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2. Кандидат юридичних наук, асистент. 

3. Тема і обсяг запланованої річної науково-дослідницької роботи: «Юридична 

аргументація як сфера міждисциплінарних інтересів та наукових розвідок», 1 друк. 

арк.   

4. Тема і обсяг фактично виконаної науково-дослідницької роботи: «Юридична 

аргументація як сфера міждисциплінарних інтересів та наукових розвідок», 1,4 друк. 

арк.  

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 встановлено, що тривалий час 

у теоретичній та практичній юриспруденції аргументація розглядалась як така, 

що спирається суто на формальну логіку, силогістику. За такого підходу 

критерієм прийнятності, доладності аргументації є формальна логічна 

правильність, валідність. Вирішення юридичного казусу з точки зору 

аргументації є дедуктивним умовиводом, що з логічною необхідністю випливає 

із більшого (загальні норми права, закріплені в офіційних джерелах права) та 

меншого (обставини справи) засновків. Отриманий за допомогою такої логічної 

процедури висновок вважається раціональним та прийнятним, юридично 

правильним. У такій простій формі аргументації modus ponens презюмується 

істинність, правильність засновків, вихідних тверджень, які дозволяють 

формулювати істинні висновки. Інструментарій формальної логіки 

призначений лише для встановлення і оцінки формального зв’язку між 

висновками і засновками. Для оцінки прийнятності, релевантності самих 

засновків використовуються інші (не формальні, а матеріальні юридичні та 

екстралегальні) норми і стандарти прийнятності. 

 Зроблено висновок про обмеженість використання суто формально-логічних 

інструментів юридичної аргументації у конституційному судочинстві, при 

вирішення так званих «складних справ», які пов’язані зі зважуванням та 
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балансуванням між різними конкуруючими інтересами та цінностями. 

Такі справи не можуть бути вирішені шляхом простого нормозастосування, 

виходячи з однозначного філологічного розуміння правових положень, 

застосовуючи правила дедуктивної логіки. Досліджено зв’язок між панівними у 

юриспруденції підходами до юридичної аргументації та праворозумінням.  

4.2.1. Актуальність виконаної науково-дослідницької роботи.         

      Попри існуюче різноманіття моделей (типів), динаміку якісних і структурних 

характеристик, аргументування як таке іманенетно властиве процесам творення, 

застосування, тлумачення правових норм, має важливе значення при формуванні та 

відстоюванні правових позицій та ін. Не тільки юридичну практику, буття – 

здійснення й відтворення – самого права як соціального інституту, ціннісно-

нормативної системи можна описати за допомогою таких категорій, як дискурс, 

комунікація, діалог (полілог), що так чи інакше передбачає пошук, відбір, 

прийняття/відхилення аргументів. Якщо важливість аргументації у царині права не 

викликає сумнівів, то питання про те, як аргументувати, які прийоми, методи, засоби, 

стратегії аргументації, види аргументів (або конкретні аргументи) використовувати у 

процесі обговорення і прийняття тих чи інших юридично значущих рішень, 

вирішення певних категорій юридичних справ, при інтерпретації правових текстів 

вирішуються по-різному та є предметом жвавих дискусій. Сьогодні спростерігається 

певне прирощення знання  у цій предметній царині, але поки що воно здебільшого 

має фрагментарний характер і не інтегрується у цілісне, концептуально та 

методологічно, логічно узгоджене вчення, загальну концепцію. Формування 

останньої як певної метатеорії, призначеної для пояснення, обґрунтування, 

удосконалення засобів, методологічних підходів, прийомів юридичної аргументації у 

різних галузях права та видах юридичної діяльності є важливим дослідницьким 

завданням. Здійснений аналіз сутності, переваг і недоліків логічного підходу до 

юридичної аргументації є вагомою складовою процесу формування цієї метатеорії. 

5. Участь у розробці законопроектів та проектів інших нормативних актів. 

5.1. Участь у підготовці законопроектів (кодексів та інших законів) – ні. 

5.2. Рецензування (підготовка експертних висновків) проектів законів та інших 

нормативно-правових актів - немає. 

5.3. Робота консультантом комітетів Верховної Ради України – відсутня. 

5.4. Робота консультантом інших вищих та державних органів влади – відсутня. 

5.5. Робота у якості наукового консультанта, члена робочих груп та ін. – відсутня. 
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    6. Зв’язок з практикою: 

6.1. Проведення узагальнень практики застосування законодавства та проведення 

інших соціологічних досліджень - ні. 

