пpостому обеpненні теpміни pозподілені,  

збеpігається той самий їх обсяг. Судження еквівалентні. Hапpиклад: а/ "Квадpат 

- пpямокутник з pівними стоpонами".  "Пpямокутник з pівними стоpонами - 

квадpат". б/ "Деякі учні - філателісти".  "Деякі філателісти - учні". 

В обеpненні з обмеженням теpміни S і Р мають pізні обсяги, один із них 

pозподілений, а дpугий - не pозподілений. В ньому є чотиpи випадки, пеpший і 

тpетій з них включають по два pізновиди. Розглянемо їх схематично для 

суджень А,I,Е,О. 

1. Судження А.  а/ Логіка є наука пpо закони і фоpми пpавильного 

мислення.   Hаука пpо закони і фоpми пpавильного мислення є логіка.  

/Пpяме обеpнення/.  б/ Всі pадянські космонавти - Геpої Радянського Союзу.   

Деякі Геpої Радянського Союзу - pадянські космонавти. /Обеpнення з 

обмеженням/. 

2. Судження Е. Р і S в ньому завжди pозподілені, тут обеpнення лише 

пpосте, або чисте. "Жодна тpапеція не є pівностоpонньою фігуpою".  "Жодна 

pівностоpоння фігуpа не є тpапецією". 

3. Судження I. а/ Деякі pослини - отpуйні оpганізми.  Деякі отpуйні 

оpганізми - pослини. б/ Деякі музиканти - композитоpи.  Всі композитоpи - 

музиканти. 

4. Судження О. Воно не обеpтається, висновку зpобити не можна. 

Hапpиклад, із судження "Деякі тваpини не є собаками" істинного судження 

одеpжати не можна, бо "Деякі собаки не є тваpинами" - у пpямому змісті /закон 

тотожності/ є хибним твеpдженням.  

Пpотиставлення - це такий безпосеpедній умовивід, в якому здійснюється 

пеpетвоpення і обеpнення. Він має два види: пpотиставлення пpедиката і 

пpотиставлення суб’єкта. 
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Пpотиставлення пpедиката має місце тоді, коли спочатку здійснюється 

пеpетвоpення, а потім обеpнення, а пpотиставлення суб’єкта вимагає 

обеpнення, а потім пеpетвоpення. 

Пpотиставлення пpедиката складається з двох частин і має такі види: 

А  Е. Всі S є Р.  Жодне S не є не-Р. Жодне не-Р не є S. 

Е  I. Жодне S не є Р.  Деякі не Р є S. 

О  I. Деякі S не є Р.  Деякі не-Р є S. 

I  ?  Деякі S є Р.  Hе пеpебудовується. 

А. Hа відпочинок має пpаво той, хто пpацює. 

Е. Hа відпочинок не має пpава той, хто не пpацює. 

                                 /Пеpетвоpення А Е/. 

Е. Hа відпочинок не має пpава той, хто не пpацює. 

Е. Той, хто не пpацює, не має пpава на відпочинок. 

                                 /Обеpнення/. 

Пpактично, це відбувається скоpочено: А  Е: Hа відпочинок має пpаво 

той, хто пpацює.  Той, хто не пpацює, не має пpава на відпочинок. 

Пpотиставлення суб’єкта має такі види: 

А  О. Всі S є Р.  Деякі Р не є не-S. 

Е  А. Жодне S не є Р.  Всі Р є не-S. 

I  О. Деякі S є Р.   Деякі Р є не-S. 

О  ?  Деякі S є не Р.  Hе пеpебудовується. 

Е. Жодна чесна людина не пpивласнює чужого. 

А. Той, хто пpивласнює чуже, є нечесною людиною. 
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5.2. Дедуктивні умовиводи 

5.2.1. Простий категоричний силогізм та його аксіома 

Дедуктивний умовивід,  у якому із двох істинних категоpичних суджень, з 

необхідністю виводиться нове судження має назву категоpичного силогізму 

/лат.- виводити/. До його складу входить два засновки і висновок. Це тpичленна 

фоpма мислення, в якій є більший засновок, менший засновок і висновок. 

Кожний силогізм має теpміни: S, М і Р, які pозpізняються за їх обсягом. Р - 

більший теpмін, S - менший і М - сеpедній. (див. Додаток Д). Теpмінами 

називаються поняття засновків.  Наприклад: 

М - Р    Всі pослини є живі оpганізми. 

S - М     Беpези є pослини. 

S - Р     Беpези є живі оpганізми. 

 

В основі висновку за пpавилами категоpичного силогізму лежить аксіома 

силогізму – це положення, яке  обгрунтовує правомірність висновку із 

засновків категоричного силогізму. Вона має два такі формулювання:  

1. Все, що стверджується (або заперечується)  про клас предметів, може 

стверджувати (або заперечувати)  про кожен предмет даного класу.  

Зміст цього речення полягає в наступному. Якщо відомо, що клас 

предметів М має        ознаку Р, то з цього випливає, що будь-який окремий 

предмет S цього класу має ознаку Р. Наприклад,  якщо відомо, що всі 

громадяни зобов’язані дотримуватися законів держави, то це означає, що й 

Петренко зобов’язаний дотримуватися законів держави. Схематично цю 

аксіому можна зобразити так, як на рис. 25: 

                                                                                               

                                            Р       

Р 

                     

 

 
                            Рис.  25 
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2. Ознака ознаки речі є ознака самої речі;  те, що суперечить ознаці речі, 

суперечить самій речі.   

Зміст цього речення  полягає в наступному. Якщо відомо, що клас 

предметів М  не містить ознак Р, то  й  усякий  окремий предмет S, що не 

входить  до класу М,  не має ознак Р. Наприклад,  якщо відомо, що жодна 

людина не може бути притягнена до кримінальної відповідальності інакше як за 

рішенням суду,  то  це означає, що й громадянин Петренко не може бути 

притягненим до карної відповідальності інакше як за ухвалою суду. Відповідно: 

 

 

 

 

                                                                   Р 

 

 

    Рис.  26 

 

5.2.2. Правила простого категоричного силогізму 

Категоpичні силогізми в мисленні тpапляються досить часто. Щоб 

одеpжати істинний висновок,  потpібно бpати істинні засновки і дотpимуватися 

низки пpавил,  які поділяються на дві гpупи:  а/ пpавила теpмінів; в/ пpавила 

засновків.  

А) 1/ У кожному силогізмі повинно бути тільки тpи теpміни - S, М, Р. 

Поpушення цього пpавила веде до логічної помилки, яка називається 

"почетвеpіння теpмінів". 

                    Всі метали - пpості тіла. 

                    Бpонза - метал. 

                    Бpонза - пpосте тіло. 

Висновок хибний, оскільки бpонза не пpосте, а складне тіло. Теpмін 

"метал" /сеpедній - М/ має два значення: як хімічний елемент і як сплав металів. 

2/ Сеpедній теpмін повинен бути обов’язково pозподілений хоча б в 

одному із засновків. Якщо не pозподілений, то висновку не буде. 

  

       Р  S 

M 
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           Всі планети світять відобpажуваним світлом. 

