
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКИЙ КОЛЕДЖ 

ЛЬВІВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО АГРАРНОГО УНІВЕРСИТЕТУ 

 

 

 

 

 

 

 Кафедра ―Право‖ 

 

 

 

СИЛАБУС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

ЛОГІКА ЮРИСТА 

 

 

                           Освітня програма Право 

 

                           Спеціальність 081 Право 

 

                           Галузь знань    08   Право 

 

 

 

 

 

 

 

 

Затверджено на засіданні кафедри ―Право‖ 

      Протокол № 1 від 02.09.2019 р.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

м. Івано-Франківськ - 2019 



ЗМІСТ 

 

1. Загальна інформація 

2. Анотація до курсу 

3. Мета та цілі курсу 

4. Результати навчання (компетентності) 

5. Організація навчання курсу 

6. Система оцінювання курсу 

7. Політика курсу 

8. Рекомендована література 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
1. Загальна інформація 

Назва дисципліни Логіка юриста 

Викладач (-і) Викладач Коваль Ольга Зіновіївна 

Контактний телефон 

викладача 

+38(050)6653044 

E-mail викладача kowal888@ukr.net 

Формат дисципліни Очний 

Обсяг дисципліни 3 кредит EKTS  

Посилання на сайт 

дистанційного навчання 

http://ifagrarncol.at.ua/index/bibliotechnij_fond/0-69 

Консультації Очні консультації: згідно розкладу консультацій 

2. Анотація до курсу 

Програму навчальної дисципліни ―Логіка‖ розроблено відповідно до освітньо-професійної 

програми підготовки бакалаврів за спеціальностями «Право». 

Предметом навчальної дисципліни ―Логіка‖ є схеми, форми міркувань людей. 

Міждисциплінарні зв’язки: юридична деонтологія, філософія, теорія держави та права, 

психологія. 

3. Мета та цілі курсу  

Метою викладання навчальної дисципліни ―Логіка юриста‖ є ознайомлення здобувачів вищої 

освіти із сучасними теоретико-аналітичними засобами побудови міркувань та формування 

навичок їх ефективного застосування у практиці правового та соціального спілкування. 

  

4. Результати навчання (компетентності) 

Здатність до аналізу юридичної термінології; витлумачувати правові документи; логічно грамотно 

будувати свої міркування і знаходити помилки в міркуваннях опонентів; не допускати логічних 

помилок при складанні офіційних документів; конструювати коректну аргументацію; розпізнавати 

прийоми маніпулювання з боку співрозмовника і протистояти їм; застосовувати логічні методи у 

процесі розслідування злочинів; будувати слідчі версії з використанням методів логіки; 

застосовувати методи логіки для дослідження наукових проблем у правознавстві. 

5. Організація навчання курсу 

Обсяг курсу 90 год. 

Вид заняття Загальна кількість годин 

Лекції 20 год. 

семінарські заняття / практичні  10 год. 

самостійна робота 60 год. 

Ознаки курсу 

Семестр Спеціальність 
Курс 
(рік 

навчання) 

Нормативний / 
вибірковий 

І 081«Право» І нормативна 

Тематика курсу 

Тема, план Форма 

заняття 

Літера

тура 

Завдання, 

год 

Вага 

оцінки 

Термін 

виконан

ня 

Тема 1. Предмет логіки та її 

практичне значення. 

      Міркування як предмет вивчення 

логіки. Особливості юридичного 

мислення. Властивості юридичного 

Лекція,  

 

[19,5, 

9,31] 
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мислення: нормативність, системність. 

Основні етапи правового мислення: від 

формулювання юридичних проблем до 

їх вирішення. Поняття про засоби 

юридичного мислення. Логіка як наука. 

