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Логіка (Philosophy. Logic)
Текст лекції
1. Гіпотеза та її форми

Гіпотеза (від грец. gypothesis - припущення) як один із прийомів
пізнавальної діяльності, є вірогідним припущенням про причину якихнебудь
явищ, вірогідність яких в даний момент і в сучасній науці не може бути
перевірена і доведена, але яка пояснює дані явища, до цього ще непояснені.
Термін «гіпотеза» вживається в двоякому значенні. По-перше, під гіпотезою
розуміють саме припущення, котре пояснює явище, що досліджується
(гіпотеза у вузькому значенні). По-друге, як прийом мислення в цілому, що
включає в себе висування припущення, його розвиток і доказовість (гіпотеза
в широкому значенні).
У структурі гіпотези розрізняють наступні елементи: 1) підстава гіпотези
- сукупність фактів чи обґрунтованих тверджень, на яких ґрунтується
припущення; 2) форма гіпотези - сукупність умовиводів, що веде від підстави
гіпотези до основного припущення; 3) припущення (чи гіпотеза у вузькому
змісті слова) - висновки з фактів і тверджень, що обґрунтовують гіпотезу.
Види гіпотез:
Загальна гіпотеза - це вид гіпотези, що пояснює причину явища чи групи
явищ у цілому.
Часткова гіпотеза - це різновид гіпотези, що пояснює яку-небудь окрему
сторону чи окрему властивість явища чи події. Різновидом часткової гіпотези
є версія. Версія (лат. versio - видозміна; франц. version - переклад,
тлумачення) - одне з декількох можливих, відмінних від інших пояснення чи
тлумачень якого-небудь факта, явища, події.

Наукова гіпотеза - це гіпотеза, що пояснює закономірності розвитку явищ
природи, суспільства і мислення. Щоб бути науковою, гіпотеза повинна
відповідати наступним вимогам: а) вона повинна бути єдиним аналогом
даного процесу, явища; б) вона повинна давати пояснення як можна
більшому числові пов'язаних з цим явищем обставин; в) вона повинна бути
здатною передбачати нові явища, котрі не входять у число тих, на основі
яких вона будувалася.
Робоча гіпотеза - це тимчасове припущення чи допущення, яким
користуються при побудові гіпотези. Робоча гіпотеза висувається, як
правило, на перших етапах дослідження. Вона не ставить безпосередньо
задачу з'ясувати дійсні причини досліджуваних явищ, а служить лише
умовним припущенням, котре дозволяє згрупувати і систематизувати
результати спостережень і дати погоджений зі спостереженнями опис явищ.
2. Аргументація та її форми
У практиці міркувань ми часто зустрічаємося із ситуацією, коли
необхідно не тільки мати істинне положення, а й продемонструвати, чому це
положення істинне чи хибне, в чому полягає його доцільність або
недоцільність. Цей спосіб інтелектуальної діяльності називають
аргументацією.
Аргументація у найбільш широкому розумінні слова - це процес
обґрунтування людиною певного положення (твердження, гіпотези,
концепції) з метою переконання в його істинності, слушності.
Обґрунтування може здійснюватися різними способами:

положення можуть бути обґрунтовані шляхом безпосереднього
звернення до дійсності (експеримент, спостереження тощо). Саме
такий спосіб дуже часто застосовується у природничих науках;

обґрунтування може бути здійснене за допомогою вже відомих
положень (аргументів) шляхом побудови певних міркувань
(доказів). У цьому випадку людина також певним чином звертається до
дійсності, але вже не безпосередньо, а опосередковано. Такий спосіб
переважно притаманний гуманітарним наукам.
У курсі логіки вивчається саме аргументація другого типу.
Аргументація за формою може бути: дедуктивною; недедуктивною
(правдоподібною).
Форми аргументації
Дедуктивна аргументація - це аргументація, яка будується за схемами
дедуктивних міркувань.