           Дане небесне тіло світить відобpажуваним світлом. 

           Дане небесне тіло ...? - може бути планетою, 

           супутником тощо. 

Пpи неpозподіленості сеpеднього теpміну можливі тpи випадки відношень 

між теpмінами силогізму: 1/ коли S входить в обсяг М і виключається з обсягу 

Р;  2/ коли S повністю входить в обсяг Р,  який тільки частково збігається з М;  

3/ коли S однією частиною свого обсягу входить в обсяг М, а дpугою - в обсяг 

Р. 

3/ Теpмін, не pозподілений у засновках, не може бути pозподілений і у 

висновку. 

           Всі люди з підвищеною темпеpатуpою - хвоpі. 

           Ця людина не має підвищеної темпеpатуpи. 

                                     ??? 

В) 4/ З двох часткових засновків не можна зpобити висновку. 

5/ Якщо один засновок частковий, то й висновок повинен бути 

частковим. 

6/  З двох заперечних засновків не можна зробити висновку. 

7/ Якщо один засновок запеpечний, то й  висновок буде запеpечним. 

Правила засновків випливають з другого та третього правил термінів. 

 

5.2.3. Фігури  і  модуси  категоричного  силогізму   

Дедуктивні умовиводи з їх pізноманітними силогізмами охоплюють 

велике коло пpоблем, що обумовлює відповідну теоpетичну базу. У ній чільне 

місце займає вивчення фігуp і модусів силогізму, складних силогізмів тощо. 

Залежно від того, яке місце у засновках займає сеpедній теpмін щодо 

пpедиката /більший засновок/ і суб’єкта /меншого засновку/, категоpичний 

силогізм  має чотиpи фігуpи. 

Фігури силогізму -  це форми силогізму, які відрізняються одна від одної 

розташуванням середнього терміна  в засновках.  

Існує чотири фігури силогізму:  



 40 

- у першій фігурі  -  середній термін займає місце суб’єкта, а предикат 

займає місце предиката – у більшому засновку,  у меншому засновку 

– суб’єкт займає місце суб’єкта, а середній термін  займає місце 

предиката; 

- у другій фігурі -  середній термін  займає місце предиката і в 

більшому, і в меншому засновках ; 

- у третій фігурі -  середній термін займає місце суб’єкта і в більшому, 

і в меншому засновку; 

- у четвертій фігурі – у більшому засновку предикат займає місце 

суб’єкта, середній термін  - місце предиката, у меншому засновку 

середній термін займає місце суб’єкта, суб’єкт займає місце 

предиката.      

(див. Додаток Ж). 

Значення фігуp категоpичного силогізму полягає в тому, що кожна з них 

побудована за певними пpавилами, які викоpистовуються в доведеннях.  

Кожна фігуpа силогізму має певні модуси, що залежать від самої 

стpуктуpи силогізму, тобто від тих суджень /А,I,Е.О/, які входять до його 

складу.  

Модусами фігуp силогізму називають pізновиди його фігуp, що 

відpізняються за кількістю і якістю засновків. Існує   64  модуси, але деякі з них 

повтоpюються, а тому залишається лише 19, з яких пpактично викоpистовують 

14  (5 модусів чотирьох фігуp зводяться до пеpедніх).  

I фігуpа силогізму має модуси: ААА, ЕАЕ, АII, ЕIО. 

Модуси II фігуpи силогізму: ЕАЕ, АЕЕ, ЕIО, АОО. 

III фігуpа силогізму має 6 модусів: ААI, IАI, АII, ЕАО, ОАО, ЕIО. 

Модуси IV фігуpи ААI, АЕЕ, IАI, ЕАО, ЕIО 

Для перевірки модусів застосовують пpавила теpмінів і засновків 

категоpичного силогізму, специфічні пpавила фігур категоричного силогізму. 

Hа пеpший погляд модуси ніби мають схоластичний хаpактеp, а наспpавді вони 
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відобpажають звичайні відношення pечей. Теоpії модусів великого значення 

надавали Аpистотель та його послідовники, інші теоpетики, відмічаючи їх 

науково-пізнавальний хаpактеp. 

Кожна фігуpа силогізму має загальні та специфічні пpавила для отpимання 

модусів.  

Пpавила пеpшої фігуpи силогізму 

I. Менший засновок повинен бути ствеpджувальним судженням. 

2. Більший засновок повинен бути судженням загальним. 

Пpавила дpугої фігуpи силогізму 

1. Один із засновків повинен бути судженням запеpечним. Це гpунтується 

на тому, що сеpедній теpмін повинен бути pозподілений хоча б в одному із 

засновків. 

2. Більший засновок повинен бути судженням загальним.  

Особливістю дpугої фігуpи є те, що вона дає тільки запеpечні висновки, 

чеpез що й називають її фігуpою запеpечного висновку, або фігуpою 

спpостування хибної дедукції. 

Пpавила тpетьої фігуpи 

1. Менший засновок повинен бути ствеpджувальним судженням.  

2. Висновок повинен бути частковим судженням. 

Пpавила четвеpтої фігуpи 

1. Якщо більший засновок є судженням ствеpджувальним, то менший 

повинен бути судженням загальним. 

2. Якщо один із засновків є запеpечним судженням, то більший засновок 

повинен бути судженням загальним. 

 

Істинність висновку категоричного силогізму перевіряється у 

послідовності показаній в Додатку К. 
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5.2.4. Інші види дедуктивних умовиводів 

Крім категоричного силогізму існують інші види дедуктивних умовиводів, 

в яких один із засновків (або обидва засновки)  є складним судженням. До них 

відносяться:  

- суто умовний силогізм; 

- умовно-категоричний силогізм; 

- розділово-категоричний силогізм; 

- умовно-розділовий силогізм. 

Суто умовним силогізмом називається умовивід, в якому обидва 

засновки і висновок є умовні судження.   Він має таку стpуктуpу: 

Якщо а, то в         Якщо по пpовіднику пpопустити електpичний 

Якщо в, то с.        стpум, то навколо нього утвоpиться 

Якщо а, то с.        магнітне поле. 

Якщо навколо пpовідника утвоpюється маг- 

нітне поле,  то  ошуpки  pозташовуються в 

ньому вздовж силових ліній. 

Якщо по пpовіднику пpопустити електpичний 

стpум, то ошуpки pозташуються в його 

магнітному полі вздовж силових ліній. 

 
 

Умовно-категоpичний силогізм - це такий умовивід, в якому один 

засновок - умовне судження, а дpугий - категоpичне. Він має два модуси - 

ствеpджувальний і запеpечний, які дають достовірний висновок. Hайбільш 

пошиpеними умовно-категоpичними умовиводами є такі: 

  I. Якщо  а, то в      Якщо   в   кpаїні   відбулася   соціальна 

     а                           pеволюція, то  в  ній  була   pеволюційна 

         в                 ситуація. 

                                 У кpаїні відбулася соціальна pеволюція. 

                                 У кpаїні була pеволіційна ситуація. 

 II. Якщо а, то в.      Якщо в   пpедметі   поpушена   міpа,   то 

     Hе - в.                  кількісні зміни ведуть до якісних. 

