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комплекс меншовартості. Плакати ставили за мету вплинути на українські народні маси і повірити в ідею того, що старший брат в усьому правий. На щастя,
з розпадом Радянського союзу, викралася вся правда про більшовицькі злочини радянського режиму і українцям вдалося зрозуміти всю суть брехливої
пропаганди компартії. А зараз ми боримося проти спадкоємиці Радянського
Союзу росії у кривавій війні.
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Інноваційний потенціал та правове забезпечення
соціально-економічного розвитку України: виклик глобального світу

У сучасному світі, наповненому маніпуляціями, «фейками», псевдотеоріями, важливе місце належить аргументації, вправне застосуванняякої надає
можливість наблизитися до істини.
Завданням правника в процесі аргументування є переконання іншої
сторони в істинності певної тези (твердження, гіпотези, концепції).Юридична
аргументація здійснюється в межах правовідносин в процесі використання
прав, виконання обов’язків, застосування норм права.
Логічним фундаментом аргументації є аргумент, під яким розумієтьсявихідне теоретичне чи фактичне положення, за допомогою якого обґрунтовується теза.
Аргументами можуть бути різні за своїм змістом судження: теоретичні
або емпіричні узагальнення, твердження про факти; аксіоми, визначення
тощо. Їхніми основними характеристиками є істинність, незалежність, несуперечність, достатність [1, с. 66]. Вони стають ефективними, якщо підкріплюються відповідною попередньою установкою, і слабшають, якщо така установка відсутня. Суто формальних аргументів не існує.Відзначимо, що аргумент,
що виражає однакове відношення між поняттями і спирається на відомі припущення, в той самий час може бути авторитетним, а в інший ‒ не справити
жодного враження.
Специфіка юридичної аргументації полягає у наведенні в процесі її
здійснення правових (юридичних) аргументів (доводів), що являють собою
об'єктивовані в джерелах права норми, нормативно-правові приписи, принципи права, правові дефініції, аксіоми, а також найбільш визнані наукові положення (правова доктрина, теорії, концепції) і усталені правила, створені
юридичною практикою. В англомовному варіанті цей вид аргументів вживається як legalopinion або legalargument [2, с. 22].Ще однією особливістю
юридичної аргументації є системне дотримання правил юридичної техніки,
способів тлумачення права, прийомів вирішення колізій права, наявних у
нормативних правових і судових актах.
Правові дискурси визначаються юридичною аргументацією тоді, коли
для обґрунтування певної позиції наводяться положення законодавства та інших форм права. Тобто, рекомендується звертатися до законів, правових висновків судів (в тому числі міжнародних) та інших правових джерел, які є джерелами аргументації в юриспруденції.Доводи, які не містять посилань на правові норми та їх джерела, свідчать про неюридичний характер аргументації.
Варто вирізняти теоретичні аргументи від аргументів правових. Теоретичні аргументи за своїми функціями поділяються на аргументи опису
(містять суттєві ознаки предметів, що досліджуються), аргументи пояснення
(базуються на описаних предметах в їх суттєвих ознаках), аргументи прогнозування (наводяться для поширення вже відомих ознак предметів на майбутнє).
Правові аргументи класифікуються наступним чином: за змістом (правничі та позаправничі (медичні, історичні, економічні та ін.); за джерелом походження (фактичні, персоно логічні, правові, соціологічні, логічні). До них
належать аргументи adrem(«до речей»),adhominem («до людей»), adjus («до
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права»), adlex («до закону»), adstaredecisis(«до прецедентів»), adpublicum(«до
публіки»), adratio («до здорового глузду») та ін[1, с. 66].
Відповідно до класифікації П. Рабіновича, існують такі види правових
аргументів: юридично-регулятивні (посилання на правові джерела), філологічні (посилання на закономірності національної мови), логічні (посилання на
закони логіки та правила логічного і критичного мислення), історичні (посилання на минулі чи сучасні конкретно-історичні обставини), потребові(посилання на соціальні запити та потреби, задоволенню яких має сприяти
правозастосовний акт), цільові (слугують виконанню призначення/цілі права ‒ забезпеченню порядку у відносинах між людьми та їх об’єднаннями, подолання виникаючих конфліктів у суспільстві, тощо) [3, с. 182-183].
Допоміжними аргументи до моралі, аргументи про сподівання, до традиції, до авторитету, до релігії, до здорового глузду, до моди, до інтуїції, до
смаку, до маси (натовпу, публіки), до особистості, до сили тощо.
Отже, можемо виділити основні ознаки правових аргументів:
‒
затребуваність нормою права (юридична норма або містить
спеціальну вказівку на можливість приведення доводу (пряма затребуваність),
або фіксує розпорядження, з якого суб'єкт права робить висновок про
можливість використання доводу під час відстоювання своєї позиції (непряма
затребуваність);
‒
допустимість нормою права (норма права не має фіксувати
перешкод для приведення доводу);
‒
висловлюваність (у висловлюванні може заперечуватись або
затверджуватись певна теза.Висловлювання є формою для судження, але не
навпаки);
‒
виникає у вже існуючих правових відносинах;
‒
намір викликати (породити) бажані з погляду суб'єкта аргументації
правові наслідки 4.
Отже, правовим (юридичним) аргументом є аргумент, який наводить
принаймні одне правило чи закон для підтвердження тези.Зважаючи на специфіку юридичної аргументації, юридичні аргументи вміщуються, як правило, в нормативно-правових приписах конституцій, законів, міжнародних договорів, судових рішеннях, доктрині тощо.
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