Дедуктивна аргументація, як правило, будується на підставі аргументів, які
були прийняті раніше. Якщо вам вдалося дедуктивно обґрунтувати тезу, то вона
набуває такого ж статусу достовірності, як і аргументи, з яких вона виводиться.
Дедуктивна аргументація є універсальною, її можна застосовувати під час
обговорення різноманітних проблем. Однак при цьому треба пам'ятати вислів
Арістотеля: «Не слід вимагати від оратора наукових доведень, так само, як

від математика не слід вимагати емоційного переконання».
Хоча дедуктивна аргументація є досить сильним способом переконання,
однак застосовувати її слід цілеспрямовано. Спроба побудувати аргументацію у
тій галузі, де вона не є придатною, може привести лише до ілюзії переконання.
Супротивник легко розкритикує подібне обґрунтування.
Недедуктивна (правдоподібна) аргументація - це аргументація, яка
будується за схемами недедуктивних (правдоподібних) міркувань.
Характерною рисою правдоподібної аргументації є те, що теза тут завжди
має ймовірний характер і потребує подальшої перевірки.
Усі сини спадкоємця є його нащадками.
Усі нащадки спадкоємця є спадкоємцями, які не можуть бути позбавлені
спадку
.
Отже, всі сини спадкоємця є його спадкоємцями, які не можуть бути
позбавлені спадку.
Щоб безпомилково, обґрунтовано будувати власну аргументацію, вміти
аналізувати аргументацію свого опонента і переконливо її критикувати,
пропонент (той, хто висуває тезу) повинен бути обізнаним з видами
аргументації та критики, обирати серед них найефективніший для досягнення
певних цілей і пам'ятати, що довести істинність власної тези та хибність тези
супротивника можна лише за допомогою доведення чи спростування тези, в
усіх інших випадках можна лише підтвердити певний ступінь
правдоподібності власної тези чи показати необґрунтованість аргументації
супротивника.
Структура аргументації:
 доведення;
 спростування.
Аргументація складається із доведення і спростування, в ході яких
формується переконання в істинності чи хибності якогось положення як у
самого автора, так і у опонентів. Доведенням і спростуванням широко
використовуються в різних науках і різноманітних галузях людської
діяльності. Але лише у логіці розкривається природа доведення і
спростування, описується їх структура, визначаються спеціальні правила.
3. Поняття та структура доведення
Доведення - це процес думки, що полягає в обґрунтуванні істинності
якогось положення за допомогою інших положень, істинність котрих
установлена раніше.
Доведення – це:
1. Певні факти, з допомогою яких підтверджується істина.
2. Джерело інформації про події (літописи, мемуари, прешоджерела0.
3. Сукупність логічних дій, у процесі яких істинність одного судження
обґрунтовується за допомогою інших суджень, істинність яких
перевірена практикою.

Наприклад, нам треба довести істинність судження про те, що
«Одержання хабаря є діяння небезпечне для суспільства». Для цього ми
наводимо такі два судження: 1) «Всякий злочин є діянням суспільне
небезпечним»; 2) «Одержання хабаря є злочин» - і виводимо з них за
правилами категоричного силогізму істинність доводжуваного судження.
Доведення є умовиводом.
Структура доведення:
 теза;
 аргументи;
 демонстрація.
Теза – положення, істинність якого необхідно довести в процесі
критики.
Аргументами (чи підставами) доказу називаються ті судження, що
приводяться для доказу тези. Довести тезу, означає, привести такі судження,
що були б достатніми для обґрунтування істинності чи хибності висунутої
тези.
Основними видами аргументів є: факти, закони, аксіоми, визначення й
інші, раніше доведені положення.
