
Магістерська освітньо-професійна програма «Суд і судочинство»  
Обов’язкова дисципліна  

Програма навчальної дисципліни «Аргументація судового рішення» 

 

Юридична аргументація у судових рішеннях є їх домінантою. Саме вона 
дає змогу зрозуміти, з чого виходив  суд,  приймаючи  відповідне  рішення. 
Лише  належно  аргументоване  рішення  може вважатися  правосудним.  
Повнота  і  всебічність, істинність, об’єктивність і побудова юридичної 
аргументації  на  принципах  розумності  і  верховенства права, на 
конституційних і загальнолюдських цінностях суттєво впливають на 
переконливість і справедливість рішення, сприйняття і виконання рішень , 

сприяють  посиленню гарантій верховенства Основного Закону і його правової 
охорони.  

Мета даної навчальної дисципліни полягає в тому, щоб:  
а) дати магістрам знання та розуміння про: юридичну природу 

аргументації; сучасні теорії аргументації судових рішень; методологію 
юридичної аргументації судових рішень; герменевтичну, інтерпретаційну 
модель як першооснови аргументації судових рішень; логічні прийоми при 
постановці рішення;  загальнологічні підстави аргументації судових рішень; 
аналітичну аргументацію в процесі прийняття судових рішень; діалектичну 
аргументацію судових рішень; особливості практичного мислення при 
прийнятті судових рішень; критерії вмотивованості судового рішення; 
обґрунтування рішення суду, яке є елементом відповідальності судді; судову 
практику Конституційного суду України, Верховного суду України та 
Європейського суду з прав людини щодо обґрунтованості, вмотивованості 
судового рішення; 

б) виробити у магістрів когнітивні вміння: здатність до критичного 
аналізу та оцінки даних юридичної аргументації; аналітично, абстрактно та 
критично мислити, аналізувати та синтезувати знання в сфері процесуального 
права; розпізнавати у процесі аргументації сторонами позицій наявність чи 
відсутність верховенства права; аналізувати через призму верховенства права 
будь-яку правову ситуацію; застосовувати інструментарій для аналізу 
юридичної практики, здійснення відповідних узагальнень, обґрунтування 
оцінок, висновків та пропозицій; здатність оцінювати соціальну значимість 
результатів своєї діяльності. 

в) прищепити магістрам практичні навички: уміння формулювати, 
обґрунтовувати (мотивувати) та пояснювати кожне винесене рішення;   уміння 
працювати швидко та під тиском (сприймати, розуміти, аналізувати 
докази);  ефективно організувати час та швидко виносити чітко обґрунтовані 
судові рішення; уміння грамотно, ясно, чітко і доступно викласти суть і зміст 
прийнятого рішення на папері; вміння виділити головні факти, структурувати 
та оцінити аргументи, використовувати індуктивні і дедуктивні методики в 
роботі над висновками; використовувати  судову  практику  міжнародних 
судових інституцій, зокрема Європейського суду з прав людини. 
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