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ЮРИДИЧНА АРГУМЕНТАЦІЯ В ПРИВАТНОПРАВОВІЙ СФЕРІ 

Сало В. А.  
старший викладач кафедри правознавства, ВНЗ Укоопспілки 
«Полтавський університет економіки і торгівлі» 
(Науковий керівник: Лаврик Г. В., д.ю.н., професор, завідувач кафедри 
правознавства ВНЗ Укоопспілки «Полтавський університет 
економіки і торгівлі») 

Помітне урізноманітнення і зростання динамізму правового життя 
та відповідно ускладнення юридичної практики зумовлює дедалі 
більшу актуальність в юриспруденції теорії аргументації [2, с. 4].  

В приватноправовій сфері, що «здавна утверджує для окремих 
осіб юридично значущі свободу, незалежність, самостійність», «…є 
суверенною територією свободи на основі права» [4, с. 13], теорії 
аргументації відводиться особливе місце. 

Метою доповіді є з’ясування значущості юридичної аргументації 
в приватноправовій сфері. 

Юридична аргументація – це процес підбору аргументів та 
структурування відношень між ними відповідно логічним правилам 
істинності, що здійснюється у юридичному контексті [5, с. 12]. 

Традиційною є формула, згідно з якою критерієм визначення 
приватного права є приватний інтерес, що матеріалізується в інтересах 
окремих осіб, – в їх правовому і майновому становищі, а також в їхніх 
стосунках з іншими суб’єктами [4, с. 6]. Основою приватноправових 
відносин насамперед повинні бути ідеї первісності прав і свободи 
людини і громадянина, розумного балансу інтересів особи і спільноти, 
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неприпустимості свавільного державного втручання тощо – усе, що 
знаходить свій прояв у загальноправових принципах верховенства 
права, пропорційності, справедливості, рівності, які поширюють свою 
дію на сферу як публічного, так і приватного права [4, с. 14]. 

Особливо вразливою аргументація ставала в умовах інтенсивного 
проникнення в сферу філософії і правознавства ідей природного 
права – справедливості, свободи, рівності, палким прихильником яких 
був Аристотель. Стало зрозуміло, що без урахування впливу цих та 
інших ідей на аргументацію в процесі публічних диспутів і судових 
дебатів розраховувати на її переконливість важко. У зв’язку з цим 
силогістична модель обґрунтування доповнюється дискурсивною або 
так званою діалогічною моделлю, в основі якої лежить прагнення 
учасників діалогу до взаєморозуміння, узгодження висхідних 
засновків, їх тлумачення [3, с. 40; 17]. 

Без конструктивного діалогу в приватному праві фактично 
неможливо вирішити спір. Особа, інтереси якої порушено, нерідко має 
доводити, шукати аргументи та докази на свою користь. Саме з того 
моменту можемо говорити про зародження ідей юридичної 
аргументації, яка тісно взаємодіє з розвитком риторики, діалектики і 
топіки. Як відомо, ці науки починають з’являтися ще за часів 
Античності, коли активно розвивалися ідеї рівності, свободи та 
індивідуальності. 

Окрім того, юридична аргументація набуває особливого значення, 
наприклад, тоді, коли особа має захистити свої законні права та 
інтереси в суді. Характеристику юридичної аргументації в судах 
загальної юрисдикції надав Кістяник В. І. На основі порівняльного 
аналізу різних підходів дослідник визначив фактори впливу 
аргументів на прийняття судового рішення [1]. У цьому контексті 
варто відзначити важливість судової аргументації. Застосування 
прийомів судової аргументації має поетапний характер, що зрештою 
впливає на вибір найбільш актуального аргументу. Судова 
аргументація, спирається на ситуацію, коли йде боротьба думок, ідей, 
позицій, на відміну від випадку, коли наукова аргументація 
намагається зібрати інформацію та узгодити спірні позиції. 
Особливістю використання аргументації в судах загальної юрисдикції 
є диспут, у результаті якого суддя повинен обрати позицію, яка є 
найбільш переконливою. Іншою особливістю судової аргументації є 
використання діалогічної моделі, що ґрунтується на різних типах 
судової комунікації [1, с. 55]. 

Отже, юридична аргументація нині займає чільне місце в 
приватноправовій сфері, служить інтересам як конкретної особи, так і 
учасникам приватноправових спорів. 
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ГАРМОНІЗАЦІЯ ЗАКОНОДАВСТВА УКРАЇНИ І ЄС ЗА УГОДОЮ 
ПРО АСОЦІАЦІЮ: ТЕРМІНОЛОГІЧНІ ПИТАННЯ 

Стрілець Б. В.,, 
старший викладач кафедри правознавства ВНЗ Укоопспілки 
«Полтавський університет економіки і торгівлі» 

7 червня 2014 р. Україна підписала економічну частину Угоди про 
Асоціацію між Україною (далі – Угода), з однієї сторони, та 
Європейським Союзом, з іншої сторони (далі – ЄС) [1]. Вказана угода 
була ратифікована сторонами 16 вересня 2014 р. [2]. Також Угоду 
ратифікували всі держави-члени ЄС, крім Нідерландів. Вказаним 
договором, серед іншого, Україна взяла на себе зобов’язання щодо 
приведення свого законодавства у відповідність до європейських 
стандартів. Зокрема, відповідні положення вказані в Додатку XVII – 
Нормативно-правове наближення [3] (далі – Додаток).  

Задля визначення сутнісної характеристики прийнятих Україною 
зобов’язань стосовно впровадження європейських норм слід мати 
єдину теоретичну базу термінології. Вважаємо, що слід погодитись з 
думкою, що вихідним пунктом гармонізації законодавства України з 
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