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Анотація. У науковій публікації аналізується система 
методів дослідження адміністративно-правових засад 
організації та діяльності обласних прокуратур України. 
Запропоновано авторське тлумачення понять «методо-
логія» та «метод наукового пізнання». Зазначається, що 
в процесі дослідження адміністративно-правових засад 
організації та діяльності обласних прокуратур України 
необхідно застосовувати органічне поєднання філософ-
ських, загальнонаукових та спеціально-юридичних мето-
дів дослідження.

Обґрунтовано, що з метою проведення змістовного 
та ефективного дослідження зазначеної тематики доцільно 
використовувати закони та прийоми діалектики (єдності 
та боротьби протилежностей, переходу кількісних змін 
в якісні, «заперечення заперечення»), історико-правовий 
метод, прийоми логічного методу (аналіз, синтез, дедук-
ція та індукція), термінологічний метод (лінгвістичний, 
термінологічного аналізу, операціоналізації понять), метод 
юридичної догматики (формально-юридичний метод) як 
різновид аксіоматичного методу, методи порівняльного 
правознавства (компаративістики), системний та структур-
но-функціональний методи, методи юридичної статистики 
та моделювання, соціологічний метод (опитування (анке-
тування), експертних оцінок, спостереження), логіко-ю-
ридичний. Висвітлено сутність і значення кожного методу 
наукового пізнання загалом і в контексті дослідження 
адміністративно-правових засад організації та діяльності 
обласних прокуратур України зокрема.

Доведено, що методи наукового пізнання необхідно 
застосовувати не окремо один від одного, а в органічному 
взаємозв’язку, що дасть змогу ґрунтовніше вивчити пред-
мет дослідження та сформулювати конкретні пропозиції 
щодо перспективних напрямів удосконалення національ-
ного законодавства та юридичної практики у сфері проку-
рорської діяльності.

Перспективність подальшого дослідження цієї тема-
тики зумовлена необхідністю удосконалення методології 
сучасної юридичної науки та визначення оптимальних 
способів та прийомів наукового пошуку в доктрині адмі-
ністративного права.

Ключові слова: методологія дослідження, прокуратура, 
метод пізнання, система, адміністративно-правові засади, 
обласна прокуратура, органи прокуратури, законодавство, 
принципи, міжнародно-правові засади, удосконалення.

Постановка проблеми. Дослідження правових явищ 
та процесів має ґрунтуватись на перевіреній часом методології 
наукового пізнання, яка включає останні досягнення юридич-
ної доктрини, а також здобутки інших гуманітарних та приро-
дознавчих наук. Правова система та інститути держави є над-

будовою над економічним та соціальним фундаментом, який 
утворюють взаємопов’язані суспільні відносини, тому дослі-
дження державних і правових інститутів не може відбуватись 
відособлено, без урахування змін у соціально-економічному 
житті суспільства. Особливе значення правильний вибір мето-
дів дослідження має для наукового аналізу правоохоронної 
системи, а саме особливостей організації та діяльності орга-
нів кримінальної юстиції, серед яких ключову роль відіграють 
органи прокуратури. Діяльність органів кримінальної юстиції 
загалом та органів прокуратури зокрема є найбільш чутливою 
для громадянського суспільства та його нормального розвитку, 
адже саме від професіоналізму та чіткої організації роботи 
правоохоронних органів залежить рівень реалізації та захисту 
прав і свобод громадян, ефективна протидія та запобігання зло-
чинності, захист національних інтересів та безпеки. У цьому 
контексті важливим стало прийняття Закону України № 113-
IX «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України 
щодо першочергових заходів із реформи органів прокуратури», 
яким було розпочато чергову реформу органів прокуратури. 
Реформування передбачає реорганізацію органів прокуратури, 
створення нової кримінальної політики та запровадження 
нових стандартів діяльності прокурорів. Метою цієї реформи 
визначено створення ефективної прокуратури, яка мала б авто-
ритет у суспільства, в якій буде престижно працювати завдяки 
можливостям для справедливого кар’єрного зростання та про-
фесійного розвитку.

Для досягнення зазначеної мети чинна влада, як законода-
вча, так і виконавча, має активізувати нормотворчу діяльність, 
спрямовану на вдосконалення роботи системи органів прокура-
тури. Основою для нормотворчої роботи є розробка юридичної 
доктрини, яка акумулює накопичений досвід правового регу-
лювання певних суспільних відносин у зарубіжних країнах 
та в національній ретроспективі, формулюючи обґрунтовані 
пропозиції щодо удосконалення чинного та формування пер-
спективного законодавства.

