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Текст лекції
1. Визначення судження, його структура

В процесі пізнання людиною світу виникає потреба визначити, які
зв'язки, відношення бувають між предметами, а також між предметом і його
ознаками чи властивостями. Дані зв'язки і відношення відображаються в
мисленні з допомогою суджень, які є елементарними логічними формами. Саме
в судженні відбувається елементарний акт мислення.
Наприклад: у судженні «Дніпро впадає в Чорне море» виражається зв'язок
між поняттями «Дніпро» і «впадає в Чорне море» на основі того, що є
реальний зв’язок між предметом і його ознакою.
А в судженні «Варшава ближча до Києва, аніж Париж» виражається
відношення між поняттями «Варшава», «Київ», «Париж» за положенням у
просторі.
Судження - це форма мислення, в якій дещо стверджується або
заперечується про відношення між предметами і їх ознаками.
Просте судження складається із чотирьох елементів:
 суб'єкта (від лат. subectum) судження – це поняття, в яких відображається
предмет або клас предметів мислення і про які дещо стверджується або
заперечується. Символічно позначається символом - заголовною
латинською буквою «S» ;
 предиката (від. лат. praedicatum) судження – поняття або декілька понять,
в яких відображається ознака що належить, або не належить суб'єкту
мислення. Символічно позначається заголовною буквою «Р» латинського
алфавіту ;
 зв’язки – «є» або «не є», яка фіксує відношення між предметом думки і
ознакою предмета (між суб'єктом і предикатом);
 квантора – слів, які стоять перед суб'єктом судження: «усі», «деякі»,
«усі», «жоден».
2. Прості судження
Просте судження – це судження, яке складається із трьох елементів і має
структуру: S є P.
Всі судження можна розділити на дві великі групи: прості і складні.
Простим називається судження, що виражає зв'язок двох понять.
Книжка є джерелом інформації.
Усі курсанти нашої групи вивчають логіку.

Судження, котре складається з декількох простих суджень, називається
складним.
Марс і Сатурн – це планети Сонячної системи.
Якщо курсант протягом всього періоду навчання в університеті
наполегливо вчиться, то він стає справжнім фахівцем.
За змістом предиката судження поділяються на: атрибутивні (категоричні),
судження про відношення (релятивні), судження існування (екзистенційні).
В атрибутивних (від лат. attributio – властивість, ознака) судженнях
виражається належність ознаки предмету або належність предмета до якогось
класу предметів. Наприклад: в судженні «Полин – гіркий» говориться про
належність ознаки предмету.
Судженням про відношення (релятивні) - судження, у якому
відображається відношення двох предметів, властивостей по величині, часовій
послідовності, положенню в просторі, по зв’язку причини і наслідку,
інтенсивності процесів, родинним та іншим ознакам. Наприклад «Ракета летить
значно швидше літака».
Судженням існування (екзистенціальним від лат. existentia – існування)
називається такий вид простих суджень, в яких виражається сам факт
існування, або не існування предмета судження. Наприклад: «Диму без вогню
не буває».
За якістю відношення судження поділяють ся на стверджувальні і
заперечні:
Стверджувальні судження виражають приналежність предметові деякої
ознаки. Злочин є суспільно небезпечним вчинком.
Заперечні судження виражають відсутність в предмета деякої ознаки.
Жодна тварина не уміє читати.
За кількістю (за обсягом суб'єкта) судження поділяються на: одиничні,
часткові і загальні.
Одиничні - судження включають ствердження чи заперечення про один
предмет. Формула такого судження: S є P , або S є не є P. Автор «Кобзаря» є
відомим письменником.
Часткові судження – це судження, в яких що-небудь стверджується чи
заперечується про частину предметів деякого класу. Деякі S є Р. Деякі мої друзі
– мандрівники.
Загальні - судження, у яких що-небудь стверджується чи заперечується в
кожнім предметі даного класу. Всі S є Р, або Жодне S не є Р. Усі люди мають
свідомість.
3. Класифікація простих суджень за кількістю і якістю
Будь-яке судження має і кількісну, і якісну характеристики. Тому в логіці
застосовується об'єднана класифікація суджень за кількістю і якістю:
загальностверджувальні;
загальнозаперечні,
частковостверджувальні;
частковозаперечні.
Об’єднана класифікація суджень за кількістю та якістю