Схеми, форми професійних міркувань 

як предмет логіки. Виявлення методів 

досягнення істини шляхом міркувань 

як мета логіки. Історичні етапи 

розвитку логічного та юридично-

логічногознання. Формалізація як 

метод дослідження структури 

міркування: його суть,  можливості та 

межі застосування. Формалізація 

юридичного мислення. Логіко-

формальний характер мислення 

юриста. Формальна логіка як 

найважливіший засіб юридичного 

мислення. Принципи юридичного 

мислення. Логіка і юридична мова. 

характеристика логічної структури 

юридичної мови. Складові частини 

мови правових приписів. Логічне 

моделювання юридичного мислення. 

Логічне моделювання як засіб 

мислення. Слідчий експеримент та 

ретроспективне уявне моделювання. 

Перспективне уявне логічне 

моделювання як методологія побудови 

плану розслідування злочину.  

 

 

 

 

ися до 

семінарськ

ого заняття 

2год. 

розкладо

м 

 

Тема 2. Поняття як форма мислення. 

      Поняття як форма мислення. 
Особливості відображення світу у 

поняттях. Мислення як оперування 

поняттями. Місце понять у структурі 

процесу мислення. Способи мовного 

вираження понять. Основні логічні 

прийоми формування понять: аналіз, 

синтез, порівняння, абстрагування, 

узагальнення.  

          Загальна характеристика 

поняттєвого апарату юриспруденції 

як базису правової науки та 

практики. Зміст і обсяг поняття. 

Ознаки предметів думки та їх 

різновиди (істотні та неістотні, відмітні 

та невідмітні). Зміст поняття як основа 

об’єднання предметів думки у 

загальний клас. Відношення між 

поняттями. Порівнянні та непорівнянні 

поняття. Сумісність і несумісність 

Лекція,  

семінар-

ське 

заняття 

[19,26, 

16,5,1

1, 

 21] 
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порівнянних понять. Типи сумісності: 

рівнозначність (тотожність), перетин 

(перехрещення), підпорядкування. 

Типи несумісності: співпорядкування 

(співпідпорядкування), протилежність, 

суперечність. Колові схеми Ейлера як 

засіб вираження відношень між 

поняттями.  

         Співвіднесення юридичних 

понять і проблема «конкуренції 

норм права. Операції з класами 

юридичних понять. Дефініція 

(визначення) поняття. Значення логіки 

дефініцій для юридичної теорії та 

практики. Поділ (класифікація) понять. 

Види поділу: за видозміною ознаки, 

дихотомічний поділ. Правила та 

можливі помилки поділу. Поділ 

юридичних понять. Роль логіки 

класифікацій у праві. 

 

Тема 3. Судження та його роль в 

юриспруденції. 

     Загальна характеристика 

судження. Судження як форма 

мислення. Істинність значення 

судження. Судження та речення. Норма 

права як судження. 

       Логічні особливості нормативних 

суджень. Логічна структура юридичної 

норми. Співвідношення цінності та 

істинності правової норми. Основні 

форми представлення юридичної 

норми.  Структура елементарного 

висловлювання.   

        Терміни висловлювання (суб’єкт і 

предикат). Стверджувальна 

(позитивна) і заперечна (негативна) 

зв’язки.            Квантифікація 

висловлювань. Прості судження та їх 

види. Підстава поділу суджень на 

прості та складні. Класифікація 

простих суджень за якістю та 

кількістю. Колові схеми відношень між 

термінами в категоричних судженнях. 

Розподілення термінів у судженнях. 

Істинність відношення між простими 

судженнями. Відношення сумісності: 

еквівалентність (тотожність), логічне 

підпорядкування, часткова сумісність 

(субконтрарність). Відношення 

Лекція,  

Лаборат

орно-

практич

не 

заняття 

[5,9, 

11,12,

1633,3

2, 

 53] 
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несумісності: суперечність 

(контрадикторність), протилежність 

(контрарність). 

        Внутрішні та зовнішні вимоги 

до істинності норми права. 
Співвідношення істинності норми 

права з її ефективністю у 

правозастосовчій діяльності. 

Урахування модальності суджень у 

правоохоронній діяльності. Деонтична 

характеристика норм права. Логічне 

тлумачення норми права та його 

значення для кваліфікації злочинів. 

