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Методологія дослідження конституційно-правових 
засад функціонування та розвитку місцевої 
демократії в Україні  

На підставі наукових досліджень у сфері юридичної науки розроблено дієву 
методологію, що є безумовно специфічною, з огляду на особливості цієї сфери 
знань. Для проведення успішного наукового дослідження таких явищ державно-
правової дійсності, як місцева демократія, наприклад, оптимальним є 
застосування контекстуального комплексного підходу, що дає змогу органічно 
поєднати філософську, наукознавчу та правознавчу системи знань, 
методологічний потенціал яких створив передумови формування й 
використання способів прагматичного виконання поставлених завдань такого 
дослідження. Методологію науки конституційного права можна розглядати як 
вчення про методи, принципи та правила їх застосування під час здійснення 
дослідження явищ у конституційно-правовій сфері існування (статичних і 
динамічних елементів конституційно-правової дійсності), що є предметом 
відповідної галузі юридичної науки. Аргументовано, що в контексті новітнього 
етапу конституційно-правової реформи сучасна юридична наука постійно 
здійснює пошук оптимального й універсального методологічного 
інструментарію пізнання правової дійсності, тому це вчення лишається 
актуальним серед напрямів конституційно-правових досліджень. У звʼязку із 
цим у статті висвітлено певні важливі методологічні положення, розроблені в 
цій галузі юридичної науки. 

Ключові слова: методологія науки; наукові методи; наукові дослідження; 
конституційно-правовий інститут; місцева демократія.  

Постановка проблеми. Наукові дослідження у сфері 
юридичної науки розробили дієву методологію, що є безумовно 
специфічною зважаючи на особливості цієї сфери знань.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Методологія 
дослідження конституційно-правових засад функціонування та 
розвитку місцевої демократії в Україні ґрунтується на наукових 
доробках провідних методологів юридичної науки та основних 
положеннях вітчизняних і зарубіжних учених, таких як: 
С. Алексєєв, В. Бабкін, О. Бигич, О. Васильєв, С. Гусарєв, 
Р. Давид, А. Заєць, В. Забігайло, О. Зайчук, Ж.-Ж. Карбоньє, 
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М. Козюбра, М. Корнієнко, А. Колодій, В. Копейчиков, Л. Луць, 
О. Малько, М. Марченко, М. Матузов, Н. Оніщенко, О. Петришин, 
В. Погорілко, П. Рабінович, В. Селіванов, О. Скакун, В. Тацій, 
О. Тихомиров, Ю. Тихомиров, А. Уотсон, В. Шаповал, 
Ю. Шемшученко та інші. Сформульовані й обґрунтовані вченими 
основні методологічні положення та підходи дали змогу 
сформувати власне бачення конституційно-правових засад 
місцевої демократії в Україні 

Виклад основного матеріалу. Для проведення успішного 
наукового дослідження таких явищ державно-правової дійсності, 
як місцева демократія, наприклад, оптимальним є застосування 
контекстуального комплексного підходу, що дозволяє органічно 
поєднати філософську, наукознавчу та правознавчу системи 
знань, методологічний потенціал яких створив передумови 
розробки і використання способів прагматичного розвʼязання 
поставлених завдань такого дослідження. Ураховуючи це, було 
проаналізовано низку робіт із теорії пізнання [1–10], що 
дозволило визначити методологічні та методичні підходи до 
здійснення наукового дослідження. 

У науковій літературі зазначається, що методологія науки, 
методологія юриспруденції і методологія окремих юридичних 
наук співвідносяться як загальне, особливе і одиничне, тому 
кожна юридична дисципліна трансформує загальнонаукові 
методи, поняття і системи знань згідно з властивостями 
домінуючих методів і природи свого предмета. Однак юридичні 
науки, що ґрунтуються на певному методі, особливо 
відповідальні за розробку його теоретичних і прагматичних 
аспектів, причому у взаємозвʼязку з іншими методологічними 
спорідненими науками [11, с. 76].  