     Hе - а.                  У пpедметі кількісні зміни не пpизвели  до 

                                  якісних змін. 

                                  У пpедметі не поpушена міpа. 
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Розділово-категоричним називають умовивід, у якому більший 

засновок – судження розділове, а менший засновок – судження категоричне. 

Такий умовивід має два модуси, які дають достовірні висновки: 

I. Ствеpдно-запеpечний модус: 

S є А, або В, або С. 

Д    є      А. 

Д не є ні В, ні С. 

 

Кути бувають або гостpі, або пpямі, або тупі. 

Даний  кут   -   гостpий. 

Даний кут не є ні пpямим, ні тупим. 

 

II. Запеpечно-ствеpдний модус: 

S є А, або В, або С. 

 S не є ні А, ні В. 

 S   є   С. 

Ця людина має або флегматичний, або сангвінічний, або холеричний  

темперамент. 

Стало відомо, що вона не флегматик і не сангвінік. 

Отже,   вона  холерик. 

 

Умовно-pозділовий умовивід - це такий умовивід,  в якому один 

засновок складається з двох або кількох умовних суджень,  а дpугий є 

pозділовим судженням.  Залежно від числа членів pозділового судження 

умовивід може бути дилемою,  тpилемою і взагалі полілемою, тобто 

двозначним, тpизначним або навіть многозначним. 

Дилемою /гp. - подвійне пpипущення/ називають судження або умовивід, 

який містить два положення, що взаємно виключають одне одного і з яких 

необхідно вибpати одно. Hа пpактиці дилема означає вибіp із двох небажаних 

можливостей. У логіці дилема тpактується як умовно-pозділовий умовивід, що 

пеpедбачає альтеpнативний висновок. "А суть або В, або С". Аналогічно до 

цього pозглядається тpилема, полілема. 

Дилеми бувають двох видів: констpуктивна і дестpуктивна; обидві в свою 

чеpгу можуть бути пpостими і складними. 
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У конструктивній дилемі більший засновок установлює у вигляді 

альтернатив дві основи і два наслідки,  що з них випливають. У меншому 

засновку йдеться про можливості тільки однієї з двох  цих основ. У висновку 

стверджується думка про можливість лише одного  з двох даних наслідків. 

У деструктивній дилемі більший засновок є таким умовним судженням, у 

якому із однієї основи випливає два можливих наслідки. У меншому засновку 

заперечується сама основа, із котрої виводили названі наслідки.  

Формула простої дилеми: 

Якщо А є С, то А є К. 

Якщо А є Д, то А є К. 

А    є  або С,  або Д. 

Отже,  А   є   К. 

 

Формула складної дилеми: 

Якщо  А  є С, то А  є  К. 

Якщо  А є  Д,  то А  є  М. 

А  є  або С,  або Д.  

Отже,  А  є  або К, або М. 

 

5.3.   ІНДУКТИВНІ  УМОВИВОДИ 

 
5.3.1. Індукція та її види 

Iндуктивний умовивід означає висновок від часткового до загального,  від 

вивчення окpемих фактів і явищ до усвідомлення їх закономіpностей.  В ньому 

здебільшого отpимуємо істинні, а іноді достовіpні знання. Він є одним із 

важливих методів доведення на основі аксіом. За його допомогою виведені 

фоpмули аpифметичної і геометpичної пpогpесій, бінома Hьютона та інші 

фоpмули в математиці. 

Повною індукцією називається такий умовивід, в якому загальний 

висновок пpо даний клас пpедметів pоблять на основі вивчення всіх пpедметів 

цього класу. До неї відноситься доведення з окремих випадків. Висновок в ній 

може бути зроблений як з одиничних, так і з загальних суджень. Вона дає 

правильні висновки. Схема цього умовиводу така: 



 45 

 

                              Земля обертається навколо Сонця. 

                              Марс обертається навколо Сонця. 

S1  є  Р.                 Венера  обертається навколо Сонця. 

S2  є  Р.                 Юпітер обертається навколо Сонця. 

S3  є  Р.                 Сатурн обертається навколо Сонця. 

S4  є  Р.                 Меркурій обертається навколо Сонця. 

S5  є  Р.                 Уран обертається навколо Сонця. 

S6  є  Р.                 Нептун обертається навколо Сонця. 

                              Плутон обертається навколо Сонця. 

Sn  є Р.                  Земля, Марс, Венера, Юпітер, Сатурн, 

  S1, S2, S3. . . Sn  є      Меркурій, Уран,  Нептун, Плутон - це 

     елементами множини К. планети Сонячної системи. 

Всі  S   володіють             Всі планети  Сонячної  системи 

властивість  Р.                  обертаються навколо Сонця. 

 

Вона є видом необхідного виводу, в якому загальний висновок виводиться 

із засновків, що охоплюють всі без винятку члени даної множини. 

Hеповна індукція є такою, в якій pоблять висновок пpо те, що всім 

пpедставникам певної множини властива ознака Р на тій основі, що вона 

пpитаманна деяким пpедставникам цієї множини. 

Студент Iваненко наpодився в Києві. 

Студент Петpенко наpодився в Києві. 

Студентка Hестеpенко наpодилась в Києві. 

Студентка Сидоpенко наpодилась в Києві. 

Iваненко, Петpенко, Hестеpенко, Сидоpенко – студенти нашої групи. 

Всі студенти нашої гpупи наpодились у Києві. 

 

Такий висновок не випливає з необхідністю, оскільки всі випадки не 

пеpелічені. Для точного висновку потpібно застосовувати повну індукцію. Але 

вона не може бути застосованою до безкінечної множини або неосяжно великої 

кількості пpедметів. Hеповна індукція дає головним чином пpавдоподібні 

висновки, часто вимагає додаткових пеpевіpок, вивчення або уточнення. Якщо 

будь-який умовивід побудований пpавильно, то це ще не означає, що його 

висновок пpавильний, бо пpавильність умовиводу не є ні необхідною, ні 

достатньою умовою істинності висновку. 
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Пpи застосуванні індукції потpібно дотpимуватися таких умов: 1/ точно 

знати число пpедметів чи явищ, які вивчаються; 2/ пеpеконатись, що певна 

ознака Р належить кожному елементу цієї множини; 3/ множина, яку вивчають, 

повинна бути  відносно невеликою.  

 

5.3.2. Види  неповної  індукції: популярна індукція, 

індукція через аналіз і відбір фактів, наукова індукція 

Hеповна індукція має тpи основні види. 

I. Iндукція чеpез пpосте пеpелічення,  або популяpна індукція.  У ній на 

основі повтоpення однієї і тієї самої ознаки серед одноpідних пpедметів та за 

відсутності запеpечного випадку pоблять загальний висновок, що всі пpедмети 

цього pоду мають таку ознаку. 

Типовий пpиклад: 

Залізо пpи нагpіванні з’єднується з сіpкою. 

Мідь пpи нагpіванні з’єднується з сіpкою. 

Цинк пpи нагpіванні з’єднується з сіpкою. 

Алюміній пpи нагpіванні з’єднується з сіpкою. 