Вищевикладене зумовлює необхідність і доцільність дослі-
дження адміністративно-правових засад організації та діяль-
ності прокуратури України. Важливою передумовою такого 
дослідження є визначення методологічного підґрунтя (мето-
дів пізнання), яке забезпечить виконання поставлених завдань 
та досягнення мети наукового дослідження.

Методологію дослідження адміністративно-правових 
засад організації та діяльності органів прокуратури висвіт-
лювали у своїх працях такі відомі науковці, як В. Авер’янов, 
О. Бандурка, В. Бевзенко, М. Віхляєв, Н. Губерська, С. Гуса-
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ров, Р. Калюжний, Т. Коломоєць, В. Колпаков, А. Комзюк, 
О. Кузьменко, В. Курило, Д. Лук’янець, Д. Лученко, П. Люті-
ков, Р. Мельник, О. Миколенко, Н. Нижник, Д. Приймаченко, 
Ю. Севрук, С. Стеценко, В. Сухонос, М. Тищенко, Н. Холод-
ницький, Ю. Шемшученко, А. Школик та інші.

Окремі публікації методології дослідження в юридичній 
науці загалом та адміністративному праві зокрема присвятили 
О. Ганьба, В. Мірошниченко «Особливості сучасної мето-
дології правових наукових досліджень» [1], А. Благодарний 
«Методологія дослідження правової регламентації адміністра-
тивно-юрисдикційної діяльності правоохоронних органів» [2], 
М. Кельман «Методологія сучасного правознавства: станов-
лення та основні напрями розвитку» [3], Н. Кушакова-Костицька 
«Методологічні проблеми сучасних правових досліджень: 
об’єктивна необхідність чи суб’єктивна формальність» [4].

Попри наявність значної кількості наукових праць за цією 
тематикою досі не сформульовано уніфікованого підходу до 
визначення системи методів наукового пізнання, які доцільно 
було б використовувати під час дослідження адміністратив-
но-правових засад організації та діяльності органів прокура-
тури загалом та обласних прокуратур зокрема. Окреслене 
питання залишається дискусійним і потребує вирішення.

Метою статті є визначення системи методів наукового 
пізнання, які може бути використано під час дослідження адмі-
ністративно-правових засад організації та діяльності обласних 
прокуратур України.

Виклад основного матеріалу дослідження. У науко-
вій літературі поняття «методологія» тлумачать по-різному: 
як вчення про методи пізнання та перетворення дійсності 
[5, с. 691–692]; як галузь знань, що вивчає засоби, передумови 
та принципи організації теоретико-пізнавальної і практич-
но-перетворювальної діяльності [6, с. 36].

П. Рабінович під методологію юридичної науки пропонує 
розуміти систему підходів і способів наукового дослідження, 
теоретичні засади їх використання в процесі вивчення держав-
но-правових явищ [7, с. 618].

На думку Д.І. Голосніченко, методологія дослідження 
в юридичній науці – «це не простий набір певних основопо-
ложних понять та категорій, не просто сукупність прийомів 
і методів. Це більш ємне поняття. Методологія є теоретичним 
обґрунтуванням доцільності застосування відповідних підхо-
дів і способів, які використовуються для проведення певного 
теоретико-юридичного дослідження, а також дібрана на нау-
ковій основі для означеної мети система прийомів і способів, 
тобто відповідних методів» [8, с. 10].

Враховуючи вищевикладене, під методологією дослідження 
варто розуміти сукупність методів (прийомів, способів, підхо-
дів та процедур), що використовуються у процесі наукового 
дослідження для виконання завдань та досягнення поставленої 
мети дослідження, а також теоретичне обґрунтування засто-
сування того чи іншого методу (системи органічно поєднаних 
методів) для певного теоретико-юридичного дослідження.

Основним елементом методології дослідження є метод 
наукового пізнання, що є сукупністю способів і прийомів нау-
кового пізнання, які спрямовані на виконання поставлених 
завдань, досягнення мети дослідження.

