
Збірник тез наукових робіт учасників регіонального науково-практичного семінару (ДДУВС, 20.11.2020) 

59 

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ: 
1. Лубенець І. Г. Насильство серед школярів: учасники та їх кримінологічна характеристик. 

Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія : Право. 2016. Вип. 37(3). С. 51-
54. 

2. Миронюк Т. В., Запорожець А. К. Кібербулінг в Україні: соціально небезпечне явище чи 
злочин: визначення та протидія. Юридичний часопис Національної академії внутрішніх справ. 2018. 
№ 2(16). С. 275-284. 

3. Про кібербулінг для підлітків [Електронний ресурс]. Режим доступу: 
https://osvita.diia.gov.ua/courses/cyberbullying (дата звернення: 16.11.20). 

4. Meaning jf «bully» in the English Dicteonary [Electronic resource]. Access 
mode:https://dictionari.cambridge.org/dictionary/english/bully?q=buling#translatisTitle from the screen (да-
та звернення: 16.11.20). 

 
 

Владислав Притуляк  
здобувач вищої освіти факультету 
підготовки фахівців для підрозділів 
стратегічних розслідувань 
 
Науковий керівник: 
Елеонора Скиба  
професор кафедри гуманітарних дисциплін 
та психології поліцейської діяльності,  
доктор філософських наук, доцент  
 

ВАЖЛИВІСТЬ ТА РОЛЬ ЮРИДИЧНОЇ ЛОГІКИ В СУЧАСНИХ УМОВАХ 
 

Актуальність теми: В сучасній логічній практиці широко використовується весь ар-
сенал логічних засобів: визначення (юридичних понять), поділ (наприклад, класифікація зло-
чинів), версія (як вид гіпотези), умовивід (наприклад, в обвинувальному чи виправдовуваль-
ному вироках), доведення та спростування (наприклад, під час досудового розслідування та 
судового розгляду). Предметом судового розгляду, є як правило, подія, що вже відбулася. 
Процес доказування - це специфічна форма пізнання істини при розслідуванні кримінальних 
та адміністративних правопорушень.  

Тут головну роль відіграють логічні засоби пізнання, в першу чергу, умовивід. 
Змістовну основу формально-логічної культури мислення юристів, яка утворюється і розви-
вається засобами формальної логіки, складає глибоке знання таких компонентів:  

 формально-логічних принципів та законів, що служать відправним пунктом для ре-
алізації вимог логіки в юридичній практиці; 

 форм абстрактного мислення - понять, суджень, умовиводів, гіпотез, теорій та ін.; 
 методів пізнання і виявлення логічних зв’язків, які мають формально-логічну при-

роду; 
 логічних операцій: узагальнення, обмеження, визначення і ділення понять, пере-

творення суджень та ін.; 
 сукупності численних правил і вимог, які випливають з формально-логічних за-

конів, структури думки, методів побудови суджень; 
 засобів, прийомів і способів забезпечення до казовості і переконливості юридичної 

теорії і практики, професійної мови; 
 застережень від можливих логічних помилок умисного (софістичного) чи неумис-

ного (паралогічного) характеру [3, с. 367]. 
Культура абстрактно-логічного мислення складає найважливіший елемент фундамен-

ту логічної культури юриста. Вона включає в себе:  
a) певну сукупність знань про засоби розумової діяльності і їх форми, що посилюють 
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світоглядну і методологічну позицію формально-логічного рішення найбільш типових про-
блем, що висуваються юридичною практикою; 

b) уміння використати ці знання в процесі мислення; 
c) стійкі навички формування структурованої і переконливої думки, забезпечення надій-

ного самоконтролю в процесі мислення. Отже, знання формальної логіки допомагає юристові: 
1) свідомо використовувати принципи правильного мислення, чітко формулювати 

структуровану і переконливу думку, самостійно мислити, розвивати і дисциплінувати свої 
розумові здібності, удосконалювати формальний апарат мислення; 

2) розвивати логічно струнку і аргументовану професійну мову забезпечувати її нау-
кову переконливість; 

3) логічно правильно складати офіційні юридичні документи: протоколи, акти, вис-
новки, огляди, накази, директиви [1, с. 128]. 

Юридична логіка гармонізує прикладний та креативний аспекти вивчення формально-
го мислення, забезпечує не тільки адекватне розуміння взаємодії логіки та права, але й їх по-
дальший розвиток, удосконалення з метою досягнення цілісного, гармонійного буття люди-
ни. Отож усі юридичні дослідження вимагають повноти дотримання логічної форми, законів 
і правил міркування, вони надають логіці виняткової актуальності, що має юридичну значу-
щість. Логіка, її закони та правила входять до предмета юридичної діяльності [4, с. 336]. 

Юридична діяльність - це система юридично значущих, законодавчо регламентованих 
дій та операцій, спрямована на задоволення публічних і приватних інтересів. Вона являє со-
бою різновид соціальної діяльності. Їй притаманні основні риси будь-якої соціальної діяль-
ності: предметність, доцільність, упорядкованість, вибірковість, системність, планомірність, 
самоорганізованість тощо. 