Інші  логічні проблеми кваліфікації 

злочинів.  

 

Тема 4. Закони логіки висловлювань. 

Співвідношення логічних та 

юридичних законів 

       Закони логіки висловлювань. 
Співвідношення логічних та юридичних 

законів.   
        Поняття закону в логіці та 

юриспруденції: спільне та специфічне. 
Закон як необхідний і загальний (для 

певної предметної області) зв’язок. 

Закони буття і закони мислення. 

Відображення у законах формальної 

логіки відносної стійкості, якісної 

незмінності явищ реального світу, їх 

еквівалентності між собою у певному 

плані.  
           Співвідношення логічної та 

юридичної необхідності. Основні 

формально-логічні закони. Пропозиційна 

логіка (логіка висловлювань): її предмет 

та принципи побудови.  
         Закон тотожності. Вимога логічної 

визначеності та проблеми ідентифікації й 

групової належності у криміналістиці. 

Парадокси й алогізми, зумовлені 

позапредметним дотриманням закону 

тотожності. 

         Закон виключеного третього. Суть 

принципу несуперечності й особливості 

його реалізації в юридичній теорії та 

практиці. Діалектика і формальна 

суперечливість. Онтологічні та 

формально-логічні суперечності.  

        Закон несуперечності. Різновиди 

відношення несумісності та їх вираження 

у законі несуперечності. Проблема 

Лекція,  

Лаборат

орно-

практич

не 

заняття 

[5,9, 

11,12, 

26,32, 

33,54] 

 

Опрацюват

и 

лекційний 

матеріал,  

підготуват

ися до лпз 

2 год 

2 год 

1 бал, 

10 

балів 

До 

наступн

ого 

заняття 

за 

розкладо

м 



сумісності юридичних норм. 

Використання закону несуперечності при 

побудові логічних «детекторів брехні». 

Відображення законів виключеного 

третього та несуперечності у вимогах 

кримінального та кримінально-

процесуального законодавства.  

Визначеність, послідовність та 

несуперечність правотворчої та право 

застосовної діяльності як фактор 

правосуддя. 

       Закон достатньої підстави. 
Принцип обґрунтованості та його 

вираження у законі достатньої підстави.  

       Доказовість як вимога законності: 
відображення даної вимоги в юридичних 

нормах. 

       Дотримання законів логіки – 

необхідна умова ефективності 

професійної діяльності працівника 

органів внутрішніх справ. 

 

Тема 5. Логічні основи теорії 

аргументації 

Умовивід як форма мислення. 
Структура умовиводу. Поняття 

логічного виводу та логічного 

слідування.  

Демонстративність умовиводу 

як логічна підстава судового вироку.  

Застосування дедуктивного та 

індуктивного методів у розслідуванні 

злочинів.  
Аналогія у попередньому 

розслідуванні та при проведенні 

криміналістичної експертизи. 

Дедуктивні умовиводи. 

Істинність засновків та формальна 

правильність міркування – гаранти 

істинності висновку дедуктивного 

виводу.   Принципи формалізації 

дедуктивного виводу. 

Виводи, що ґрунтуються на 

суб’єктно-предикатній структурі 

суджень. Безпосередні умовиводи з 

категоричних суджень: перетворення, 

обернення, протиставлення предикату, 

виводи за «логічним квадратом». 

 

Простий категоричний 

силогізм. Склад, фігури та модуси 

силогізму. Правильні (демонстративні) 

Лекція,  

семінар-

ське 

заняття 

[40,5, 

9,11,1

2, 

15,16, 

55] 
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модуси. Відбір правильних модусів за 

допомогою колових схем.  

Виводи, що ґрунтуються на 

логічних зв’язках між судженнями. 

Основні різновиди виводів зі складних 

суджень та їх правильні 

(демонстративні) модуси.  

Система натурального виводу 

логіки висловлювань (СНВ ЛВ). 