Факт - це явище (подія), котрі мали місце в дійсності. Факти є дуже
важливим видом аргументу. Вони мають вірогідність і велику силу
переконливості і тому широко використовуються в доказах. Оскільки факти
відбивають дійсність, то заперечувати їх у той час, коли вони існують, чи
посилатися на факти, яких немає, виходить, не рахуватися з дійсністю. Факти
настільки ж авторитетні, наскільки авторитетна сама дійсність. Щоб факти
могли виконати роль аргументів, необхідно брати не окремі факти, а всю
сукупність стосовних до розглянутого питання фактів. Не слід довільно
вихоплювати тільки потрібні факти і забувати, не бачити інших, небажаних;
не слід використовувати тільки другорядні сторони фактів. Всяка
однобічність у доборі фактів приводить до нерозуміння їхньої сутності, до їх
свідомого чи несвідомого перекручування.
Важливим видом аргументів виступають закони науки. Посилання на
закон є вагомим аргументом. Авторитетність законів науки як аргументів
пов'язана з розумінням того, що таке закон. Закони науки - це істини
особливого порядку, що відрізняються від інших знань як своїм змістом, так і
формою їхнього відкриття. Закони науки є відображенням законів
об'єктивного світу і виражають внутрішні, істотні, стійкі, повторювані,
необхідні зв'язки між явищами і процесами. Але всякий закон має межі свого
впливу. Закони діють у визначених умовах, зі зміною яких може з'явитися
інший закон. Тому при обґрунтуванні будь-якого положення за допомогою
закону треба знати, чи можна доказувану тезу обґрунтувати саме даним
законом.
Аксіома - це положення, котре не вимагає доказу. Істинність аксіом, що

лежать в основі доказу, не задовольняється в кожнім окремім випадку тому,
що перевірка цієї істинності багаторазово вироблялася раніше, підтверджена
практикою людини. Аксіоми досить широко використовуються як основи в
математиці, механіці, теоретичній фізиці й інших областях природознавства.
У гуманітарних науках аксіоми як підстави доказу майже не застосовуються.
Демонстрація – це логічне міркування, у процесі якого з аргументів
виводиться істинність тези; це спосіб зв’язку тези і аргументів доказу.
Види доведення
За способом аргументації розрізняють два види доведення висунутого
положення: пряме і непряме (опосередковане).
Прямим називається доведення, в якому істинність тези безпосередньо
обґрунтовується аргументами. Розглянемо приклад прямого доведення. У
результаті аналізу обставин дорожньо-транспортної пригоди поліцейський
дійшов висновку, що вона трапилась з вини пішохода. Для обґрунтування
тези поліцейський навів такі аргументи: 1) Є свідки цієї дорожньотранспортної пригоди, які повідомили, що бачили, як: 2) пішохід вийшов на
проїжджу частину в той час, коли на світлофорі загорілося червоне світло; 3)
водій різко повернув у бік, щоб запобігти зіткненню з пішоходом, і врізався в
дерево на узбочині; 4) пішохід зізнався в своєму порушенні. Отже, дорожньотранспортна пригода трапилась з вини пішохода. Останнє висловлювання це теза.
Непрямим називається доведення, в якому істинність тези
обґрунтовується шляхом встановлення хибності антитези. Залежно від
структури антитези непряме доведення поділяється на апагогічне (від лат.
apagoge - відвідний) і розділове. Апагогічне доведення - це обґрунтування
тези шляхом встановлення хибності антитези на підставі виведення із
антитези наявних аргументів протиріччя (тобто шляхом зведення до абсурду.
При такому виді доведення висувається антитеза - твердження, яке є
заперечним тезі. Зіставляючи аргументи та антитезу, виводять наслідки.
Якщо серед наслідків буде протиріччя, тобто два твердження, одне з яких є
запереченням іншого, то це буде підставою для виведення висновку про
хибність антитези й істинність тези. Розділове доведення - це обґрунтування
тези, яка є членом певної диз’юнкції висловлювань, шляхом встановлення
хибності й виключення всіх інших конкуруючих з тезою положень - членів
цієї диз’юнкції. У розділовому доведенні тезі протиставляють декілька
положень, кожне з яких претендує на роль тези та повністю або частково
виключає інші припущення. У процесі обґрунтування доводять
безпідставність усіх членів диз’юнкції, окрім одного. Тим самим
опосередковано стверджують істинність тези, тобто висловлювання, яке
залишилось.