Необхідно зазначити, що в науці адміністративного права 
та процесу немає єдиної концепції щодо системи методів, 
які доцільно використовувати під час проведення наукових 

досліджень. Для вивчення адміністративно-правових засад 
організації та діяльності прокуратури М. Якимчук застосовує 
такі методи наукового пізнання: діалектичний, історичний, 
порівняльно-правовий, формально-юридичний, структур-
но-функціональний, соціологічний, аналіз, синтез, індукція, 
дедукція, порівняння, узагальнення, метод системного та спе-
ціального аналізу [9, с. 8–9]. Водночас М. Бурбика вважає, що 
для ґрунтовного дослідження питань, пов’язаних з організа-
цією та діяльністю органів прокуратури, необхідно застосову-
вати такі наукові методи: діалектичний, логічний, історичний, 
порівняльно-правовий, системно-структурний, статистичний, 
соціологічний (опитування, анкетування) і метод докумен-
тального аналізу [10, с. 5–6]. Вивчаючи адміністративно-пра-
вові засади організації та діяльності прокуратури, вважає 
С. Кулинич, доцільно використовувати загальнонаукові 
методи пізнання об’єктивної дійсності, зокрема: логічний, 
порівняльно-правовий, системно-структурний, соціологічний 
(опитування, анкетування), статистичний метод і метод доку-
ментального аналізу [11, с. 5]. У своєму дослідженні Т. Миро-
ненко використовує історико-правовий, системно-струк-
турний, порівняльно-правовий, соціологічний (опитування, 
анкетування) методи й методи аналізу та синтезу [12, с. 6]; 
О. Анпілогов використовує такі методи наукового пізнання, 
як логіко-семантичний, історико-правовий, порівняльно-пра-
вовий, логіко-семантичний, компаративний, а також методи 
класифікації, групування, правового моделювання та доку-
ментального аналізу [13, с. 6]. Дослідження адміністратив-
но-правових засад організації та діяльності прокуратури, 
на думку Д. Добровольського, неможливе без використання 
загальнофілософських, загальнонаукових і спеціальних мето-
дів, а саме: діалектичного, історико-правового, порівняль-
но-правового, спеціально-юридичного, статистичного, кон-
кретно-соціологічного методів [14, с. 7]. Вивчення діяльності 
прокуратури, стверджує О. Мартинюк, неможливе без вико-
ристання таких методів: історико-правового, статистичного, 
формально-догматичного, нормативно-аналітичного, систем-
но-структурного та структурно-логічного  [15, с. 13–14]; 
А. Тогобіцька-Громова, досліджуючи адміністративно-правові 
засади організації та діяльності прокуратури, використову-
вала діалектичний, системно-структурний, порівняльно-пра-
вовий, формально-логічний, логіко-юридичний, логіко-се-
мантичний методи і метод компаративного аналізу [16, с. 19].

Отже, методологія дослідження складається з трьох рівнів 
методів: філософських (фундаментальних), загальнонаукових 
та конкретно-наукових. На філософському рівні методології 
фундаментальними є методи діалектики та метафізики, також 
виокремлюють методи ідеалізації, формалізації, сходження від 
абстрактного до конкретного й аксіоматичний метод.

Метод діалектики передбачає дослідження явищ і проце-
сів в їх динамічному розвитку, взаємодії з іншими явищами 
та процесами. Одним із постулатів діалектики є вираз: «Все 
тече, все рухається, все змінюється, не можна увійти в одну і ту 
ж саму річку двічі». Метод діалектики включає в себе закон 
єдності та боротьби протилежностей, закон переходу кількіс-
них змін у якісні та прийом «заперечення заперечення». Так, 
у процесі дослідження адміністративно-правових засад орга-
нізації та діяльності органів прокуратури на регіональному 
рівні необхідно враховувати єдність системи всіх органів кри-
мінальної юстиції, адже кожен суб’єкт владних повноважень 
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є представником держави, публічної адміністрації. Публічному 
інтересу, який реалізується в діяльності органів прокуратури, 
часто протистоять приватні інтереси фізичних та юридичних 
осіб, проте завданням прокуратури є захист публічних інтере-
сів суспільства та держави. Мистецтвом професійної діяльно-
сті прокурора є досягнення оптимального балансу між зазна-
ченими протилежними інтересами, забезпечення соціального 
компромісу, який полягає в дотриманні принципів верховен-
ства права та законності усіма учасниками правовідносин, чим 
забезпечується правопорядок та належний рівень захисту прав 
і свобод людини.

Закон переходу кількісних змін в якісні найбільш ярко про-
являється в діяльності органів прокуратури, в процесі реаліза-
ції передбачених Конституцією України функцій прокуратури. 
Кількість направлених до суду обвинувальних актів, цивіль-
них позовів щодо захисту інтересів держави в суді, кількість 
розглянутих та задоволених звернень та скарг громадян тран-
сформується в якісні показники стану правопорядку (зниження 
рівня злочинності та корупції), дотримання режиму законності 
та рівня довіри громадян до правоохоронних органів загалом 
та органів прокуратури зокрема.