Повнота і несуперечливість СНВ. Мова 

логіки висловлювань: алфавіт, 

визначення припустимих виразів, 

семантика логічних сполучників. 

Правила виводу. Правила рівносильної 

заміни. 

Умовивід та логічне 

слідування. Способи встановлення 

логічного слідування між наявними 

підставами та передбачуваним 

висновком.  

Загальна характеристика 

правової кібернетики та її застосування 

в практичній діяльності органів 

внутрішніх справ. 

 

Тема 6. Логічні основи теорії 

аргументації  

Поняття про аргументацію. 

Дослідження процесу аргументації в 

теорії аргументації. Характерні риси та 

види аргументації: емпірична та 

теоретична, дедуктивна та 

недедуктивна (правдоподібна), 

доказова та недоказова. Суперечка, її 

види, прийоми ведення. 

Поняття доведення. Логічний 

сенс операції доведення. Особливості 

поняття доказування у кримінальній 

(цивільній) справі як нормативно 

регульованої діяльності. Структура 

логічного доведення: теза, аргументи 

(підстави), демонстрація. Основні 

різновиди доведення: пряме та 

непряме. Співвідношення теоретичних 

та емпіричних методів обґрунтування у 

процесі розслідування судової справи.  

Поняття спростування. Захист 

і спростування в логіці та 

юриспруденції; спільне і специфіка. 

Безпосередня та опосередкована 

критика тези. Встановлення хибності 

тези шляхом прямого та непрямого 

Лекція,  

Лаборат

орно-

практич

не 

заняття 

[5,9, 

11,12, 

16,19 

26,55] 
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спростування.  Критика аргументів і 

виявлення логічної неспроможності 

демонстрації.  

       Правила доказового міркування.  
Правила по відношенню до тези й 

антитези (правила визначеності, 

несуперечливості та незмінності тези). 

Логічні помилки, пов’язані з 

порушеннями даних правил.  

Місце логічної теорії 

аргументації в теорії доказів у 

кримінальному (цивільному) процесі. 

 

Тема 7. Логіка побудови та перевірки 

версій 
           Гіпотеза і версія. Логічні 

характеристики гіпотетичного способу 

міркування. Роль гіпотез у науковому 

пізнанні. Версія як вид гіпотези. 

Версування як процес побудови і 

перевірки версій та його роль у 

розслідуванні злочинів. 

Логічні характеристики 

інформаційного базису. Необхідність 

урахування принципів та законів 

логіки при побудові інформаційного 

базису. 

Логічний механізм побудови 

версії. Застосування логічних методів 

у процесі формування версії. 

   Дедуктивні методи версування. 

Логічні засоби дослідження версій.                  

Основні логічні процедури 

верифікації та фальсифікації версій. 

Поняття верифікації та фальсифікації 

висловлювань. Логічна спільність та 

особливості аргументації наукових 

гіпотез та юридичного доказування. 

 

Лекція,  

семінар-

ське 

заняття 

[5,9,11

, 

12,16, 

19,33] 

 

Опрацюват

и 

лекційний 

матеріал,  

підготуват

ися до 

семінарськ

ого 

заняття, 

пройти 

тестування 

до 

попередніх 

тем 

2 год 

2 год 

1 бал 

10 

балів 

До 

наступн

ого 

заняття 

за 

розкладо

м 

  

6. Система оцінювання курсу 

Загальна система оцінювання курсу 100 бальна за семестр – як середньо 

арифметичне 100 балів протягом семестру 

та  100 балів за екзамен 

“відмінно” – студент демонструє 

повні і глибокі знання навчального 

матеріалу, достовірний рівень розвитку 

умінь та навичок, правильне й 

обґрунтоване формулювання практичних 

висновків, наводить повний обґрунтований 

розв’язок прикладів та задач, аналізує 

причинно-наслідкові зв’язки;вільно 



володіє науковими термінами; 