4. Спростування та його види

Спростування - процес мислення, за допомогою якого доводиться
хибність якогось положення або неспроможність доведення в цілому.
Спростування може бути спрямоване проти тези, проти аргументів або проти
способу доведення (міркування).
Види спростування:
1) спростування тези;
2) спростування аргументів;
3) спростування демонстрації.
1. Спростування тези. Спростування, спрямоване безпосередньо проти
тези, можна досягти різним шляхом. а) Теза може бути спростована за
допомогою доведення істинності нової тези, котра суперечить
спростовуваній. Цей спосіб спростування ґрунтується на законі виключеного
третього, за яким два протилежні судження не можуть бути одночасно
істинними, одне з них обов'язково хибне. Варто тільки в суперечці чи
дискусії довести, що істинною є нова теза.
Кант не був неуважним.
Кант – філософ.
Отже, деякі філософи не неуважні.
б) Теза може бути спростована завдяки виведенню з неї наслідків, що
суперечать дійсності, тобто приведенням тези до абсурду (безглуздості).
Спростування в таких випадках відбувається так. Припустимо, що
спростовувана теза є істинною. Але, якщо теза є істинною, то й наслідок,
виведений з такої тези, як із основи, також має бути істинним. Виводять цей
наслідок так. Якщо виявиться, що виведений з тези наслідок є хибним, то від
хибності наслідку за правилами умовно-категоричного силогізму доходять
висновку про хибність і самої основи спростовуваної тези.
Корабель зазнав аварії, потрапивши на коралові рифи.
В даному місці немає рифів.
Отже, корабель зазнав аварії з іншої причини.
2. Спростування аргументів. Спростування досить часто спрямоване
безпосередньо не проти тези, а проти аргументів. Аргументи, як і теза,
можуть бути спростовані різними способами. а) Шляхом доведення хибності
аргументів. Якщо в ході спростування буде встановлено, що аргументи, за
допомогою котрих обґрунтовується теза, є хибними, то тим самим буде
доведено, що спростовувана теза не обґрунтована.
Наприклад, доводиться теза про те, що «Потерпіла М. була психічно
хвора» таким чином: «Усі самовбивці - психічно хворі. М. заподіяла собі
смерть. Отже, М. була психічно хворою». Це доведення можна спростувати
встановленням того, що більший засновок у ньому («Усі самовбивці психічно хворі») є хибним.
б) Встановленням того, що аргументи, за допомогою котрих
обґрунтовується висунута теза, є для тези недостатньою. Якщо буде

доведено, що наведені аргументи для висунутої тези недостатні, то теза
вважається необґрунтованою. У таких випадках протилежна сторона має
навести для своєї тези нові, додаткові аргументи. Цей спосіб спростування
широко використовується в судовій практиці, зокрема, коли обґрунтування
винності обвинувачуваного ведеться за допомогою побічних доказів.
в) Аргументи можуть бути спростовані встановленням того, що вони
самі є ще не доведеними. Якщо в процесі спростування буде доведено, що
аргументи, за допомогою котрих обґрунтовується теза, самі потребують
доведення істинності, то доведення вважається спростованим, а висунута
теза визнається необґрунтованою. У судовій практиці доказ вважається
спростованим, якщо встановлено, що висновки у справі ґрунтуються не на
достовірно відомих фактах, а на передбаченнях, тобто таких судженнях,
істинність котрих не доведена.
Усі раніше засуджені, скоюють нові злочини.
Васюченко був раніше засуджений.
Отже, Васюченко скоїв злочин.