Підпадаючи під сферу правового регулювання, соціальна діяльність одержує юридич-
ні властивості, які дозволяють розглядати її як самостійний вид діяльності. Вона є різномані-
тною й охоплює такі напрями, як правотворчість (законодавча діяльність), правовстановлен-
ня (визнання й юридичне закріплення прав і обов’язків особи) та правозастосування (право-
суддя, правовий захист, правова охорона). У всіх цих виявах юридична діяльність пов’язана з 
вирішенням правових питань. І рішення має обов’язкову силу, якщо відповідає правовим за-
конам та законам логіки; у протилежному випадку - воно юридично нікчемне і не потребує 
виконання. Тому важливо розуміти значення логіки для юридичної діяльності [2, с. 208]. 

1. Юридична діяльність - діяльність виключно розумова.  
Як і будь-яка інша діяльність, юридична діяльність складається з таких основних ком-

понентів: мотиваційного, інтелектуального, фізичного та духовного. Останній визначає зміст 
і соціальну спрямованість діяльності та впливає на відповідальність особи за реалізовану ді-
яльність. 

2. В юридичній діяльності поряд із загальними використовуються також спеціальні 
правові поняття, є своя юридична мова. 

3. Юридична діяльність має переважно опосередкований характер. 
4. Юридична діяльність - пізнавальна діяльність, а будь-яке пізнання відбувається в 

логічній формі. 
5. Юридична діяльність - діяльність, спрямована на встановлення істини, тобто відпо-

відність між юридичною оцінкою та висновками про фактичні обставини події. 
6. Юридична діяльність - процедурна діяльність, яка виконується в певному порядку, 

регламентованому законом.  
7. Юридична діяльність - діяльність, пов’язана з доказуванням. 
8. За правилами юридичної логіки вирішуються також організаційні, тактичні та ме-

тодичні питання юридичної діяльності [3, с. 367]. 
Висновок: Отже, юридична логіка грає велике значення, це по-перше, визначальний 

атрибут правильних міркувань, у полі права, по-друге, це галузь сучасної науки логіки, у пе-
ршу чергу неформальної, яка досліджує зазначений атрибут і вчить його утілювати, тобто 
свідомо формулювати правильні теоретичні та практичні міркування.  
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РОЛЬ ЗАСОБІВ МАСОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ У ФОРМУВАННІ СУЧАСНИКА: 

ПСИХОЛОГІЧНІ ТА МОРАЛЬНІ АСПЕКТИ 
 

В сучасному суспільстві засоби масової інформації, такі як Інтернет, телебачення, газе-
ти, журнали, радіо та інші, мають великий вплив на сучасників, формулюють їхні думки та 
світобачення. Постіндустріальне суспільство не може уявити жодного дня без отримання но-
вої інформації. 

Прогрес не стоїть на місці, технології оновлюються, люди намагаються зробити своє 
життя більш комфортним та простим, це стосується не лише праці, навчання та способу жит-
тєдіяльності, а й можливості отримувати інформацію. Раніше, починаючи з XVII ст. люди 
почали друкувати газети, але інформація дуже швидко ставала не актуальною та доходила до 
читачів з певною затримкою. Наприкінці XIX ст. газети потіснили радіоприймачі, інформа-
ція почала доходити до людей швидше, але в радіо також були певні недоліки, наприклад, 
інформація сприймалася лише на слух і могла бути зрозуміла чи донесена не вірно, до того ж 
радіоприймачі були досить дорогими і не кожен міг дозволити їх собі. У ХХ ст. було винай-
дено телебачення, що на той час було найзручнішим засобом масової інформації, так як до-
носило до людей не лише звук, а й зображення. Проте телевізор міг дозволити собі не кожен, 
а інформацію можно будо передивитися лише в записі чи «на повторі» в ефірі. У наш час 
молодь обирає Інтернет,  тому що він є найпоширенішим та найдоступнішим джерелом ма-
сової інформації та засобом комунікації, оскільки більшість новин одразу ж публікується на 
різних сайтах, а на їх відтворення в інших засобах масової інформації потрібен час та певні 
затрати. В Інтернеті можна передивитися не лише актуальну на даний момент інформацію, а 
й факти та данні, що були опубліковані в минулому. 

Інтернет надає сучасній молоді найбільше можливостей для саморозвитку, отримання 
та передачі інформації, об’єднує мільйони комп’ютерів та телефонів по всьому світі в єдину 
систему, зберігає в собі різноманітну інформацію та новини, що стосуються усіх аспектів 
людського життя. Зазвичай молодь користується Інтернетом для отримання певних даних, 
що стосуються навчання, роботи, спілкування, саморозвитку, а також для цікавого прово-
дження вільного часу, перегляду фільмів, читання книжок, прослуховування музики. 

У сучасному світі Інтернет має великий вплив на формування особистості. Як зазначає 
С. Назаренко, “без постійного інформаційного контакту взагалі неможливі повноцінний роз-
виток людини й нормальне функціонування соціальних груп і всього суспільства в цілому. 