“добре” – студент демонструє повні 

знання навчального матеріалу, але 

допускає незначні пропуски фактичного 

матеріалу, вміє застосувати його до 

розв’язання конкретних прикладів та 

задач, у деяких випадках нечітко 

формулює загалом правильні  відповіді, 

допускає окремі несуттєві помилки та 

неточності розв’язках;  

“задовільно” – студент володіє 

більшою частиною фактичного матеріалу, 

але викладає його не досить послідовно і 

логічно, допускає істотні пропуски у 

відповіді, не завжди вміє правильно 

застосувати набуті знання до розв’язання 

конкретних прикладів та задач, нечітко, а 

інколи й невірно формулює основні 

твердження та причинно-наслідкові 

зв’язки;  

“незадовільно” – студент не володіє 

достатнім рівнем необхідних знань, умінь, 

навичок, науковими термінами. 

Вимоги до письмової роботи Відповідно до навчального плану, 

студент виконує одну контрольну роботу, 

яка є допуском до складання іспиту. 

Головна мета її – перевірка самостійної 

роботи студентів в процесі навчання, 

виявлення ступеня засвоєння ними 

теоретичних положень курсу.  При 

розв’язанні задач студент має детально 

вказувати, яким саме був хід його 

роздумів, якими формулами він 

користувався. 

 

 

 

Семінарські заняття 

Семінарське, практичне заняття 

проводиться з метою формування у 

студентів умінь і навичок з предмету, 

вирішення сформульованих  завдань, їх 

перевірка та оцінювання.. За метою і 

структурою семінарські, практичні 

заняття є ланцюжком, який пов'язує 

теоретичне навчання і навчальну 

практику з дисципліни, а також 

передбачає попередній контроль знань 

студентів. Оцінка за семінарське, 

практичне заняття враховується при 

виставлення підсумкової оцінки з 

дисципліни 

Умови допуску до підсумкового контролю – оцінка за поточне тестування (5 

балів); 

– оцінка за відповіді на всі 

основні та додаткові запитання під час 



аудиторних занять (65 балів); 

– оцінка за контрольну роботу (20 

балів); 

– оцінка за самостійну роботу (10 

балів). 

 

7. Політика курсу 

- самостійне виконання навчальних завдань, завдань поточного та підсумкового 

контролю результатів навчання (для осіб з особливими освітніми потребами ця вимога 

застосовується з урахуванням їхніх індивідуальних потреб і можливостей); 

- посилання на джерела інформації у разі використання ідей, розробок, тверджень, 

відомостей; 

- надання достовірної інформації про результати власної навчальної (наукової, творчої) 

діяльності, використані методики досліджень і джерела інформації». 

Засвоєння пропущеної теми лекції з поважної причини перевіряється під час складання 

підсумкового контролю. Пропуск лекції з неповажної причини відпрацьовується студентом 

(співбесіда, реферат тощо).  

Пропущені практичні, семінарські та лабораторні заняття, незалежно від причини 

пропуску, студент відпрацьовує згідно з графіком консультацій. Поточні ,,2‖, отримані 

студентом під час засвоєння відповідної теми на практичному, семінарському та 

лабораторному занятті перескладаються викладачеві, який веде заняття до складання 

підсумкового контролю з обов'язковою відміткою у журналі обліку роботи академічних груп. 

8. Рекомендована література 

 

Підручники: 

1. Бандурка О.М., Тягло О.В. Курс логіки. — Х.: Вид-во Ун-ту внутрішніх справ України, 

1999. —164 с. 

2. Бочаров В.А., Маркин В.И. Основы логики. – М., 2007. – 235 с. 

3. Гетманова А.Д. Логика. – М., 2007. – 337 с. 

4. Гетманова А.Д. Логика. Учебник. – М.: Омега-Л, 2015. – 368 с. 

5. Жеребкін В.Є. Логіка: Підручник   - Київ: Знання, - 2011р.  262с. 

6. Иванов Е.А. Логика. – М., 2007. – 321 с. 

7. Ивин А.А. Логика. – М., 2009. – 320 с. 