6.2. Підготовка доповідних записок до судових, правозастосовчих та інших 

державних органів. 

6.3. Участь у розробці проектів постанов Пленумів Верховного Суду України, 

Вищих спеціалізованих судів України та їх рецензування – відсутня. 

6.4. Прочитані лекції, семінари практичним працівникам - відсутні. 

6.5. Підготовка відповідей (висновків) на запити органів державної влади та 

місцевого самоврядування (прокуратури, суду), організацій та громадян – немає.  

7. Чи ви є депутатом місцевої ради, чи входите до складу інших органів місцевого 

самоврядування (в тому числі робочих та дорадчих) – ні. 

8. Участь у конференціях, семінарах 

1. Міжнародна науково-практична конференція «Права людини та проблеми 

організації і функціонування публічної адміністрації в умовах становлення 

громадянського суспільства в Україні», м. Запоріжжя, 23-24 квітня 2021 р. 

2. Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні проблеми 

вдосконалення законодавства та правозастосування», м. Запоріжжя, 22-23 

жовтня 2021 р. 

9. Видавнича діяльність  

      Статті:  

1. Hetman, Y.A., Politanskyі, V.S., & Semenikhin, I.V. (2021). Implementation practice 

of electronic administrative services in Ukraine. Journal of the National Academy of 

Legal Sciences of Ukraine. 2021. No 28 (2). P. 93-104. URL: 

http://visnyk.kh.ua/uk/article/praktika-vprovadzhennya-elektronnikh-

administrativnikh-poslug-v-ukrayini (особистий внесок – 0,4 друк. арк.). 

2. Семеніхін І.В. Логічний підхід до юридичної аргументації: аспекти розуміння // 

Юридичний науковий електронний журнал. – 2021. - № 10. – С. 46–49 (0,5 друк. 

арк.). 

  Тези: 

1. Семеніхін І.В. Легалізація евтаназії як предмет аргументативного дискурсу // 

Права людини та проблеми організації і функціонування публічної 

адміністрації в умовах становлення громадянського суспільства в Україні, м. 

Запоріжжя, 23-24 квітня 2021 р., 0,25 друк. арк.  

http://visnyk.kh.ua/uk/article/praktika-vprovadzhennya-elektronnikh-administrativnikh-poslug-v-ukrayini
http://visnyk.kh.ua/uk/article/praktika-vprovadzhennya-elektronnikh-administrativnikh-poslug-v-ukrayini
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2. Семеніхін І.В. Аргументативна теорія Хаїма Перельмана // 

Актуальні проблеми вдосконалення законодавства та правозастосування, м. 

Запоріжжя, 22-23 жовтня 2021 р, 0,25 друк. арк. 

9.2. Публікація у наукометричній базі даних Scopus: 

    Hetman, Y.A., Politanskyі, V.S., & Semenikhin, I.V. (2021). Implementation practice of 

electronic administrative services in Ukraine. Journal of the National Academy of Legal 

Sciences of Ukraine. 2021. No 28 (2). P. 93-104. URL: http://visnyk.kh.ua/uk/article/praktika-

vprovadzhennya-elektronnikh-administrativnikh-poslug-v-ukrayini (особистий внесок – 0, 4 

друк. арк.). 

9.3. Вказати публікації, з зазначенням вихідних даних, у інших наукометричних базах 

даних – відсутні. 

9.4. Вказати кількість цитувань у виданнях, що входять до наукометричних баз даних 

(Scopus та Web of Science) – немає. 

10. Чи являєтесь членом редакційної колегії якого-небудь видання - ні. 

11. Вказати членом якої спеціалізованої вчених ради ви є – відсутнє членство.  

12. Опонентом яких дисертаційних захистів були – не був.  

13. Підготовка відгуків на дисертації (вказати кількість наданих рецензій окремо на 

кандидатські та докторські дисертації) - відсутні. 

14. Підготовка відгуків на автореферати (окремо докторські, окремо кандидатські) - 

відсутні. 

15. Чи були у звітному році лауреатом/стипендіатом (вказати повну назву 

премії/стипендії) - ні. 

16. Співробітництво з закордонними організаціями - відсутнє. 

17. Участь у наукових заходах спільних з облдержадміністрацією - немає. 

18. Участь у наукових дослідженнях на госпрозрахунковій основі - немає. 

 

_______  к.ю.н., ас. І.В. Семеніхін 
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