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ПЕРЕДМОВА	ДО	СЬОМОГО	ВИДАННЯ	

У	 сьомому	 виданні	 підручника	 враховано	 вже	 відомі	
авторські	 методичні	 та	 теоретичні	 розробки,	 які	 було	
напрацьовано	в	попередніх	шести	виданнях.	

Особливо	 було	 звернуто	 увагу	 на	 підбірку	 ілюстративного	
матеріалу	при	викладі	теоретичних	положень	підручника.	

Це	 можна	 спостерігати	 при	 розкритті	 наступних	
концептуальних	засад	підручника:	

‐	 співвідношення	 чуттєвого	 рівня	 пізнання	 та	 абстрактного	
мислення;	

‐	тлумачення	мови	як	практичного	мислення;	
‐	 розкриття	 семантичної	 замкненності	 мови	 на	 фоні	

парадоксу	«Брехуна»;	
‐	 інтерпретація	 різновидів	 ознак,	 які	 складають	 зміст	

поняття;	
‐	 розгляд	 об'єму	 та	 змісту	 поняття	 як	 екстенсіональної	 та	

інтенсіональної	характеристик	поняття;	
‐	 опис	особливостей	антонімів,	 синонімів,	 омонімів	 стосовно	

логічних	відношень	між	сумісними	та	несумісними	поняттями;	
‐	 висвітлення	 зв'язку	 логічної	 структури	 судження	 та	

граматичної	 структури	 речення,	 яке	 є	 матеріальним	 носієм	
судження;	

‐	 аналіз	 природи	 та	 характерних	 особливостей	 «логічного	
наголосу».	

В	 підручнику	 розкривається	 природа	 та	 основні	 риси	
судового	 пізнання.	 Це	 сприяє	 глибшому	 розумінню	 судового	
пізнання	в	діяльності	судді,	прокурора,	слідчого.	

При	 аналізі	 складу	 умовиводу	 поряд	 із	 такими	 складовими	
частинами	як	«вихідне	знання»,	«вивідне	знання»	виділяється	ще	
й	«обґрунтовуюче	знання»	яке	включає	до	себе	правила	 і	 закони	
логіки.	 Саме	 завдяки	 «обґрунтовуючому	 знанню»	 висновок	 в	
умовиводі	приймається	з	необхідністю,	з	примусом.	
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В	 підручнику	 вперше	 при	 формулюванні	 контрольних	
запитань	 та	 вправ	 виписується	 методика	 розв'язання	 логічних	
задач.	 Наприклад,	 при	 розв'язанні	 задач	 в	 темах	 «Логічні	
відношення	 між	 поняттями»,	 «Види	 суджень»,	 «Розподіленність	
термінів	у	категоричному	судденні»	тощо.	

Досить	 оригінально	 в	 підручнику	 висвітлюється	 апагогічне	
доведення,	яке	представлене	трьома	видами:	

‐	заперечення	антитези	її	наслідками;	
‐	приведення	до	абсурду;	
‐	застосування	закону	Клавія.	
Звернення	 уваги	 на	 ці	 види	 апагогічного	 доведення,	 по‐

перше,	 визначає	 можливості	 і	 межі	 непрямого	 доведення,	 а,	 по‐
друге,	відображає	евристичні	можливості	апогогічного	доведення.	

Є	 сподівання,	 що	 даний	 підручник	 займе	 гідне	 місце	 серед	
підручників	цього	класу.	
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ПЕРЕДМОВА	ДО	ШОСТОГО	ВИДАННЯ	
	
У	шостому	виданні	підручника	внесені	 зміни	та	доповнення	

до	деяких	розділів,	а	деякі	розділи	написані	у	підручнику	вперше.	
Суттєвих	 змін	 зазнали	 розділи:	 «Формалізація	 як	 метод	

логіки»,	«елементи	теорії	множин»,	«Історичний	характер	логіки»,	
«Елементи	теорії	множин»,	«Загальна	характеристика	судження»,	
«Види	 складних	 суджень»,	 «Виклад	 складних	 суджень	 мовою	
логіки	висловлювань»,	«Умовиводи	логіки	суджень	у	традиційній	
логіці»,	 «Загальні	 правила	 простого	 категоричного	 силогізму»,	
«Неправильні	 модуси	 умовно‐категоричних	 і	 розділово‐
категоричних	силогізмів»,	«Індуктивні	умовиводи»,	«Аналогія».	