8. Ивлев Ю.В. Логика. – М.: «Дело», 2010. – 264 с. 

9. Карамишева Н.В. Логіка. Підручник для студентів-правників. — Львів: Вид-во 

Львівського ун-ту, 2000. — 193 с. 

10. Кириллов В.И., Старченко А.А. Логика. — М.: «Юрист», 2009. — 256 с. 

11. Конверський Анатолій Євгенович Логіка: підручн. для студ. юрид. фак-тів ВНЗ  // МОН 

України, Київ. нац. ун-т  - Київ: ЦУЛ, - 2012р.  335с.. 

12. Логіка: підручник для студ. ВНЗ  // МОН України.Нац. юрид. акад. України ім. Ярослава 

Мудрого; В.Д.Титов,ред,С.Д.Цалін,О.П.Невельська-Гордєєва та ін.  - Харків: Право, - 

2008р.  207 с. 

13. Титов В.Д., Цалін С.Д., Невельська-Гордєєва та ін.; За заг. ред.. проф. Титова В.Д. Логіка. 

– Х.: Право, 2005. — 208 с.    

14. Тер-Акопов А.А. Юридическая логика. — М.: «Омега — Л», 2006. 256 с. 

15. Тофтул М.Г. Логіка: підруч.  // МОН України  - Київ: Академія, - 2008р.  398с.  

16. Хоменко І.В. Логіка: теорія та практика. — К.: Центр учбової літератури, 2010. — 400 с.  

Навчальні посібники: 

17. Арутюнов В. Х., Кирик Д. П., Мішин В. М. Логіка : Навч. посібник для економістів. — 

Вид. 5-е, допов. і перероб. — К. : КНЕУ, 2012. — 144 с. 



18. Войшвилло В.К. Понятие как форма мышления. — М.: Изд-во МГУ, 1989. – 239 с. 

19. Вступ до сучасної юридичної логіки / Титов В.Д. та ін. — Харків: „Ксилон‖, 2001. — 198 

с. 

20. Гвоздик О.И. Логика. — К.: НАВСУ, 1994. — 300 с. 

21. Гнатюк Я.С. Некласична логіка: Навч. посіб.: Курс лекцій із практикумом  // МОН 

України., Держ. ВНЗ "Прикарпатський нац. ун-т ім. В. Стефаника".  - Івано-Франківськ: 

Симфонія форте, - 2014р.  191с. 

22. Жоль К.К. Вступ до сучасної логіки. — Кобеляки: „Кобеляки‖, 2001. —128 с. 

23. Жоль К.К. Логика для юристов. — М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2008. —287 с. 

24. Ивин А.А. Логика для юристов. — М.: «Гардарики», 2008. — 288 с. 

25. Ивин А.А. Логика и теория аргументации: элементарный курс. – М., 2007. 

26. Ивин А.А., Никифоров А.Л. Словарь по логике. – М., 1998. - 268 с. 

27. Кузнецова О.С. Краткий курс по логике. – М., 2007. - 198 с. 

28. Карамишева Н.В. Логіка ( Теоретична і прикладна ) навчальний посібник. — К: Знання, 

2011. — 455 с. 

29. Логика: Хрестоматия / Атор-составитель С.Д.Цалин. - Х.: Факт, 2006. - 864 с. 

30. Мозгова Н.Г. Логіка: навч. посіб.для студ. ВНЗ  // МОН України  - Київ: Каравела, - 

2011р.  247с.  

31. Солодухин С.А. Логика для юристов. — М.: «Экспертное бюро», 1998. — 240 с. 

32. Павлов В.І. Логіка у запитаннях, відповідях і аргументаціях. — К.: Центр учбової 

літератури, 2008. — 408 с. 

33. Щербина О.Ю. Логіка для юристів. Вид. 2-ге, допов. і перероб. – К.: Юридична думка, 

2004. – 264 с. 