Методологія у науковій літературі розуміється по-різному. 
Методологія (methodos – спосіб, метод, log – наука, знання) є 
наукою про методи. Таким є розуміння цього поняття в  
його початковому, найбільш уживаному значенні [12, с. 24–25]. 
Методологія наукового дослідження як складова будь-якої науки 
фактично забезпечує здійснення наукою основної – пізнавальної 
функції, яка полягає у розкритті закономірностей і тенденцій 
розвитку духовних і матеріальних явищ і процесів, інших питань, 
що нею вивчаються [13, c. 158]. Кондратьєв І. зазначає, що 
методологічна концепція праворозуміння у предметно і 
змістовно розгорнутому вигляді охоплює весь світ права, усе 
правове поле в його істотній єдності, в усіх його визначеннях і 
реальних проявах [14, с. 37]. Із цим не можна не погодитися. На 
думку Е. Темнова, методологія – складне утворення, що містить 
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цілу систему різних підходів, методів, логічних прийомів та інших 
можливих засобів пізнання державно-правових явищ [15, с. 75]. 
С. Гусарєв, А. Олійник та О. Слюсаренко розуміють методологію 
як науку про методи, складне утворення, що характеризує 
систему різних методологічних рівнів і методів пізнання 
предмета [16, с. 21]. О. Копиленко визначає методологію теорії 
держави і права як складне утворення, дослідницький 
інструментарій усієї юридичної науки, передумови та принципи 
організації теоретико-пізнавальної й практично-перетворювальної 
діяльності [17, с. 36].  

Ураховуючи це, необхідно зазначити, що методологія – це 
складний багатоступеневий процес пізнання, а відтак, у цьому 
сенсі варто послуговуватися формулюванням «методологічні 
принципи науки». Адже саме наука є особливою формою 
людської діяльності, що склалася історично і має своїм 
результатом цілеспрямовано відібрані факти, гіпотези, теорії, 
закони й методи дослідження [18, с. 5]. 

Практично немає жодного методу, в юридичній науці, який би 
не застосовувався в інших галузях знання (навіть формально-
логічний метод тлумачення права, заснований на законах і 
методах формальної логіки). Сам процес проникнення в юридичну 
науку способів, прийомів і процедур дослідження, властивих 
іншим наукам, не є механічним процесом, а супроводжується 
відповідною їх перебудовою, трансформацією, пристосуванням до 
специфіки обʼєктів правової дійсності [11, с. 74]. 

Кожна суспільствознавча наука має свій методологічний 
інструментарій, за допомогою якого вона вивчає відповідні 
соціальні процеси, робить висновки та надає пропозиції для 
практики. У широкому розумінні методологія науки ‒ це система 
філософських і спеціальних методів. Сучасна наукова парадигма 
визнає існування таких методів, як філософські, загальнонаукові, 
конкретно-наукові та спеціально-правові, про що досить 
розгорнуто викладено в спеціалізованих працях Н. Горбача [19], 
Д. Дєдова [20], Д. Костюка [21] та ін.  

Виходячи із зазначеного вище, під методологією 
дослідження конституційно-правових засад місцевої демократії в 
Україні слід розуміти систему предметно зумовлених 
філософсько-світоглядних підходів, принципів, загальнонаукових 
і спеціально-наукових методів, способів (прийомів) і засобів, які 
зумовлюють комплексний характер осмислення предмета 
дослідження та опису його результатів.  

На особливості методології дослідження конституційно-
правових засад місцевої демократії в Україні зокрема 
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впливають: 1) комплексний характер дослідження, який 
визначається тим, що категорія і явище «місцева демократія» є 
інтегративною категорією, що характеризує механізм здійснення 
влади територіальних громад, щодо здійснення місцевого 
самоврядування; 2) знаходження обʼєкта дослідження «на стику» 
декількох як юридичних, так і неюридичних наук (конституційного 
права, міжнародного права, муніципального права, 
адміністративного права, державного управління, політології); 
3) специфіка предмета дослідження – загальні закономірності 
розвитку національної системи місцевої демократії в умовах 
європейської інтеграції, а також шляхи і засоби гарантування її 
реалізації; 4) необхідність забезпечення обґрунтованості 
результатів дослідження і можливостей використання його 
висновків і пропозицій для проведення конституційної, 
муніципальної та адміністративно-територіальної реформ.  

Наукове дослідження будь-якого державно-правового явища, 
особливо конституційно-правового, зокрема місцевої демократії, 
вимагає розроблення та обґрунтування комплексу відповідних 
методологічних підходів і прийомів щодо його вивчення. Це має 
забезпечити його комплексність і всебічність, достовірність і 
повноту одержаних наукових результатів, послідовність і 
організованість наукового дослідження в цілому. 

Тому методологія цього наукового дослідження базується на 
використанні принципу плюралізму у  виборі методологічних 
підходів, методів і прийомів. Адже саме методологічний 
плюралізм і конкуренція наукових ідей є ознакою того, що 
представники різних доктрин виявляють свободу наукової 
творчості, а це – найперша запорука успішності та 
конкурентоздатності. Тільки сама суспільно-правова практика 
або життя може дати відповідь на запитання, який метод 
дослідження є найоптимальнішим [13, c. 163]. 