1. Загальноствердні судження – за кількістю – загальні або одиничні, за
якістю – ствердні.
Наприклад: «Усі договори – угоди» («Усі S є Р»).
Загальноствердні судження позначають літерою А від латинського «affirmo» –
стверджую.
2. Загальнозаперечні судження – за кількістю – загальні або одиничні, за
якістю – заперечні.
Наприклад: «Жодне явище не існує ізольовано від інших явищ» («Жодне S не є
Р»).
Позначаються літерою Е від першої голосної латинського слова «nego» заперечую.
3. Частковоствердні судження – за кількістю – часткові, за якістю –
ствердні.
Наприклад: «Деякі студенти кмітливі» («Деякі S є Р»).
Позначаються літерою I (друга голосна слова «affirmo»).
4. Частковозаперечні судження – за кількістю – часткові, за якістю –
заперечні.
Наприклад: «Деякі бухгалтери не мають вищої освіти» («Деякі S не є Р»).
Позначаються літерою О (друга голосна слова «nego»).
№
за/
п
1

2

3

4

Види судження

Загальностверджувальне
Усі мої друзі відпочивали у
Єгипті.
Частковостверджувальне
Деякі мої друзі відпочивали
у Єгипті.
Загальнозаперечне
Жоден мій друг не
відпочивав у Єгипті.
Частковозаперечне
Деякі мої друзі не
відпочивали у Єгипті.

Символічна
літера

Формула
судження

А

Всі S є Р

І

Деякі S є Р

Е

Жодне S не є Р

О

Деякі S не є Р

4. Класифікація суджень за модальністю

Модальність (від латинського modus – міра, спосіб) – характеристика
судження за «силою» твердження, що висловлюється у ньому. Іншими словами
– це поділ суджень за характером вираженого у них знання. При цьому можна
виділити два основні види модальності: істинна та пізнавальна.
Істинна модальність – це знання про можливе, дійсне та необхідне.
1. Судження можливості – це судження, що відображує реально існуючу, але
ще не реалізовану можливість. Наприклад: «Можливий дощ».
2. Судження дійсності – це судження, яке відображує щось уже існуюче у
дійсності. Наприклад: «Грінченкова – студентка».
Розрізнення суджень можливості та суджень дійсності має дуже велике
практичне значення. У першому випадку ми висловлюємо знання про те, що
який-небудь предмет можливий, а у другому – що він уже має місце у
дійсності.
3. Судження необхідності – це судження, яке відображує неминучість
існування якогось предмета або зв’язку між предметами й явищами.
Найпростіший приклад: «2х2=4». Інакше й думати не можна. Тільки так, на
відміну від попереднього прикладу, де Грінченкову можна уявити у якій-небудь
іншій якості.
Усі закони логіки, також, як і будь-які закони природи – це судження
необхідності. Тому будь-яка думка, яка правильно логічно доведена, є
судженням необхідності й перевіряти експериментально її вже не треба.
Пізнавальна модальність означає характер і ступінь достовірності знання. За
цією модальністю судження поділяються на проблематичні (вірогідні) й
достовірні.
1. Проблематичним (вірогідним) називається судження, у якому певна
ознака стверджується або заперечується відносно предмета думки лише
приблизно, наприклад: «Можливо, цю книжка буде цікавою».
Проблематичні судження не можна плутати з судженнями можливості.
Перші виражають нашу невпевненість у наявності в предмета якоїсь ознаки,
пов’язану з недостатнім знанням ситуації. Наприклад, якщо людина не
метеоролог, а каже: «Можливо, буде дощ» – то вона цього не знає і намагаюся
вгадати. Це проблематичне судження. За істинною модальністю такі судження
інтерпретувати неможливо. Якщо ж метеоролог каже: «Можливий дощ», то
його прогноз оснований на глибокому вивченні атмосферних явищ, тобто це
судження можливості, яке основане на цілком достовірному знанні.
2. Достовірні судження – це судження, відносно яких із повною
визначеністю відомо, що ознака, про яку говориться у судженні, дійсно
належить або не належить предмету думки. Прикладом може бути вже відомий
нам приклад: «Грінченкова – студентка». Якщо вона дійсно студентка, то це
судження достовірне.