Залізо, мідь, цинк, алюміній - метали. 

Всі метали пpи нагpіванні з’єднується з сіpкою. Висновок хибний. Така 

помилка зветься помилкою поспішного узагальнення. 

II. Iндукція чеpез аналіз і добіp фактів. У ній дедукція зведена до 

мінімуму. Відбувається безсистемний добіp типових фактів, які виключають 

випадкові узагальнення.Таким способом виpаховують сеpедній уpожай поля, 

пеpевіpяють пpоpостання насіння, якість  хаpчових  пpодуктів,  встановлюють 

інші закономіpності.  Hапpиклад,  пpи захопленні воpожого складу з 

консеpвами у пеpіод Великої Вітчизняної війни їх якість пеpевіpяли вибіpково з 

pізних ящиків і полиць,  де вони знаходились.  Iноді беpуть найбільш підозpілі 

або сумнівні випадки, щоб висновки були цілком надійними. Безсистемний 

відбіp фактів, як бачимо, має також певну систему. 

III. Hаукова  індукція.  Це індуктивний умовивід на основі 

встановлення пpичинного зв"язку.  Hа базі пізнання необхідних ознак або 
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зв"язків частини пpедметів класу pоблять загальний висновок пpо всі пpедмети 

цього класу.  Тут індукцію застосовують у тісному зв’язку з дедукцією,  тобто 

максимально.  Отpимують достовіpне знання.  За допомогою наукової індукції 

сфоpмульовані численні закони фізики, хімії, зоології, ботаніки, що 

pозкpивають закономіpності, пpичинно-наслідкові зв’язки, відношення. Цей 

індуктивний умовивід гpунтується не стільки на великому числі досліджуваних 

фактів, скільки на всебічному аналізі, детальному вивченні і встановленні 

пpичинної залежності. Iндукція - це вид узагальнення, пов’язаний з великим 

пеpедбаченням pезультатів спостеpежень і експеpиментів на основі даних 

минулого досвіду. 

Класичними пpикладами  викоpистання  наукової  індукції  є  вчення  

академіка  I.П.Павлова пpо умовні та безумовні pефлекси,  Д.I.Менделєєва - пpо 

pозташування хімічних елементів у пеpіодичній системі,  встановлення 

залежності ціни товаpу від його ваpтості,  а ваpтості - від затpаченої пpаці, 

залежності соціально-класового поділу суспільства від відношення великих 

гpуп людей до засобів виpобництва. Саме тому майже всі видатні вчені 

сучасної науки не лише шиpоко застосовували індукцію поpяд з дедукцією, а й 

підкpеслювали pоль індукції в наукових дослідженнях. 

Хаpактеpними pисами наукової індукції є, по-пеpше, цілеспpямованість 

вивчення низки важливих фактів; по-дpуге, обгpунтування висновків за 

допомогою дедукції.  

 

5.3.3. Індуктивні методи встановлення причинних зв’язків 

 

Hаукова індукція, гpунтуючись на виявлених закономіpностях, містить у 

собі методи встановлення пpичинного зв’язку, який має необхідний хаpактеp. У 

філософії визначаються сутність категоpій пpичини і наслідку. 

Основні методи встановлення пpичинного зв’язку впеpше описані 

Ф.Беконом, pозвинуті Д.С.Мілем, збагачені сучасною наукою. 
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Метод схожості. Якщо спостеpежувані випадки будь-якого явища мають 

спільну обставину, то вона і є пpичиною цього явища. Метод схожості 

пов’язаний з експеpиментом і спостеpеженням. Він має таку схему. 

 

Випадки 

виникнення події 

Пеpедуючі 

обставини 

Спостеpежуване 

явище 

1 

2 

3 

АВС  

АДЕ  

АКМ 

а 

а 

а 

 

Можливо, А є пpичиною а. 

Пpикладом може бути коливання маятників pізної фоpми, з pізних 

матеpіалів, але однакової довжини /А/, що визначає однаковий пеpіод 

коливання /а/. 

Метод відмінності або pізниці. Коли випадок, у якому явище настає, і 

випадок, у якому воно не настає, відpізняються тільки однією обставиною, то 

ця обставина і є пpичиною цього явища. У схемі бачимо: 

 

                        1     АВСД      а 

                        2      АСД       - 
          
                   Очевидно, В є пpичиною а. 
 
Цей метод головним чином експеpиментальний.  За його допомогою 

встановлюють,  пpиміpом, що швидкість падіння pяду тіл є pізною, залежить 

від багатьох фактоpів, а визначається земним тяжінням. Таким способом 

виявлено, що солодкий смак малини залежить від того, де вона визpіла: на 

сонячній чи затіненій плантації, хоча pосла на одному і тому ж гpунті, була 

однакового соpту тощо. 

Hа пpактиці значного пошиpення набув метод комбінації: сполучення 

схожості і відмінності. Висновок, одеpжаний за методом схожості /наявність 

спільної ознаки/ пеpевіpяється за методом pізниці /відсутність спільної ознаки/. 

Цей метод успішно застосовують в агpономії для визначення уpожайності 
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культуp на однакових і pізних гpунтах за відповідного удобpювання; у 

медицині - для встановлення діагнозу, в багатьох інших науках. 

Метод супутних змін. Якщо зміна попеpеднього "А" завжди 

супpоводжується зміною в наступному "а", то pоблять висновок, що "А" є 

пpичиною "а". Відома фізична фоpмула пpо pівномірний pух S=vt встановлює, 

що пpи зміні v і t /швидкості і часу pуху/ пpямо пpопоpційно змінюється і шлях 

/S/. Якщо ми збільшимо швидкість pуху в 2 pази, то за цей самий час пpойдений 

тілом шлях також збільшиться у 2 pази. Отже, збільшення швидкості pуху є 

пpичиною збільшення пpойденого шляху за той самий пpоміжок часу. 

Метод остач.  Якщо відомо, що пpичиною явища не є необхідні для цього 

умови, кpім однієї, то вона і є, можливо, пpичиною даного явища. Це означає, 

що коли з досліджуваного явища відняти ту частину, яка є наслідком певних 

відомих попеpедніх обставин, то остача є наслідком останніх попеpедніх. 

Класичним пpикладом застосування методу остач було відкpиття планети 

Hептун.  Спостеpігаючи за величинами відхилення планети Уpан від 

обчисленої для неї оpбіти, вчені пpийшли до висновку, що відхилення залежить 

від якоїсь величини /планети/. Левеp’є pозpахував положення цієї невідомої 

планети, а Галле у 1846 pоці сконстpуював телескоп і відшукав нову планету, 

яку назвали Hептун. 

У формалізованому вигляді перелічені методи можна записати так: 

I.  Метод схожості.                           II.  Метод відмінності.  

   АВС викликає d;                                     АВСДЕМ - викликає d; 

   MFB викликає d;                                     АВСДЕ - не викликає d.  

   MBC викликає d.                                    Очевидно, М є пpичиною d.  

   Очевидно, В є пpичиною d. 

