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4.1. Форми впровадження виконаних НДР: наукові статті, тези наукових 

доповідей та повідомлень. 

4.2. Наукова новизна отриманих результатів: 

 На підставі досвіду осмислення феномену юридичної аргументації у 

науковому-теоретичному і практичному вимірах зроблена його 

проблематизація, у результаті чого було виокремлено ідейно-методологічний, 

порівняльно-правовий, функціональний аспекти актуальних і перспективних 

досліджень юридичної аргументації. Набула подальшого розвитку ідея про те, 

що на певному історичному етапі розвитку людства разом із появою права як 

самостійного соціального інституційного регулятора неминуче виникають 

специфічні аргументативні практики, складаються – переважно спонтанно, 

стихійно в межах окремих видів юридичної діяльності – прийоми, методи, 

техніки юридичної аргументації. Обґрунтовано, що юридична аргументація у 

практичному значенні як певна інтелектуальна і комунікативна за своєї суттю 

діяльність з пошуку, відбору, обґрунтування/спростування, 

сприйняття/несприйняття реципієнтами аргументів у певному сенсі релятивна і 

контекстуальна, її “параметри” визначаються юридичними умовами, у яких 

перебувають аргументатори та реципієнти, а також загальним культурно-

історичним контекстом. Тому зміни в системі правових цінностей та у 

позитивному праві (наприклад, прийняття нових процесуальних правових 

норм), трансформація світоглядних, культурних домінант соціуму, підходів до 

праворозуміння так чи інакше позначаються, наприклад, на визначенні 

критеріїв релевантності, істинності, коректності, прийнятності аргументів, які 

використовуються у процесі юридичного аргументування.  

 Встановлено, що у другій половині ХХ ст. підхід до розуміння юридичної 

аргументації, що базується суто на традиційних засобах силогістики та інших 

позитивістських інструментах, піддається послідовній та обґрунтованій критиці 

з боку юристів-практиків, представників філософії і теорії права. Не 

применшуючи роль і значення формальної логіки в юридичній аргументації, 

вони намагаються пояснити, розкрити її складну природу та зміст, що окрім 

раціональних компонентів, включає також емоційно-психологічні, морально-

ціннісні, вольові, світоглядні та інші складові й виміри. Х. Перельман, Фон 

Райт, С. Тульмін, Р. Алексі, Дж. Стоун, П. Шлаг, Ю. Габермас та ін., які 

переконливо доводять, що раціональність не вичерпується формальною 

логікою, а аргументація – традиційними стандартами дедуктивних висновків, 
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заклали основи сучасної теорії юридичної аргументації, призначеної 

для пояснення, обґрунтування, удосконалення засобів, методологічних 

підходів, прийомів аргументації у різних галузях права та видах юридичної 

діяльності.    

5. – 7. –  
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1. Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні проблеми прав 

людини, держави та вітчизняної правової системи», м. Дніпро, 3-4 квітня 2020 

р. 

2. Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні питання та 

проблеми правового регулювання суспільних відносин», м. Дніпро, 6-7 березня 

2020 р. 

3. Міжнародна науково-практична конференція «Права та обов’язки людини 

у сучасному світі», м. Одеса, 13-14 листопада 2020 р. 

4. Міжнародна науково-практична конференція «Правові системи 

суспільства: сучасні проблеми та перспективи розвитку», м. Львів, 20-21 

листопада 2020 р. 

5. Міжнародна науково-практична конференція «Чинники розвитку 

юридичних у ХХІ столітті», м. Дніпро, 6-7 листопада 2020 р. 
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Статті: 

Semenikhin I., Kraіnуk Н., Sydorenko O. Separate legal and medico-social aspects 

of the realization of the right to life and euthanasia in Ukraine. Georgian medical 

news. 2020. No 3 (300). P. 134-139. URL: https://cdn.website-

editor.net/480918712df344a4a77508d4cd7815ab/files/uploaded/V300_N3_March_2

020.pdf  (особистий внесок – 0, 4 друк. арк.). 

Тези: 

1. Семеніхін І.В. Юридична аргументація як акутальний напрям наукових 

досліджень // Актуальні проблеми прав людини, держави та вітчизняної 

правової системи, м. Дніпро, 3-4 квітня 2020 р., 0,25 друк. арк.  

2. Семеніхін І.В. Аргументація висновків Громадської ради доброчесності 

про невідповідність кандидатів на посаду судді // Актуальні питання та 

проблеми правового регулювання суспільних відносин, м. Дніпро, 6-7 березня 

2020 р, 0,2 друк. арк. 

3.  Семеніхін І.В. Цінності в структурі юридичної аргументації // Правові 

системи суспільства: сучасні проблеми та перспективи розвитку, м. Львів, 20-21 

листопада 2020 р., 0,2 друк. арк. 

4. Семеніхін І.В. Особливості аргументативних практик у юридичній 

діяльності // Чинники розвитку юридичних у ХХІ столітті, м. Дніпро, 6-7 

листопада 2020 р, 0,2 друк. арк. 

5. Семеніхін І.В. Аргументативна теорія пррава Хаїма Перельмана: окремі 

аспекти розуміння // Права та обов’язки людини у сучасному світі, м. Одеса, 13-

14 листопада 2020 р., 0,25 друк. арк. 
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https://cdn.website-editor.net/480918712df344a4a77508d4cd7815ab/files/uploaded/V300_N3_March_2020.pdf
https://cdn.website-editor.net/480918712df344a4a77508d4cd7815ab/files/uploaded/V300_N3_March_2020.pdf
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 Semenikhin I., Kraіnуk Н., Sydorenko O. Separate legal and medico-

social aspects of the realization of the right to life and euthanasia in Ukraine. 
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