г) Аргументи можна спростувати, встановивши, що джерело фактів, за
допомогою яких обґрунтовується висунута теза, є неякісним. У судовій
практиці такий спосіб спростування спрямований на те, щоб довести
неякісність показань того чи іншого свідка, потерпілого, обвинувачуваного,
висновку експерта. Якщо установлено, що показання свідка чи іншої особи є
неякісне, таке, котрому не можна вірити, то це означає, що показання свідка і
факти, повідомлені ним, не можуть бути взяті за основу висновку у справі.
3. Спростування демонстрації. Це такий вид спростування, за
допомогою якого встановлюється неспроможність форми зв’язку тези і
аргументів.
Наприклад, треба довести тезу «Заповіт є договором». Будуємо
доведення.
Будь-який договір є юридичною угодою.
Заповіт є юридичною угодою.
Отже, заповіт є договором.
Це порушення правила 2 фігури простого категоричного силогізму
«Один із засновків повинен бути заперечним».
Спростування є окремим прикладом критики. Критика не може бути
визнана спростуванням у трьох випадках:
1) якщо аргументи не є
достовірними твердженнями; 2) якщо форма критики - правдоподібне
міркування; 3) якщо має місце як перше так і друге.
5. Правила доведення та спростування
Правила і помилки стосовно тези
1. Правило визначеності тези: теза повинна бути сформульована
чітко та зрозуміло.

Це передбачає: А) Розкриття змісту тих понять (термінів), що
використовуються. Цього можна досягти, якщо дати їм чітке визначення, а
також з'ясувати чи саме так розуміє це поняття ваш опонент. Б) Встановити
відношення між поняттями, які складають тезу. В) Визначити, чи мова йде
про всі предмети, про які йдеться у тезі, чи про їх частину. Наприклад, якщо
стверджують, що «люди самовпевнені», то не ясно про всіх людей йде мова у
цьому висловлюванні чи про деяких з них. Таку тезу важко і відстоювати, і
спростовувати. Г) Вирішити питання про модальність тези: чи є вона
достовірним або проблематичним висловлюванням; чи стан справ, що в ній
описується, має місце в дійсності або він є тільки можливим; припускається,
теза претендує на логічну або фактичну істинність тощо.
З правилом визначеності тези пов'язані такі хитрощі: А) «Надмірне
уточнення тези» тобто вимога пояснення цілком очевидних речей і понять.
Таке уточнення тягне за собою нескінченну низку запитань і відповідей.
Мета цих хитрощів - затягування часу. Б) «Умисне нерозуміння тези». У
цьому випадку опонент змінює значення термінів, які застосовує в своїй тезі
пропонент. Мета цих хитрощів - зміна смислу тези не на користь пропонента.
В) «Необґрунтоване звинувачення в неясності». Така хитрість полягає в
тому, що з тези висмикуються окремі тези, фрази, смисл яких поза
контекстом стає незрозумілим; на підставі цього висувають звинувачення в
неясності та заплутаності всієї тези пропонента. Г) «Нечітке формулювання
тези» Така хитрість має місце, якщо пропонент навмисно формулює тезу
нечітко, використовуючи, наприклад, невідомі опоненту вислови.
2. Теза повинна залишатись незмінною протягом усієї аргументації чи
критики.
Це правило випливає з вимог закону тотожності, порушення якого в
процесі аргументації чи критики призводить до помилки, яка отримала назву
«підміна тези». Підміна тези (від лат. ignoratio elenchi) - це логічна помилка,
яка має місце тоді, коли якесь положення висувається як теза, а
аргументується чи критикується зовсім інше положення, яке лише схоже на
перше.
Наприклад, якщо при доведенні положення «Громадянин Л. невинний», наводять наступні аргументи: «Л. - хороший сім'янин», Л. дисциплінований працівник, професіонал своєї справи», «Співробітники Л.