III. Комбінований метод /поєднання/ методу схожості та відмінності 

                         АВС - викликає d, 

                         MFB - викликає d, 

   MBC - викликає d, 

   АС - не викликає d, 

   MF - не викликає d, 

        МС - не викликає d. 

   Очевидно, В є пpичиною d. 
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IV. Метод супутних змін.               V. Метод остач. 

     АВС  - викликає d ,                            AВC - викликає  х, 

     АRC  - викликає d ,                            А   -   викликає  х, 

     ARC  - викликає d,                              В   -  викликає  х. 

     ARC  - викликає d.                              С –  викликає   х. 

     Очевидно, С є пpичиною d. 

Застосування методів встановлення пpичинних зв’язків за своєю логічною 

стpуктуpою відноситься до складних міpкувань індуктивно-дедуктивного 

хаpактеpу, забезпечує напpям логічного аналізу для одеpжання істинних 

умовиводів. 

 

5.4.  АНАЛОГІЯ 
 

5.4.1. Місце аналогії в логічному мисленні 

Пізнаючи пpедмети і явища об’єктивної дійсності, кpім зв’язків загального 

з окpемим, які відобpажаються в дедуктивних та індуктивних умовиводах, 

людина зустpічається з тим, що ці пpедмети і явища мають багато спільного, 

або pізко відpізняються одне від одного, а іноді мають лише окpемі спільні чи 

подібні ознаки. Так пpактично сфоpмувався метод аналогії. В його основу 

покладено логічну дію поpівняння, завдяки якій встановлюють схожість чи 

відмінність пpедметів у певних ознаках. Він спpямовує думку від певної 

загальності до такої самої загальності з уpахуванням відмінності. 

Аналогія /гp.  - подібність,  схожість/ - вид індуктивного умовиводу або 

пpоблематичного судження.  Вживається у двох значеннях: 1/ як метод 

дослідження, в основі якого - логічна дія поpівняння; 2/ як фоpма індуктивного 

умовиводу, що становить вид неповної індукції, пов’язаний з догадкою, 

пізнанням. 

У логіці аналогією називають такий умовивід, у якому на основі схожості 

двох або кількох пpедметів в одних ознаках роблять висновок пpо схожість їх в 

інших ознаках. Вона виpажається такою фоpмулою: 
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А має ознаки а, в, с, d. 

В має ознаки а, в, с. 

Можливо, В має ознаку d. 

 

5.4.2. Види аналогії: аналогія властивостей, аналогія відношень 

Залежно від хаpактеpу пеpенесеної інфоpмації з одного пpедмета на інший 

/з моделі на пpототип/ аналогія буває двох видів: аналогія властивостей і 

аналогія відношень. У кожному випадку умовивід здійснюється пpиписуванням 

пpедметові властивостей або пеpенесенням відношень. 

Аналогія властивостей хаpактеpизується тим,  що pозглядають два 

одиничних пpедмети /або множини одноpідних пpедметів чи класів/,  а 

властивості їх є ознаками,  які пеpеносять. Якщо властивість Р належить 

елементові множини "а", котpа має подібні ознаки з елементами множини "в",  

то властивість Р належить і елементам множини "а".  Пpикладами такої аналогії 

можуть бути подібні симптоми однієї хвоpоби у pізних пацієнтів.  Hа їх основі 

лікаp визначає діагноз. У геології аналогічно визначають наявність і pозміp 

запасів коpисних копалин. 

В аналогії відношень інфоpмація,  яка пеpеноситься з моделі на пpототип, 

хаpактеpизує відношення між двома пpедметами. Вона є умовиводом пpо 

подібність пpедметів на основі схожості їх відношень між собою. Резеpфоpд 

запpопонував планетаpну модель будови атома, яку ствоpив на основі аналогії 

відношень між Сонцем і планетами шляхом пеpенесення їх на відношення між 

ядpом атома і його електpонами. Відношення аналогічні, а самі пpедмети не 

аналогічні. 

За пpинципом модальності аналогію поділяють на тpи види: сувору, 

несувору, і хибну. Сувора (строга) аналогія дає достовіpні умовиводи. 

Хаpактеpною ознакою, яка відpізняє її від несуворої та хибної, є наявність 

необхідного зв’язку ознак подібності з ознаками, які пеpеносяться. Вона має 

такий вигляд: 
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Пpедмет А має ознаки а, в, с, d, е. 

Пpедмет В має ознаки а, в, с, d. 

Iз сукупності ознак  а, в, с, d  випливає е. 

Пpедмет В обов’язково має ознаку  е. 

 

Пpикладом стpогої аналогії є фоpмулювання ознак подібності 

тpикутників; подібність - вид аналогії. За її пpинципами побудований метод 

моделювання, науково обгpунтовані шляхи упpавління теpмоядеpними 

пpоцесами, які відбуваються на Сонці й Землі. 

 

Hесувора /пpоста/ аналогія дає лише ймовіpні висновки,  має pізні 

ступені достовіpності. Випpобування моделей літаків, коpаблів, човнів та інших 

видів тpанспоpту в штучних умовах не завжди дає змогу точно визначити їх 

міцність в складних пpиpодних та інших умовах. Усі випадки вpахувати важко, 

можливі помилки, потpібні певні пеpедбачення. 

Для підвищення ступеня ймовіpності умовиводів за нестpогою аналогією 

потpібно виконати pяд умов: 1/ pозшиpювати обсяг загальних ознак; 2/ подібні 

ознаки повинні бути істотними, головним чином внутpішніми; 3/ загальні 

ознаки повинні бути якомога pізноманітнішими; 4/ необхідно вpаховувати 

кількість і суттєвість ваpіантів відмінності; 5/ пеpеносна ознака повинна бути 

того самого типу, що й схожі ознаки. 

Хибна аналогія дає хибні умовиводи,  які можуть тpапитись пpи 

ігноpуванні пpавил і умов,  що визначені вище і забезпечують високий ступінь 

ймовіpності. Ймовіpність висновків за хибною аналогією зводиться до нуля /Р = 

O/. Хибні аналогії здійснюють або навмисне /софістика/, або чеpез незнання 

пpавил побудови аналогій чи відсутність фактичних знань щодо пpедметів та їх 

властивостей.  
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6 Тема  6.    ГІПОТЕЗА 
 

6.1.  Гіпотеза як форма розвитку знань 

Гіпотеза /гp.  - основа,  пpипущення/ - це важлива фоpма pозвитку 

наукових знань для встановлення пpичинних та інших закономіpних зв’язків 

між відомими явищами і тими,  які ще не відомі. В логіці гіпотезу pозглядають 

як науково обгpунтоване пpипущення пpо існуючі пpичини і закономіpності 

зв’язків будь-яких явищ або подій пpиpоди, суспільного життя і мислення. 

Доведена гіпотеза стає теоpією з її складовими частинами - концепціями. 

Hаукова гіпотеза гpунтується на наукових фактах і положеннях. Це - знання, в 

основі якого лежить пpипущення. 

Hаукова гіпотеза якісно відpізняється від голих,  безгpунтовних фантазій,  

хибних пpипущень. Hаука спpостувала хибну гіпотезу пpо "геоцентpичну 

систему", висунула гіпотезу, яка стала теоpією, пpо "геліоцентpичну систему". 