Додаткова 

Монографії: 

34. Абачиев С.К., Делия В.П. Теория и практика аргументации. – М.: Едиториал УРСС, 

2004. – 352 с.  

35. Анушат Э. Искусство раскрытия преступлений и законы логики. — К.: НВТ „Правник‖, 

1997. – 78 с. 

36. Арно А., Николь П. Логика, или Искусство мыслить. — М.: Наука, 1991. — 413 с. 

37. Гвоздік О.І. Раціональність: загальна теорія та логіка історії: Монографія  // МВС 

України. УАВС  - Київ: - 1994р.  176с.  

38. Гвоздік О.І. Логічні числення: принципи побудови та застосування в юриспруденції. К.: 

„Поліграф центр „ТАТ‖, 2003. — 300 с. 

39. Ивин А.А. Основы теории аргументации. — М.: „Владос‖, 1997. – 352 с. 

40. Жеребкин В.Е. Логический анализ понятий права. — К.: „Вища школа‖, 1976. — 156 с. 

/ХО/. 

41. Кнапп В., Герлох А. Логика в правовом сознании. — М.: „Прогресс‖, 1987. — 319 с. 

/Ю4/. 

42. Howard-Snyder F., Howard-Snyder D., Wasserman R. The Power of Logic. – 5th edition. – 

London : McGraw-Hill, 2013. – 667 p.  

43. Кудрявцев В.Н. Закон, ответственность, поступок. — М.: „Наука‖, 2001. – 448 с. 

44. Бандура О.О. Правознавство у системі наукового знання: Аксіологічно-гносеологічний 

підхід (Текст): монографія для науковців, виклад., аспірант., адюнкт., магістрант., студ. і 

курсант. юрид. навч. закл. та факульт. – К.: Київ. нац. ун-т внутр. справ, 2010. – 272 с. 

45. Минто В. Дедуктивная и индуктивная логика. — СПб.: „Комета‖, 1995. — 464 с. 

46. Навроцький В.В. Логіка соціальної взаємодії. – Х.: „Консум‖, 2005. – 204 с. 



47. Наумов А.В., Новиченко А.С. Законы логики при квалификации преступлений. — М.: 

„Юрид. лит.‖, 1978. – 103 с. /Х.629.3/. 

48. Никифоров Л.А.Логика и теория аргументации. – М., 2005. – 220 с. 

49. Пещак Я. Следственные версии. — М.: „Прогресс‖, 1979. – 228 с. /Х.63/. 

50. Титов В.Д., Зархина С.Э. Историческое развитие философско-логических концепцій 

язика права. – Х.: ФИНН, 2009. – 260 с. 

51. Эйсман А.А. Заключение эксперта. — М.: „Юрид. лит.‖, 1971. – 152 с.  

52. Эйсман А.А. Логика доказывания.— М.: „Юрид. лит.‖, 1971. – 112 с. /Х.629.3/. 

Практикуми. Збірники задач: 

53. Карамишева Н.В., Бовтач С.В. Збірник логічних завдань. — Львів: «Каменяр», 1997. — 

109 с. 

54. Мельников В.Н. Логические задачи. – К.; Одесса: «Выща шк.», 1989. – 344 с. /Ю4/. 
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Наукові статті: 
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61. Гвоздік О.І. Можливості використання формалізованої дедукції у слідчій практиці // 

Філософські проблеми права та правоохоронної діяльності співробітників ОВС. — К.: 

Українська академія внутрішніх справ, 1995. – С. 132 – 147.  

62. Герасимова И.А., Нововоселов М.М. Аргументация как методология убеждения // 

Вопросы философии. – 2003. —  № 10. – С. 72 – 84. 

63. Герасимова И.А. «Бинаризм» и классическая логика // Логика: Перспективы развития: 

Сборник научных статей / Под ред. А.Е. Конверского. — К.: Издательско-

полиграфический центр «Киевский университет», 2006. — С. 49 — 58.  
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Методологія та методика викладання: Міжнародна наукова конференція (11-12 травня 2006 
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