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КАТЕГОРИЧНИЙ СИЛОГІЗМ
1
 

 

У статті розглядається категоричний силогізм, який розуміється родо-видовим 

способом, що є вдосконаленням його традиційного розуміння. Дано визначення родо-

видового способу розуміння категоричного силогізму, визначення категоричного 

силогізму, дано його формулу, аксіому, правила категоричного силогізму, розглянуто 

його фігури і модуси. 
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Актуальність звернення до проблеми категоричного силогізму 

пов’язана із пропозицією в умовивід щодо розуміння його проблематики у 

родо-видовий спосіб. Проблема дослідження полягає у відповіді на 

запитання,чи існує категоричний силогізм, що розуміється у родо-видовий 

спосіб. Наша гіпотеза міститься у тому, що такий силогізм існує.  

Метою дослідження є знаходження категоричного силогізму,що 

розуміється у родо-видовий спосіб. Для досягнення мети дослідження 

необхідно опрацювати відповідний досвід мислення. Категоричний 

силогізм відкрив Аристотель [1, с. 120]. Дана проблема розглянута також 

іншими авторами.  

Основні результати дослідження. Категоричний силогізм. 

Категоричний силогізм ми розуміємо у родо-видовий спосіб. Родо-видовий 

спосіб розуміння категоричного силогізму є способом, щополягає у його 

виразі через надрід, вид, рід і видову відмінність. Категоричний силогізм – 

силогізм, в якому із істинності двох засновків (більшого і меншого), 
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представлених категоричними судженнями виду РАSр1 , РЕSр1 , РІSр1 , 
РОSр1 , слідує істинність висновку. 

Категоричний силогізм складається із трьох суджень: двох засновків 

і висновку. Засновки і висновок же складаються із понять  термінів 

силогізму. У категоричному силогізмі містяться три терміни: менший, 

більший і середній. 

Менший термін є терміном, який займає місце суб’єкта у висновку. 

Він позначається літерою S . Більший термін – термін, що займає місце 

предиката у висновку. Позначається він літерами Рр1 . Ці терміни 

називаються крайніми термінами. Середнім же терміном є термін, який 

входить до обох засновків і не входить до висновку. Позначається середній 

термін літерами Mm1 . 

Формула категоричного силогізму (перша фігура) (1). 
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Більший засновок є засновком, до якого входить більший термін. 

Меншим же засновком є засновок, до якого входить менший термін. 

Висновком є судження, до якого входять менший і більший терміни, і не 

входить середній термін. Висновок є новим знанням. 

Аксіома категоричного силогізму. Аксіома силогізму – це 

положення, яке обґрунтовує правомірність висновку у категоричному 

силогізмі. 

Аксіома. p1 належить, не належить класу, належить, не належить 

індивіду, Р належить класу, належить індивіду. p1 належить, не належить 

М, належить, не належить S, Р належить М, належить S. 

Правила категоричного силогізму. 

1. Категоричний силогізм має три терміна. Категоричний силогізм 

містить три терміни, не більше і не менше. Ні придвох, ні при чотирьох 

термінах висновок зробити неможливо. 

2. Більший засновок підкоряє менший через середній термін. Дане 

положення означає, що більший засновок включає менший 

засновок,висновок робиться із засновків, один з яких підкоряє інший. 

3. Якщо родова частина середнього терміну в більшому засновку 

розподілена, то в меншому засновку вона мислиться повністю. Термін, 

розподілений у засновку, розподілений і у висновку. 

Положення, згідно якого, якщо родова частина середнього терміну в 

більшому засновку розподілена, то в меншому засновку вона мислиться 

повністю означає, що якщо родова частина середнього терміну в більшому 
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засновку розподілена (М), то в меншому засновку вона береться повністю 

(М), якщо ж родова частина середнього терміну в більшому засновку не 

розподілена (М’), то в меншому засновку вона мислиться частково (М’). 

Положення, згідно якого – термін, розподілений у засновку, розподілений і 

у висновку означає, що якщо менший термін розподілений у засновку, то 

він розподілений і у висновку, якщо ж менший термін у засновку не 

розподілений, то і у висновку він не буде розподіленим, більший же термін 

складається із р1 і Р, якщо р1 розподілений у засновку, то і у висновку він 

розподілений, якщо ж не розподілений, то і у висновку він не 

розподілений, Р  не розподілений ні у засновку, ні у висновку. 

4. Якщо більший засновок ствердний, то і висновок ствердний. 