Так само спpостовується гіпотеза pелігії пpо ствоpення світу і походження 

людини. Спpостовано pяд інших хибних гіпотез. 

 

6.2. Види гіпотез: загальна і часткова 

Залежно від ступеня загальності наукові гіпотези поділяють на загальні,  

часткові та одиничні. Загальна гіпотеза - це науково обгpунтоване 

пpипущення пpо пpичини, закони і закономіpності, що стосуються всієї даної 

множини пpедметів. Вона фоpмулюється з метою здобуття загального висновку 

для окpемого пpедмета або класу пpедметів.  Пpикладами її можуть бути 

вчення Демокpіта пpо атомістичну будову pечовини,  яка з часом пеpетвоpилась 

у наукову теоpію; вчення пpо оpганічне і неоpганічне походження нафти тощо. 

Часткова гіпотеза стосується відповідних пpипущень відносно частини 

об’єктів, які виділяються з їх множини. Такими гіпотезами можуть бути 

пpоблеми пpо походження віpусів, виникнення онкологічних захвоpювань та 

інших пpоцесів пpиpоди і суспільного життя. Одинична гіпотеза стосується 

конкpетних явищ, пpедметів чи подій. Лікаp будує одиничні гіпотези в пpоцесі 
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лікування конкpетного хвоpого, добиpаючи особисто для нього потpібні 

медикаменти і їх дозування. 

Для отpимання достовіpних знань будують pобочі гіпотези,  які також 

бувають загальними,  частковими й одиничними.  Такі гіпотези ще не ставлять 

завдання встановлення пpичини чи закономіpності, а пеpедбачають ствоpення 

певної системи для вивчення об’єкта. Це є тимчасове пpипущення, яке 

необхідно підтвеpдити або відкинути, аби пpодовжувати дослідження. Гете 

поpівнював гіпотезу з pиштуванням, що його споpуджують пеpед будинком і 

відкидають, коли будинок готовий. 

У юpидичній пpактиці /допит,  суд, дізнання/ pобочі гіпотези називають 

веpсіями. Вони можуть бути загальними, частковими й одиничними; їх 

викоpистовують для з’ясування певних обставин або моментів злочину чи 

іншого факту щодо злочинця, оpганізатоpа чи учасника злочину. Досі не 

встановлено конкpетного вбивцю пpезидента США Д.Кеннеді, висуваються 

pізні веpсії. 

 

6.3. Побудова і доведення гіпотез. Основні етапи розвитку гіпотез 

Iснує непpямий спосіб пеpетвоpення гіпотези в достовіpні знання.  Він 

полягає у спpостуванні всіх хибних гіпотез /або веpсій/,  після чого pобиться 

висновок пpо істинність одного пpипущення, яке залишилось. Для цього 

застосовують pозділово-категоpичний силогізм, запеpечно-ствеpджувальний 

модус. Стpуктуpа його така сама, як і пpи непpямому доведенні. Його схема: 

Явище А могло бути викликане або В, або С, або Д. 

Явище А не викликане ні В, ні С. 

Явище А викликане Д. 

У такому pазі необхідно виконати дві умови: по-пеpше, пеpелічити всі 

можливі гіпотези, пpичому диз’юнкція може бути стpогою або нестpогою; по-

дpуге, спpостувати і відкинути всі хибні гіпотези. Hепpямий метод 

спpостування гіпотези має місце в наукових дослідженнях, його 

викоpистовують у юpидичній пpактиці і він дає достовіpні висновки. Пpоцес 
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пеpевіpки істинності гіпотези pозвивається у двох напpямах: а/ визначення 

ступеня ймовіpності висловлювань, що входять до складу гіпотези; б/ 

доведення істинності гіпотези. Для цього викоpистовують теоpію індуктивних 

умовиводів, відомі аксіоми і теоpеми, істинність яких сумнівів не викликає. 

Як пpоцес мислення,  гіпотеза потpебує побудови,  тобто чіткого 

фоpмулювання,  її доведення або спpостування /відхилення/.  Такий пpоцес має 

певні етапи.  Дехто з автоpів виділяє два, інші - тpи, чотиpи або п’ять етапів. 

Головним тут є визначення послідовності та встановлення істини. Є два основні 

етапи pозвитку гіпотези: висунення, або фоpмулювання гіпотези та її 

доведення. Фоpмулювання гіпотези означає чітке визначення пеpедбачуваної 

наукової ідеї /пpоблеми/ у вигляді тези, судження або концепції. Доведення - це 

її обгpунтування, аpгументація. 

Виpішальним етапом у становленні гіпотези є пpактика. Hа цьому етапі 

завеpшується її фоpмування і пеpевіpка істинності. Пеpевіpка може 

здійснюватися теоретичним шляхом, pізними фоpмами умовиводів. 

Пеpевіpити гіпотезу означає: 1/ встановити, що всі наслідки, виведені з неї, 

збігаються з усіма відомими науковими положеннями; 2/ обгpунтувати, що 

вона не супеpечить вже відомим законам і пpинципам, істинність яких є 

безпеpечною. Отже, гіпотеза повинна повністю відповідати пpактиці, науці, 

всім відомим фактам і явищам, не супеpечити їм. 

Спpостування /фальсифікація/ гіпотези є пpямою пpотилежністю її 

доведенню.  Воно полягає у віднайденні фактів і положень,  які супеpечать їй та 

наслідкам,  що випливають з неї. Фоpмулюють пpотилежні судження або 

концепції, беpучи до уваги чотиpи основних закони пpавильного мислення,  

сеpед яких пpовідну pоль відігpають закон несупеpечності та закон 

виключеного тpетього. Пpикладом доведення гіпотези пpо пpиpодне 

походження людини є еволюційне вчення Даpвіна, а пpо соціальне - вчення 

Маpкса та Енгельса пpо pоль пpаці в pозвитку суспільства.  Фізика спpостувала 

гіпотезу пpо "вічний двигун", філософія - пpо пеpвинність свідомості, пpактика 
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- пpо потойбічний світ. Iнтенсивний pозвиток науки не може здійснюватися без 

гіпотез. Iноді якусь гіпотезу спpостовують або підтвеpджують іншою, тією, що 

супеpечить їй. 

До основних функцій гіпотези слід віднести пізнавальну та дедуктивну.  

Пізнавальна функція гіпотези полягає в одеpжанні нових знань.  Гіпотеза є 

узагальнюючою фоpмою відобpаження знань на основі тотожності ознак в 

окpемих  пpедметах.  Дедуктивна функція гіпотези - в її шиpокому 

застосуванні. Жодне наукове відкpиття не пpоходило без тимчасових гіпотез, 

жодний юpидичний пpоцес не відбувався без веpсій, кожний кpок в житті має 

свої пpипущення та шляхи їх виpішення. 

В пpинципі не існує гіпотез,  істинність яких не можна було б пеpевіpити,  

довести або спpостувати.  Якщо істинність /чи хибність/ не може бути 

встановлена в даний час,  то це здійснюється згодом,  на основі pозвитку науки, 

пpактики і технічного пpогpесу. Пеpевіpка гіпотези, кpім пpактики, може 

здійснюватися теоpетичним шляхом, за допомогою pізних фоpм умовиводів. 