При цьому слід урахувати, що методологію юридичної науки 
можна розглядати ширше ніж сукупність тільки її методів і знань 
про них, а в ширшому розумінні як сукупність предметних 
правових теорій, понять, принципів і т. д., у такому випадку вона 
за обсягом свого змісту наближається до змісту всієї юридичної 
науки. Наукові знання, виконуючи функцію методу наукового 
дослідження, дозволяють пояснювати правові явища, виявляти і 
досліджувати їх нові властивості, прогнозувати розвиток. Так само 
поняття і категорії юриспруденції, які зафіксовані у відповідних 
визначеннях і термінах, являючи собою узагальнені результати 
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пізнання властивостей, звʼязків і відносин правових явищ, є одним 
з головних «інструментів» наукового правового дослідження.   

Метод дослідження проблем – це система заснованих на 
світоглядно-філософських принципах пізнання відповідного 
предмета наукових досліджень, правил, прийомів і способів, які 
дозволяють виявити юридичні особливості, а також змоделювати 
перспективи її розвитку на майбутнє. На відміну від принципів, які 
формують світоглядний рівень методології дослідження проблем, 
методи утворюють її методичне, певною мірою «технологічне» 
підґрунтя [22]. 

Поділяємо думку про те, що наука конституційного права на 
кожному історичному етапі свого генезису виробляла власні 
підходи до поняття «методологія», які зумовлювалися розвитком 
соціально-економічних відносин, науки та її методології в цілому 
та конституційного права як галузі [22].  

Отже, методологію науки конституційного права можна 
розглядати як вчення про методи, принципи та правила їх 
застосування під час здійснення дослідження явищ у 
конституційно-правовій сфері існування (статичних і динамічних 
елементів конституційно-правової дійсності), що є предметом 
відповідної галузі юридичної науки.  

З цього приводу також варто врахувати, що, зважаючи на 
новітній етап конституційно-правової реформи, сучасна 
юридична наука постійно здійснює пошук оптимального та 
універсального методологічного інструментарію пізнання 
правової дійсності, тому це вчення не втрачає свою актуальність 
серед напрямів конституційно-правових досліджень. У звʼязку із 
цим зазначимо певні важливі методологічні положення, 
розроблені у цій галузі юридичної науки. 

Погорілко В. указував, що формування сучасної наукової 
методології конституційного права в Україні відбувається таким 
чином: по-перше, шляхом трансформації уже апробованих 
методів науки радянського державного права; по-друге, через 
запозичення наукової методології, яка не визнавалася в науці 
радянського державного права, але практикувалась у зарубіжній 
науці конституційного права; по-третє, шляхом залучення до 
методологічного апарату науки конституційного права методів, 
що використовують в інших науках – соціології, політології, 
психології, статистиці, кібернетиці, теорії управління, синергетиці 
тощо [23, с. 184]. 
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Щодо методологічних засад дослідження конституційно-
правових відносин в Україні В. Кафарський  зауважує, що 
методологія в конституційно-правовій науці є системою підходів, 
методів і способів наукового дослідження, виділяючи при цьому 
філософський і загальнонауковий підходи до методології 
дослідження організації та діяльності політичних партій в 
Україні [24, с. 5–25]. 

Рабінович П. до складу методології включає філософсько-
світоглядні підходи; загальнонаукові методи, тобто такі, які 
використовують у всіх або у більшості наук; групові методи, 
тобто такі, що застосовуються лише у певній групі наук; 
спеціальні методи, тобто такі, що прийнятні для дослідження 
предмета лише однієї науки; дослідницькі методи. До першої 
групи належать такі методи: матеріалістичний чи ідеалістичний, 
діалектичний чи метафізичний, визнання чи заперечення 
обʼєктивних соціальних, у тому числі державно-правових, 
закономірностей і можливості їхнього пізнання, здобуття істинних 
знань щодо них. До другої групи – структурний, функціональний 
методи, сходження від абстрактного до конкретного, формально-
логічні процедури, аналіз, синтез та ін. Третя група включає 
методи, що використовуються, наприклад, тільки у 
суспільствознавстві (скажімо, метод конкретно-соціологічного 
дослідження). Спеціальні методи, прийнятні для дослідження 
предмета лише однієї науки, наприклад, юриспруденції – це 
способи тлумачення норм права, своєрідні прийоми 
узагальнення юридичної практики. Дослідницькі методи, виділені 
як окрема класифікація, розподіляють умовно на емпіричні 
(способи виявлення, фіксування, збирання, систематизації 
інформації про факти та явища) і теоретичні (способи пояснення, 
тлумачення зібраних даних, побудови понять, концепцій, 
прогнозів та ін.) [25, с. 149]. 