Якість більшого засновку обумовлює якість висновку. Якщо більший 

засновок є ствердним, то і висновок буде ствердним. 

5. Якщо більший засновок заперечний, то і висновок заперечний. 

Якість більшого засновку обумовлює якість висновку. Якщо більший 

засновок є заперечним, то і висновок буде заперечним. 

6. Якщо менший засновок загальний, то і висновок загальний (з 

огляду навідповідний модус першої фігури). Кількість меншого засновку 

обумовлює кількість висновку (з огляду на першу фігуру). Якщо менший 

засновок загальний, то і висновок загальний (з огляду на відповідний 

модус першої фігури). 

7. Якщо менший засновок частковий, то і висновок частковий (з 

огляду на відповідний модус першої фігури). 

Кількість меншого засновку обумовлює кількість висновку (з огляду 

на першу фігуру). Якщо менший засновок частковий, то і висновок 

частковий (з огляду на відповідний модус першої фігури). 

Фігури і модуси категоричного силогізму. Фігури категоричного 

силогізму. Фігура – різновид категоричного силогізму, що визначається 

положенням середнього терміна. 

Існує чотири фігури категоричного силогізму. 

Перша фігура. Перша фігура – фігура, в якій родова частина 

середнього терміну ( М ) є cуб’єктом більшого засновку, а середній термін 

( Mm1 ) є предикатом меншого засновку. 

Формула першої фігури (2). 
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Перша фігура є основною, друга, третя і четверта фігури – її 

різновидами. 
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Друга фігура. Друга фігура – фігура, в якій родова частина 

середнього терміну (М) займає місце р1 у більшому засновку, а середній 

термін (m1M) є предикатом меншого засновку. 

Формула другої фігури (3). 
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Третя фігура. Третя фігура – фігура, в якій родова частина середнь-

ого терміну (М) є суб’єктом більшого засновку, а m1 займає місце суб’єкту 

меншого засновку. 

Формула третьої фігури (4). 

 

PpS

SMm

PpM

1

1

1







 (4)  

 

Четверта фігура. Четверта фігура – фігура, в якій родова частина 

середнього терміну (М) займає місце р1 у більшому засновку, а m1 займає 

місце суб’єкту меншого засновку. 

Формула четвертої фігури (5). 
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Фігури силогізму містять наступні схеми (рис. 1). 

 

         М        Рр1                 1р        МР                 М        Рр1              1р        МР  

         S         Mm1                S         Mm1               1m        SM               1m       SM  

         S         Рр1                  S        Рр1                S         Рр1               S        Рр1  
 

Рис. 1. Фігури силогізму 

 

Модуси категоричного силогізму. Модус – різновид фігури, що ви-

значається кількістю і якістю засновків і висновку. 

Модуси першої фігури (ААА, АЕА, АІІ, АОІ, ЕАЕ, ЕЕЕ, ЕІО, ЕОО, 

ІАА, ІЕА, ІІІ, ІОІ, ОАЕ, ОЕЕ, ОІО, ООО). Модуси другої фігури (ІАА, ІЕА, 

ІІІ, ІОІ, ЕАЕ, ЕЕЕ, ЕІО, ЕОО, ІАА, ІЕА, ІІІ, ІОІ, ЕАЕ, ЕЕЕ, ЕІО, ЕОО). 
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Модуси третьої фігури (АІА, АЕА, АІІ, АЕІ, ЕІЕ, ЕЕЕ, ЕІО, ЕЕО, ІІА, ІЕА, 

ІІІ, ІЕІ, ОІЕ, ОЕЕ, ОІО, ОЕО). Модуси четвертої фігури (ІІА, ІЕА, ІІІ, ІЕІ, 

ЕІЕ, ЕЕЕ, ЕІО, ЕЕО, ІІА, ІЕА, ІІІ, ІЕІ, ЕІЕ, ЕЕЕ, ЕІО, ЕЕО). 

Приклад модусу першої фігури. 

Модус ААА (формула (6) і схема (рис. 2)). 

 

                                              Всі М  1р , всі М Р  

                                              Всі S  1m , всі  S М      (6) 

                                              Всі S  1р , всі  S Р  
 

                                              А  

                                                                                                          

                                                              

       

 

   

                                              А 

 

                                                   

                                              

 

 

                                                 

                                             А 

 

 

 

                                                            

 

                                                        
Рис.2. Модус першої фігури категоричного силогізму 

 

Висновки. Отже, існує категоричний силогізм, що розуміється у 

родо-видовий спосіб. 
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