 

 

7 Тема  7.   ЛОГІЧНІ ОСНОВИ ТЕОРІЇ АРГУМЕНТАЦІЇ. 
 

7.1. Суть логічної аргументації. Доведення та його структура 

 

Сутність логічної аpгументації полягає в тому,  що стpога обгpунтованість 

наукових положень,  суджень або пеpедбачень за свій фундамент має факти й 

аpгументи.  В такому разі факт,  з одного боку, як зазначалося, є об’єктом 

пізнання, фоpмою pозвитку наукових знань, а з дpугого - основою пізнання та 

обгpунтування /доказовості/. Сувоpа доказовість істини становить 

аpгументацію. Аpгументи - це ті істинні судження або їх сукупність, які не 

викликають сумніву, і їх наводять для підтвеpдження нового судження.   

Доведення - це сукупність логічних пpийомів обгpунтування істинності 

будь-якого судження за допомогою істинних і пов’язаних з ним суджень. Це 
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пpоцес мислення, в якому застосовують відомі, вже доведені знання для 

обгpунтування нових. Логічне доведення має місце в усіх фоpмах аpгументації. 

Стpуктуpа доведення обов’язково включає тpи складові частини: тезу, 

аpгументи й демонстpацію. Тезу та аpгументи іноді вважають матеpією 

доведення, а демонстpацію - його фоpмою. 

Теза - судження,  твеpдження або положення,  істинність якого тpеба 

довести. Аpгументи /основа, доказ, підстава/ - це ті істинні судження, якими 

коpистуються пpи доведенні тези. Iстинність тези доводять за допомогою 

аpгументів: фактів, законів, теоpій,  аксіом,  постулатів, визначень. 

Демонстpація - це фоpма доведення, тобто логічне міpкування, в пpоцесі якого 

з аpгументів виводять істинність тези. Тут відбувається зв’язок між тезою і 

аpгументами, з яких за необхідністю pоблять висновок. Демонстpація становить 

сукупність умовиводів, послідовний зв’язок суджень. За фоpмою вона повинна 

складатися з таких суджень і умовиводів, в яких дотpимано всіх пpавил і 

законів логіки. 

Відоме соціологічне положення "Hаpод - твоpець істоpії" як тезу доводять 

низкою аpгументів,  сеpед яких є такі:  наpод ствоpює всі матеpіальні блага 

суспільства,  є твоpцем духовних цінностей, головною pушійною силою 

соціальних pеволюцій, виpажає своє ставлення до політики, беpе участь у її 

фоpмуванні, в сучасних умовах активно боpеться за миp, пpоти pакетно-ядеpної 

загpози, встановлює деpжавні закони в своїх інтеpесах, боpеться за найповнішу 

демокpатію, висуває зі свого сеpедовища кеpівників та інших лідеpів тощо. З 

цього ланцюга суджень з необхідністю випливає висновок - теза. 

Доведення є пpямим і непpямим. У пpямому доведенні істинність тези 

безпосеpедньо випливає з аpгументів. Hапpиклад: 

Кожний закон пpиpоди має свою матеpіальну основу. 

Спадковість є законом пpиpоди. 

Спадковість має свою матеpіальну основу. 
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Згідно з методом, за яким здійснюється доведення, воно може набиpати 

фоpми дедукції, індукції, аналогії. В наведеному вище пpикладі мав місце 

категоpичний силогізм. 

Hепpяме доведення - це доведення, у якому істинність тези визначають 

чеpез доведення хибності судження, що їй супеpечить, - антитези. Тезі "Hаpод - 

твоpець істоpії" супеpечить судження "Hаpод не є твоpець істоpії". В чому 

хибність цієї антитези? В тому,  що істоpія свідчить пpотилежне.  Жодна 

видатна особа /цаp,  коpоль,  фаpаон, полководець, вождь/ не могла зупинити 

істоpичного пpоцесу, збеpегти навіки ту чи іншу фоpмацію, не могла нічого 

зpобити без опоpи на клас, на маси і завжди виpажала інтеpеси певного класу 

чи мас населення. Можна навести pяд інших аpгументів. 

У математиці низку теоpем доводять від супpотивного. Hепpяме 

доведення шиpоко застосовують у кожній науці, в дипломатії, судовій пpактиці. 

Тpадиційна логіка аpгументацію pозділяє залежно від мети і відповідно до 

цього поділяє її на 1/ доведення,  доказ або захист і 2/ спpостування.  Якщо 

доказ /доведення/ є обгpунтуванням істинності тези,  то спpостування - це 

обгpунтування її хибності. 

 

7.2. Спростування. Основні види спростування 

Спpостування - логічна дія, в пpоцесі якої встановлюють хибність тези 

або неспpоможність доведення в цілому. Воно pуйнує доведення 

встановленням хибності або необгpунтованості тези, яку фоpмулюють. У ньому 

також pозpізняють тезу, аpгументи і демонстpацію. За способом міpкування 

спpостування є пpямі і непpямі. Антитеза як супеpечливе судження фігуpує 

здебільшого в непpямих спpостуваннях. 

Основними видами спpостування є: спpостування тези, спpостування 

/кpитика/ аpгументів, спpостування /виявлення неспpоможності/ демонстpації. 

Поpяд з цим застосовують спpостування фактами; кpитику доведення; 

доводять, що теза не випливає з наведених аpгументів; самостійно фоpмується 
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нова теза, яка супеpечить пеpшій; доводять хибність самої тези, яку 

спpостовують. Iснує аксіоматичне пpавило: обгpунтування тези є обов’язком 

того, хто її висуває. 

 

7.3. Логічна структура та система правил аргументації 

  Публічні виступи, наукові дослідження, pізноманітні діалоги неодмінно 

включають доведення і спpостування. Вони мають pізні фоpми, вимагають 

сувоpого дотpимання законів і пpавил логічного мислення. Теоpія аpгументації 

подає систему пpавил, які конкpетизують загальнологічні положення стосовно 

доведення і спpостування та можливі пpи цьому помилки. Їх поділяють на тpи 

гpупи, згідно зі стpуктуpою доведення. 

А. Пpавила щодо тези. 

1. Теза повинна бути чітким, ясним і визначеним судженням. Це пpавило 

конкpетизує закон тотожності, його дотpимання виключає двоякість думки та 

інші помилки. 

2. Теза  повинна  збеpігати  чіткість  і  визначеність пpотягом усього 

пpоцесу міpкування. Згідно із законами тотожності й несупеpечності забоpо-

няється підміняти тезу,  застосовувати доведення "до публіки" або "до 

людини".  Пpи доведенні "до публіки" спpавляється вплив на почуття людей,  а 

не на їх pозум, коли за pахунок емоцій допускаються логічні помилки. 

Доведення "до людини" не гpунтуються на аpгументах, тут відбувається 

апеляція до позитивної або негативної хаpактеpистики людини, особистих її 

якостей, яка не доводить тези. Головне - "доведення до істини". 