Наприклад,	на	конкретному	матеріалі	досить	аргументовано	
розглядається	 порівняльна	 характеристика	 природної	 та	
формалізованої	 мови,	 більш	 ретельно	 визначаються	 переваги	
формалізованої	мови	як	методу	логіки.	

Більш	 послідовно	 висвітлюються	 історичні	 передумови	 і	
теоретичні	підвалини	сучасної	логіки	як	другого	етапу	у	розвитку	
логіки	як	науки.	

На	 достатньому	 ілюстративному	 матеріалі	 пояснюється,	
яким	чином	засоби	теорії	множин	можна	застосувати	при	аналізі	
логічної	проблематики.	

В	підручнику	звертається	увага	на	ефективність	дослідження	
судження	з	точки	зору	інтенсіоналу	та	екстенсіоналу.	

Нове	 звучання	 отримує	 в	 підручнику	 поняття	 «тавтології»	
або	 «логічного	 закону»	 при	 трактовці	 складних	 суджень	 мовою	
логіки	висловлювань.	

Вперше,	 порівняно	 з	 попередніми	 виданнями,	 в	 підручнику	
детально	 розглядається	 ентимема	 як	 ефективний	 прийом	
переконання	в	риториці.	

Саме	 завдяки	 ентимемі	 ми	 можемо	 наголосити	 на	 тому	
смисловому	 аспекті	 інформації,	 який	подає	нашу	 аргументацію	 у	
вигідному	для	нас	світлі.	
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У	новому	викладі	постав	розділ	про	індуктивні	умовиводи.	Це	
перш	 за	 все	 стосується	 гіпотетичного	 характеру	 висновку	 в	
індуктивному	умовиводі.	Саме	гіпотетичний	характер	висновку	в	
цьому	 класі	 умовиводів	 пояснює	 те,	що	 логічна	 природа	 індукції	
представлена	 поняттям	 «імовірності».	 Тільки	 через	 імовірність	
можна	вирахувати	ступінь	підтвердження	висновку	засновками	в	
індуктивному	умовиводі.	

В	 підручнику,	 знову	 таки	 вперше,	 порівняно	 з	 попередніми	
виданнями,	 по‐новому	 аналізується	 наукова	 індукція,	 а	 саме	
методи	 знаходження	 причинових	 зв’язків.	 Це	 стосується	 також	
аналогії	як	не‐дедуктивного	умовиводу.	

В	розділі	«Аргументація»	 оригінально	розкривається	 склад	 і	
види	 аргументації.	 Аналізуються	 співвідношення	 аргументації,	
обґрунтування,	доведення	і	спростування.	

Шосте	 видання	 підручника	 сприятиме	 більш	 ефективному	
оволодінню	таємницями	логічної	науки.	
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ПЕРЕДМОВА	ДО	П’ЯТОГО	ВИДАННЯ	
 
П’яте	 видання	 підготовлене	 з	 урахуванням	 досвіду	 читання	

курсу	 «Логіка»	 в	 Московському	 державному	 університеті	 імені	
М.В.	 Ломоносова,	 в	 Національному	 університеті	 «Києво‐	
Могилянська	 академія»,	 в	Київському	національному	 університе‐	
ті	 культури	 і	 мистецтв,	 на	 юридичному	 факультеті	 Київського	
національного	університету	імені	Тараса	Шевченка.	