Отже, узагальнено зміст поняття «методологія юридичної 
науки» полягає в тому, що вона є складним юридично-науковим 
утворенням; системою різних методологічних рівнів і методів 
пізнання та вивчення предмета дослідження; наукою про методи; 
сукупністю прийомів, засобів, способів і принципів вивчення 
предмета дослідження; інструментарієм дослідника [26, с. 43–44].  

Щодо методології дослідження місцевої публічної влади, 
важливо також наголосити на тому, що методологічні принципи 
права, які пронизують усю правову матерію і є орієнтиром для 
прогресивного спрямування законотворчості, правозастосування, 
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подолання прогалин у праві, правовиховній роботі, мають 
особливе значення [27].  

Вертикальна структура методології  наукового дослідження 
місцевої демократії передбачає такі рівні: 

‒ світоглядно-філософський, на якому визначаються основні 
напрями і загальні принципи пізнання предмета дослідження 
взагалі; 

‒ загальнонауковий, що відображає дослідження обʼєктів, які 
охоплює предмет; 

‒ конкретно-науковий, що акцентується на юридичній науці, 
розглядає предмет як явище правової дійсності; 

‒ спеціально-науковий, де вивчаються окремі властивості 
обʼєкта (предмета). 

Висновки. Вибрана як предмет дослідження проблема 
місцевої демократії в Україні, визначає потребу обґрунтування її 
теоретичних та прикладних аспектів. Ця проблема є досить 
складною, має комплексний характер і порушує низку ключових 
питань, для вирішення яких потрібно застосовувати 
міждисциплінарні, системні та комплексні методи. 
Міждисциплінарний характер, багатогранність і складність 
нашої наукової проблеми зумовлюють необхідність її вивчення з 
використанням методів різних рівнів методології юридичних наук. 
Окрім того, важливе значення має теоретичне вивчення не лише 
обʼєкта дослідження, а й становлення та розвиток знань про нього. 

Підсумовуючи матеріал про методологію дослідження 
конституційно-правових засад реалізації місцевої демократії в 
Україні, доречно наголосити на тому, що потребує 
удосконалення методологія наукових конституційно-правових і 
муніципально-правових досліджень щодо адаптації та 
узгодження загальнонаукової, конкретно-наукової, спеціально-
наукової (конституційної та муніципальної) методології стосовно 
предмета дослідження. 

Ураховуючи викладене, можна сформулювати висновок, що 
методологія конституційно-правових досліджень є важливим 
питанням, без вирішення якого неможливо рухатися в напрямі 
пізнання всіх аспектів такого конституційно-правового інституту 
як місцева демократія, та ефективного розвʼязання проблеми 
забезпечення дійсної реалізації влади народу на місцевому рівні 
в Україні. 
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Methodology of the Study of the Constitutional  
and Legal Principles of the Functioning  
and Development of the Local  
Democracy in Ukraine 

Scientific research in the field of legal science today has developed an effective 
methodology, which is definitely specific because of the peculiarities of this field of 
knowledge. For successful scientific research of such phenomena of state-legal reality 
as local democracy, for example, it is optimal to use a contextual integrated approach 
that allows organically to combine the philosophical, scientific and legal knowledge 
systems of knowledge, the methodological potential of which has created the 
prerequisites for the development and use of pragmatic solutions to the tasks such a 
research. The methodology of the science of constitutional law can be considered as a 
doctrine of the methods, principles and rules of their application during the study of 
phenomena in the constitutional and legal sphere of existence (static and dynamic 
elements of constitutional and legal reality), which is the subject of the corresponding 
branch of legal science. On this occasion, it should also be borne in mind that, given the 
latest stage of constitutional and legal reform, modern legal science constantly searches 
for an optimal and universal methodological tool for the knowledge of legal reality, 
therefore this doctrine does not lose its relevance among the directions of constitutional 
and legal research. In this regard, the article describes some important methodological 
provisions developed in this field of legal science. The problem of local democracy in 
Ukraine, chosen as a subject of research, determines the need to substantiate its 
theoretical and applied aspects. This problem is rather complicated, complex and 
violates a number of key issues that require interdisciplinary, systematic and integrated 
methods to be addressed. The multidisciplinary nature, versatility and complexity of our 
scientific problem determine the necessity of its study using methods of different levels of 
the methodology of law sciences. In addition, it is important for us not only the theoretical 
study of the object of research, but also the process of formation and development the 
knowledge about it. Having analyzed the methodology of the study of the constitutional 
and legal principles of the implementation of local democracy in Ukraine, it is appropriate 
to emphasize the need for improvement of the methodology of scientific constitutional 
and legal and municipal-law studies on adaptation and harmonization of general 
scientific, specific scientific, specifically scientific (constitutional and municipal) 
methodology in relation to the subject of the study. 
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