говорять, що він - чуйна людина» тощо. Із цих аргументів випливає
висновок, що Л. - хороша людина. Але цей висновок не є тотожнім тезі, що
доводиться. Отже, в наявності підміна тези.
З правилом незмінності тези пов'язані такі хитрощі: А) «Послаблення
тези аргументації». Така хитрість полягає в тому, що супротивник висуває
положення, яке важко або неможливо довести. Потім він замінює його на
інше твердження, яке є слабкішим, ніж попереднє. Опонент, не розібравшись
у тому, що відбувається, намагається розкритикувати саме друге положення,
але зробити цього не може. Після таких невдалих спроб опонента
розкритикувати це положення, пропонент наводить заздалегідь розроблене

його обґрунтування і бере гору, роблячи при цьому вигляд, що він довів
перше положення. Б) «Посилення тези критики». Ця хитрість виражається в
тому, що пропонент висуває тезу, а опонент замінює її на сильніше
твердження. Далі опонент показує не тільки неможливість обґрунтування
другого положення, а й не можливість навіть розкритикувати його. Як
результат з'являється твердження опонента про спростування ним тези
пропонента. В) «Логічна диверсія». У цьому випадку пропонент чи опонент
навмисно переводять розмову чи суперечку на іншу тему, з якою той, хто це
робить, добре обізнаний. Питання про істинність тези залишається при цьому
відкритим.
Правила, помилки і хитрощі щодо аргументів
1. Аргументи повинні бути сформульовані ясно і чітко.
Для виконання цього правила необхідно: А) Виявити всі аргументи,
які передбачається застосувати в процесі аргументації чи критики. Якщо
якась із сторін у ході суперечки відмовляється від деяких аргументів або
змінює їх, то про це треба домовлятись заздалегідь; Б) Дати визначення
поняттям, які входять до складу аргументів; В) З'ясувати кількісну
характеристику аргументів, тобто визначити чи йдеться в них про увесь клас
предметів, чи його частину, чи окремий предмет; Г) визначити модальність
аргументів: чи стверджуються в них можливі, необхідні, випадкові речі; чи
йдеться в аргументах про знання, думку або переконання деякого суб'єкта; чи
норми, на які посилаються в аргументах є обов'язковими, дозволеними або
забороненими тощо; Д) уточнити чи є аргументи достовірними
твердженнями, істинність яких уже встановлена, або тільки правдоподібними
висловлюваннями, які потребують подальшої перевірки.
2. Аргументи повинні бути висловлюваннями, які повністю обґрунтовані
й істинність яких встановлена заздалегідь.
Порушення цього правила призводить до помилки, яка називається
«необґрунтований аргумент». Розрізняють декілька різновидів цієї помилки:
А) «Хибний аргумент». Суть цієї помилки полягає у використанні в процесі
аргументації або критики хибного аргументу. Але той, хто наводить такий
аргумент, може й не знати про його хибність. Аргумент може виявитися
хибним у таких випадках: якщо аргумент є твердженням, що суперечить саме
собі (наприклад, відомий вислів Сократа «Я знаю, що я нічого не знаю»);
якщо сукупність наведених аргументів виявилася суперечливою (наприклад,
при некваліфікованому підході до обґрунтування обвинувального вироку з
кримінальної справи посилаються на суперечливі обставини, якими можуть
бути, наприклад, суперечливі свідчення свідків та обвинувачених); якщо в
процесі аргументації чи критики як аргумент використовують твердження
про факт, оцінити який можна буде лише в майбутньому (наприклад, в якості
аргументу наводять таке висловлювання «реалізація цього проекту принесе
нам великі прибутки через рік»). Б) «Брехливий аргумент». Ця помилка

полягає у використанні в процесах аргументації та критики аргументу,
хибність якого відома тому, хто наводить його. Причинами такої помилки
можуть бути: посилання на подію, якої в дійсності не було; використання як
аргументу неіснуючого факту; вказівка на неіснуючих свідків тощо.