Особливістю	 цього	 видання	 є	 те,	 що	 виклад	 теоретичного	
матеріалу	 по	 кожній	 темі	 постійно	 пов’язаний	 з	 фактичним	
матеріалом	 із	 юридичної	 науки	 та	 юридичної	 практики.	 Це	 дає	
можливість	 позбавитися	 відірваності	 (яка	 часто	 присутня	 	 в	
підручниках	 з	 логіки)	 теоретичного	 матеріалу	 від	 прикладного	
аспекту.	

В	 підручнику	має	місце	доповнення	 та	 розширення	 змістов‐	
ним	 матеріалом	 конкретних	 розділів.	 Це	 стосується	 перш	 за	 все	
наступних	розділів:	«Основні	формально‐логічні	 закони»,	«Порів‐
няльна	 характеристика	 природної	 і	 формалізованої	 мови»,	
«Принципи	 відношення	 іменування»,	 «Функціональний	 аналіз	 в	
логіці»,	 «Типологія	 правил	 висновку»,	 «Обґрунтування	 правил	
висновку»,	 «Обернення»,	 «Перетворення»,	 «Протиставлення	
предикатові»,	 «Умовиводи	 за	 «логічним	 квадратом»,	 «Загальні	
правила	 простого	 категоричного	 силогізму»,	 «Обґрунтування	
спеціальних	 правил	 фігур	 простого	 категоричного	 силогізму»,	
«Процедура	 отримання	 модусів	 фігур	 простого	 категоричного	
силогізму»,	 «Обґрунтування	 модусів	 фігур	 простого	
категоричного	 силогізму»,	 «Зведення	 модусів	 ІІ,	 ІІІ,	 IV	 фігур	
силогізму	до	І‐ї	фігури	простого	категоричного	силогізму».	

В	 цьому	 виданні	 зовсім	 у	 новому	 форматі	 представлений	
розділ	 «Ентимема».	 Тут	 ентимема	 здебільшого	 подається	 як	
важливий	 прийом	 в	 юридичній	 риториці.	 На	 конкретному	
фактичному	 матеріалі	 із	 юридичної	 теорії	 та	 практики	
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продемонстровано	 застосування	 знання	 логіки	 в	 конкретній	
діяльності	юриста.	

Сподіваємося,	 що	 нове	 видання	 підручника	 буде	 корисним	
для	 студентів,	 аспірантів,	 викладачів	 та	 всіх,	 хто	 цікавиться	 сьо‐	
годенням	логічноїнауки.	
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ПЕРЕДМОВА	ДО	ЧЕТВЕРТОГО	ВИДАННЯ	
 
У	 Четвертому	 виданні	 підручника	 «Логіка»	 (для	 студентів	

юридичного	 факультету)	 враховано	 досвід	 читання	 курсу	
«Логіка»	 для	 студентів:	 юридичного	 факультету,	 відділення	
«міжнародного	 права»	 (ІМВ),	 відділення	 «правознавства»	
Інституту	 післядипломної	 освіти	 Київського	 національного	
університету	імені	Тараса	Шевченка,	Академії	адвокатури.	

Значна	 увага	 у	 підручнику	 звернута	 на	 практичне	 значення	
логіки.	 І	 в	 цьому	 сенсі	 зроблено	 особливий	 наголос	 на	 тому,	 що	
логіка	 не	 зайнята	 пошуками	 засобів,	 як	 розв’язати	 логічні	
головоломки,	 недоречності,	 а	 тим,	 як	 сформувати,	 виробити	
культуру	 мислення,	 озброїти	 майбутнього	 фахівця	 ефективними	
засобами	побудови	правильних	міркувань,	засобами	знаходження	
причин	 появи	 логічних	 помилок	 і	 шляхів	 їх	 усунення.	 Ця	 теза	
проходить	через	весь	підручник.	Її	ми	маємо	у	«Вступі»,	в	розділах	
«Формалізація	як	метод	логіки»,	«Елементи	теорії	імен»	тощо.	