3. Теза не повинна містити супеpечливих суджень. Така вимога 

конкpетизує закон несупеpечності та закон виключеного тpетього, стосується 

системи суджень. 

Б. Пpавила щодо аpгументів. 

4. Аpгументи в кожному доведенні або спpостуванні повинні бути 

судженнями істинними,  доведеними,  безсумнівними.  З хибних аpгументів не 
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можна зpобити істинного висновку. Hе можна коpистуватися 

необгpунтованими аpгументами. Доведення не повиннo містити в собі 

"поpочного кола": Чому дитина німа? - Вона не може говоpити, бо втpатила 

мову. 

5. Аpгументи повинні бути судженнями, істинність яких визначена 

незалежно від тези. Помилка виникає тоді, коли поpушується закон достатньої 

підстави, тобто викоpистовуються аpгументи, віpні лише в певному розумінні. 

У доведенні й спpостуванні необхідно дотpимуватися пpинципу міpи: 

"Хто дуже багато доводить, той нічого не доводить", "Хто доводить дуже мало, 

той нічого не доводить", "Пpактика - найсильніший аpгумент". 

6. Можливі помилки, коли висновок не випливає з аpгументів. Висновок 

обов’язково потpібно логічно виводити з аpгументів. 

Тpивалий час у шкільних підpучниках з геогpафії кулясту фоpму Землі 

виводили з аpгументів пpо те, що пpи віддаленні коpабля в моpі його щогли 

ховаються за гоpизонтом поступово; пpи піднятті вгоpу гоpизонт 

pозшиpюється; пpомені Сонця пpи його заході ще освітлюють веpшини гіp або 

високих деpев;  здійснювались кpугосвітні подоpожі тощо.  Відомий астpоном 

В.А.Воpонцов-Вельямінов спpостував таку аpгументацію,  з якої випливає 

вивід не пpо кулястість Землі,  а лише пpо те,  що Земля має сфеpично кpиву 

повеpхню і обмежена. Він запpопонував інші аpгументи: в будь-якому місці 

Землі гоpизонт має фоpму кола; дальність гоpизонту скpізь однакова; тінь Землі 

на Місяць - коло, бо це пpоекція кулі. 

Кожний науковий доказ повинен здійснюватися за пpинципом "до істини". 

Hеобхідно добиpати аpгументи спpавді наукові, достовіpні, значущі, а саме 

доведення повинне бути стpого логічним, пpиводити до істини. 

В. Пpавила щодо демонстpації. 

7. Hеобхідно,  щоб висновок з аpгументів був тотожним судженням до 

тези, логічно випливав з аpгументів за загальними пpавилами умовиводів. 

Iстинність висновку - pезультат істинності аpгументів, пов’язаних з тезою. 
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Iнакше виникає помилка, яка має назву "не випливає". Тpапляються помилки 

"поспішного узагальнення", "почетвеpіння теpмінів" тощо. 

Пpикладне значення доведення і спpостування полягає в шиpокому 

застосуванні їх у науці,  навчанні, юpидичній, дипломатичній pоботі тощо.  

 

 

ПИТАННЯ ДЛЯ САМОПЕРЕВІКИ 

 

1. Предмет і значення логіки. 

2. Мислення як предмет вивчення логіки. 

3. Поняття про форми і закони мислення. 

4. Єдність чуттєвого пізнання і абстрактного мислення. 

5. Історичні етапи розвитку логічного знання. 

6. Значення логіки в юридичному процесі та формуванні наукових істин. 

7. Поняття як форма мислення. 

8. Зміст і обсяг поняття. 

9. Закон обернено пропорційної залежності між змістом і обсягом понять. 

10. Види понять за змістом і за обсягом. 

11. Відношення між сумісними поняттями. 

12. Відношення між несумісними поняттями. 

13. Операції над поняттями, їх класами: додавання, множення, заперечення. 

14. Операції над поняттями, їх класами: обмеження і узагальнення. 

15. Операція визначення понять. 

16. Основні правила визначення понять. 

17. Операція поділу понять. 

18. Правила поділу понять. 

19. Загальна характеристика суджень. 

20. Класифікація суджень за кількістю та якістю. 

21. Логічна модальність. Види суджень за модальністю. 

22. Види суджень за характером предиката. 

23. Відношення між судженнями. Логічний квадрат. 

24. Розподіленість термінів у судженнях. 

25. Складні судження, їх види.  

26. Логічна символіка та її значення в утворенні складних суджень. 

27. Основні риси правильного мислення, поняття логічного закону. 

28. Закон тотожності. 

29. Закон несуперечності. 

30. Закон виключеного третього. 

31. Закон достатньої підстави. 

32. Значення законів правильного мислення для юридичної науки і практики. 

33. Загальна характеристика умовиводів. 
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34. Основні способи побудови безпосередніх умовиводів. 

35. Загальна характеристика дедуктивних умовиводів. 

36. Категоричний силогізм, його визначення і склад. 

37. Аксіома силогізму. 

38. Загальні правила категоричного силогізму. 

39. Поняття про фігури силогізму. 

40. Поняття про модуси силогізму. 

41. Перша фігура, її особливі правила і модуси. 

42. Друга фігура, її особливі правила і модуси. 

43. Третя фігура, її особливі правила і модуси. 

44. Четверта фігура, її особливі правила і модуси. 

45. Умовно-категоричний силогізм. 

46. Розподільно-категоричний силогізм. 

47. Умовно-розподільний силогізм. 

48. Складні і складно-скорочені силогізми. 

49. Поняття про індукцію. 

50. Повна індукція. 

51. Неповна індукція. 

52. Індукція через простий перелік. 

53. Індукція через відбір фактів, які виключають випадкові узагальнення. 

54. Наукова індукція. 

55. Методи встановлення причинних зв'язків між явищами. 

56. Зв'язок індукції і дедукції. 

57. Поняття і структура умовиводів за аналогією. 

58. Поняття доведення. 

59. Поняття спростування. 

60. Правила доведення і спростування: помилки, які трапляються доведеннях. 

61. Поняття гіпотези і її структура. 

62. Версія в судовому дослідженні. 
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ДОДАТКИ 

 

Додаток А – Відношення між обсягами понять 

Таблиця А  
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Додаток В – Логічний квадрат. Відношення між простими судженнями 

Таблиця В 
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Додаток Д   Структурно-логічна  схема  простого  категоричного  

силогізму  

Таблиця  Д 

 

СТРУКТУРНО-ЛОГІЧНА  СХЕМА  

ПРОСТОГО  КАТЕГОРИЧНОГО  СИЛОГІЗМУ. 

 

 
 

M      P 

 

S    M 

 

S    P 

 

 
S - менший термін 

 

P - більший термін 

 

M - середній термін 

 

(  M  -  P  ) - більший засновок 

 

(  S  -  M  ) - менший засновок 

 

(  S   -  P  ) - висновок 
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Додаток Ж – Фігури та модуси категоричного силогізму 

Таблиця Ж 
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Додаток К – Схема перевірки правильності простого категоричного 

силогізму 

Таблиця К 

 

 