Особливо небезпечною ця помилка є в судово-слідчій діяльності, де хибні
свідчення зацікавлених осіб - свідків або обвинуваченого, неправильно
здійснене пізнавання особи, речей призводять в окремих випадках до
судових помилок - покарання невинного або до виправдування злочинця. В)
«Випередження основи». Сутність цієї помилки полягає в тому, що як
аргументи використовують твердження, істинність яких ще не доведена:
посилаються на чутки, чиїсь припущення і видають їх за аргументи, які
нібито обґрунтовують основну тезу. Г) «Підміна критики тези критикою
аргументів». На підставі факту спростування аргументів говорять про
спростування тези. Але ж очевидно, що спростування аргументів говорить
лише про необґрунтованість тези, а не про її спростування. Прийом підміни
критики тези критикою аргументів дуже часто використовується в судовій
практиці, коли, критикуючи аргументи обвинувачення, адвокат робить
висновок про те, що обвинувачений взагалі не є винним.
3. Обґрунтування аргументів повинне проводитися незалежно від тези.
Порушення цього правила призводить до помилки «Коло в
обґрунтуванні»: це помилка, в результаті якої тезу обґрунтовують за
допомогою аргументів, які в свою чергу, обґрунтовуються цією самою тезою.
Як приклад можна навести доведення скінченності та обмеженості Всесвіту,
яке наводилося супротивниками вчення Коперника. Захисники геоцентризму
доводили скінченність Всесвіту, спираючись на твердження про те, що
Всесвіт протягом доби здійснює повне обернення навколо нерухомого
центру, який співпадає з центром Землі. У свою чергу, істинність цього
аргументу вони обґрунтовували, спираючись на твердження про скінченність
Всесвіту, оскільки за умови його нескінченності не можна зрозуміти, яким
чином нескінченний Всесвіт міг би протягом однієї доби здійснити повне
обернення навколо свого центру. Іншими словами, положення про
скінченність світу (теза) обґрунтовується за допомогою аргументу - добове
обертання світу навколо центру. А цей аргумент сам доводився за допомогою
тези, яка обґрунтовується.
4. Аргументи повинні бути достатніми для обґрунтування тези.
Вимога достатності аргументів пов'язана з логічною мірою - у своїй
сукупності доводи повинні бути такими, щоб з них за правилами логіки з
необхідністю випливала теза, яка обґрунтовується. Не слід наводити багато
аргументів, це може призвести до логічної помилки, яка називається
«Надмірне обґрунтування» - це помилка, сутність якої полягає в тому, що
людина непомітно для себе в азарті суперечки наводить хибні,
необґрунтовані, суперечливі аргументи. Аргументація чи критика в такому

випадку завжди будуть непослідовними та надмірними. Кожний зайвий
аргумент послаблює обґрунтування.
З правилами щодо аргументів пов'язані хитрощі, які досить часто
зустрічаються у процесах аргументації та критики. Найбільш поширені: А)
«Аргумент до особи». Така хитрість полягає в тому, що посилаються на
особливості особи опонента, його смаки, зовнішність, достоїнства та
недоліки. Використання цієї хитрості призводить до того, що предмет
суперечки залишається поза розглядом, а предметом обговорення
виявляється особа опонента, причому за звичай у негативному висвітленні.