Певного	 оновлення	 зазнали	 розділи	 «Логічні	 операції	 над	
поняттями»,	«Види	складних	суджень»,	«Загальна	характеристика	
умовиводу».	 В	 розділі	 «Логічні	 операції	 над	 поняттями»	
розширена	 трактовка	 видів	 логічних	 операцій,	 причин	 появи	
логічних	 помилок,	 які	 виникають	 при	 здійсненні	 відповідних	
операцій	 над	 поняттями,	 більш	 ретельно	 звернута	 увага	 на	
характеристику	 процедур,	 які	 схожі	 на	 логічні	 операції	 над	
поняттями.	

В	розділі	«Загальна	характеристика	умовиводу»	досить	чітко	
дається	 визначення	 складу,	 структури,	 видів	 умовиводу,	
співставляється	 класифікація	 умовиводів	 у	 традиційній	 та	
сучасній	 логіці.	 В	 підручнику	 здійснено	 своєрідний	 підхід	 до	
підбору	та	використання	ілюстративного	матеріалу.	

При	 викладанні	 курсу	 логіки	 особливу	 роль	 відіграють	
приклади,	 які	 покликані	 надати	 певні	 роз’яснення	 теоретичним	
положенням.	 Але	 ці	 приклади	 не	 повинні	 ні	 в	 якому	 разі	
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утруднювати	сприйняття	теоретичного	матеріалу,	а	з	другої	сторони	
–	 спрощувати	теоретичні	викладки.	Ця	лінія	проводиться	по	всьому	
підручнику.	

Є	надія,	що	4‐те	видання	підручника	слугуватиме	гарним	за‐	
собом	у	формуванні	майбутнього	юриста.	
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ПЕРЕДМОВА	ДО	ТРЕТЬОГО	ВИДАННЯ	
 
Пропонований	 підручник	 розрахований	 на	 студентів	

нефілософських	факультетів.	
Це	 визначає	 основну	 мету	 підручника	 –	 формування	

культури	мислення,	а	також	встановлює	арсенал	логічних	засобів,	
які	доречно	в	цьому	випадку	використовувати.	

Підручник	 є	 своєрідним	 відображенням	 досвіду	 автора	 при	
читанні	 курсу	 «Логіка»	 на	 юридичному,	 історичному,	
філологічному,	 біологічному,	 географічному,	 економічному	
факультетах	 та	 інституті	 міжнародних	 відносин	 і	 інституті	
журналістики	 Київського	 національного	 університету	 імені	
Тараса	Шевченка.	

За	 обсягом	 матеріалу	 підручник	 може	 охоплювати	 один	 і	 два	
семестри.	

Матеріал	 підручника	 можна	 ефективно	 використовувати	 з	
урахуванням	профілю	факультету.	Мається	на	увазі,	що	деякі	розділи	
і	 параграфи	можна	 долучати	 при	 викладанні	матеріалу	 підручника	
на	 конкретному	 факультеті,	 а	 деякі	 не	 враховувати.	 Наприклад,	 в	
інститутах	 філологічному	 та	 журналістики	 доцільно	 врахувати	
розділи	 підручника:	 «Визначення	 мови»,	 «Поняття	 знаку»,	 «Види	
знаків»,	 «Рівні	 семіотичного	 аналізу	 мови»,	 «Порівняльна	
характеристика	природної	і	формалізованої	мови»,	«Семантичний	
аналіз	виразів	природної	мови»,	«Елементи	теорії	імен».	

На	 геологічному,	 географічному	 факультетах	 доцільно	
використати	більш	докладно	наступні	розділи:	«Функціональний	
аналіз	 в	 логіці»,	 «Елементи	 теорії	 множин»,	 «Тлумачення	
атрибутивних	 суджень	 мовою	 логіки	 предикатів»,	 «Виклад	
складних	 суджень	мовою	логіки	 висловлювань»,	«Силогістика	 та	
метод	аналітичних	таблиць».	

На	 юридичному	 факультеті	 має	 сенс	 детально	 зосередити	
увагу	на	викладі	таких	розділів:	«Зміст	поняття	і	склад	злочину»,	
«Логічний	 аналіз	 поняття	 і	 кваліфікація	 злочину»,	 «Роль	
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