Б) «Аргумент до публіки». Ця хитрість проявляється в тому, що посилаються
на думки, настрій, почуття слухачів. Той, хто користується таким
аргументом, звертається вже не свого опонента, а до присутніх, іноді, навіть
випадкових слухачів, намагаючись здійснити психологічне тиснення на
супротивника. В) «Аргумент до мас». Сутність такої хитрості в тому, що
людина намагається схилити на свій бік широке коло слухачів,
використовуючи національні та расові забобони, неправдиві обіцянки,
класові інтереси тощо. Найчастіше такі аргументи застосовуються у
політичних диспутах. Г) «Аргумент до пихи». Розхвалювання супротивника з
надією на те, що, зворушений компліментами, він подобрішає, розм'якне і
стане поступливішим. Д) «Аргумент до авторитету» - обґрунтування
твердження або дії шляхом посилання на якийсь авторитет з розрахунку на
те, що супротивник не насмілиться сперечатися з ними. Проте, треба
зазначити, що мова йде про хитрість. Такий аргумент може
використовуватись у позитивному значенні. Е) «Аргумент до освіченості»".
Сутність цієї хитрості полягає в посиланні на неосвіченість, не
інформованість супротивника у питаннях, що належать до суті суперечки,
згадування таких фактів або теоретичних положень, які невідомі нікому із
сперечальників і які вони не мають можливості перевірити. Використовуючи
такий аргумент, людина виходить з того, що супротивнику буде соромно
зізнатися в необізнаності з певного питання. Є) «Аргумент до жалю» збудження у протилежної сторони суперечки жалю та співчуття (посилання
на тяжкі обставини, скрутне становище тощо) з наміром отримати її
підтримку. Ж) «Аргумент до сили» - погроза неприємними наслідками,
зокрема, застосуванням насильства, або примус чи шантаж. З)
«Адвокатський аргумент». Сперечальник вважає своїм аргументом хибне
твердження супротивника. Наприклад, прокурор, неправильно кваліфікує
злочин, оскільки саме такий злочин повинен кваліфікуватися за статтею, яка
вимагає суворішого покарання, а адвокат з ним погоджується, видаючи
думку прокурора за свою. Усі перераховані вище аргументи, як некоректні
прийоми захисту власної позиції, ще називають софізмами, тобто
навмисними помилками в аргументації та критиці. Вони є не припустимими
при доведенні, спростуванні, дискусії, диспуті, дебатах, полеміці.
Правила, помилки і хитрощі щодо демонстрації

Демонстрація повинна відповідати правилам умовиводів, які в ній
використовуються.
При порушенні цього правила виникає помилка «не підтверджує»
(порушення закону достатньої підстави). Для уникнення помилки «не
підтверджує» в процесах аргументації та критики необхідно застосовувати
знання з логіки, які стосуються дедуктивних, індуктивних міркувань та
міркувань за аналогією.
З помилкою «не підтверджує» пов'язані такі хитрощі:
А) Супротивника збивають з пантелику набором фраз, які не мають
сенсу. Той, хто застосовує таку хитрість. робить ставку на те, що людина,
сприймаючи промову, яку вона може навіть і не розуміти, буде думати, що за
словами співрозмовника все одно щось криється. Така хитрість має для того,
хто її застосовує позитивний результат тоді, коли супротивник розуміє свою
неосвіченість у питанні, що розглядається, але соромиться в цьому зізнатися,
і тому робить вигляд, ніби йому все зрозуміло. У такому випадку ставлять
питання: «Вам усе зрозуміло?», на яке, як правило, відповідають: «Так!»
Врешті-решт, супротивник стверджує, що теза доведена.
Б) Аргументацію будують за допомогою схем недедуктивних
міркувань, однак у процесі суперечки намагаються переконати супротивника,
що застосовується саме дедукція. У такому випадку тезу, що має лише
правдоподібний характер, видають за істинне твердження.
Отже, для проведення логічного аналізу аргументації необхідно:
1. З'ясувати всі аргументи і тезу аргументації чи критики.
2. Визначити вид аргументації чи критики.
3. Перевірити правильність наведеної аргументації.
4. З'ясувати, які помилки допускаються, які хитрощі застосовуються
Такий логічний аналіз приведе до правильного розуміння ситуації, що
склалася в ході процесу аргументації чи критики, що допоможе знайти з неї
вірний вихід. І, врешті-решт, досягти мети цього процесу аргументації.