Прийом «заперечення заперечення» також необхідно 
активно застосовувати в процесі дослідження адміністратив-
но-правових засад організації та діяльності прокуратури на 
регіональному рівні. Наприклад, спочатку дослідник заперечує 
доцільність реформування певних підрозділів обласної про-
куратури, але потім аргументовано спростовує обґрунтування 
первинного заперечення та доводить необхідність відповідних 
реформаційних процесів.

Діалектичний метод дає змогу обґрунтувати процеси 
об’єктивної дійсності, причинно-наслідкові зв’язки, а також 
суперечність між змістом і формою, сутністю та явищем. 
Зазначений метод сприяє розумінню об’єктивної дійсності, вра-
ховуючи досвід, отриманий у процесі пізнавальної діяльності. 
Цей  фундаментальний філософський метод є основоположним 
та зумовлює правильне застосування інших загальнонаукових 
методів (історичного (історико-правового), термінологічного 
(лінгвістичного, термінологічного аналізу, операціоналізації 
понять), порівняльно-правового, системно-структурного, ста-
тистичного й методу моделювання) та конкретно-наукових 
методів (соціологічного (опитування, анкетування, експертних 
оцінок), логіко-юридичного, порівняння, методів аналізу й син-
тезу, індукції та дедукції) в їхній єдності та взаємозв’язку. Він 
може бути використаний шляхом пізнання загальних катего-
рій управлінської діяльності, адміністративно-правових засад 
організації та діяльності правоохоронних органів, зокрема про-
куратури, в їх єдності.

До загальнофілософських методів дослідження варто також 
зарахувати принципи об’єктивності та історизму. Перший 
вимагає використовувати в процесі дослідження лише переві-
рені факти та дані, наприклад, репрезентативні результати соці-
ологічних досліджень, дані офіційної статистики тощо. Другий 
вимагає від дослідника враховувати ті історичні умови, в яких 
приймались певні нормативні акти, фактори, які на той час 
впливали на волю суб’єкта нормотворчої діяльності.

До загальнонаукових методів дослідження належать: 
системний та структурно-функціональний методи, прийоми 
логічного методу (аналіз, синтез, дедукція та індукція), при-
йоми соціологічного методу (анкетування, опитування, соці-

альний експеримент, спостереження, експертні оцінки), метод 
порівняння, аксіоматичний та термінологічний методи.

Системно-структурний метод передбачає послідовне комп-
лексне дослідження сутності конкретного явища як цілісної, 
ієрархічної, структурованої системи (множинності взаємо-
пов’язаних елементів), вивчення окремих її частин (елементів) 
і визначення їхньої ролі (функцій) у системі. Цей метод може 
бути використано під час дослідження системи конституційних 
і законодавчих основ адміністративно-правових засад орга-
нізації та діяльності обласних прокуратур України. Зокрема, 
системний метод дає змогу здійснити систематизацію міжна-
родно-правових актів та актів національного законодавства, 
норми яких регулюють питання організації та діяльності облас-
них прокуратур. Структурно-функціональний метод дозволяє 
детально дослідити структуру органів прокуратури та функції 
кожного з підрозділів.

Прийоми логічного методу – аналіз і синтез взаємопов’я-
зані, їх застосовують з огляду на тему, мету та завдання науко-
вого дослідження як для поверхневого, так і для поглибленого 
вивчення сутності конкретного явища (предмета). Аналіз поля-
гає в розділенні певного явища на частини (елементи, ознаки), 
а синтез – в об’єднанні окремих частин (елементів, ознак) 
в єдине ціле. Зазначені методи можуть бути використані у взає-
мозв’язку під час вивчення всіх проблемних питань, що стосу-
ються адміністративно-правових засад організації та діяльно-
сті обласних прокуратур України.

Метод індукції полягає у формулюванні загального вис-
новку шляхом вивчення окремих частин (елементів, ознак) пев-
ного явища (предмета, процесу). Цей метод може бути засто-
совано для формулювання як проміжних, так і узагальненого 
висновків здійсненого дослідження.

Метод дедукції полягає у формулюванні конкретного вис-
новку щодо окремої частини (елемента, ознаки) системи шля-
хом вивчення загальних ознак цієї системи. Зазначений метод 
у дослідженні адміністративно-правових засад організації 
та діяльності регіональних (обласних) прокуратур може бути 
використано під час визначення методів управління органами 
прокуратури на обласному рівні шляхом вивчення управлін-
ської діяльності загалом і формулювання пропозицій з удоско-
налення адміністративно-правового забезпечення організації 
та діяльності органів прокуратури в процесі вивчення між-
народно-правових засад цієї діяльності. Прийоми логічного 
методу дадуть змогу також провести змістовний аналіз особли-
востей реалізації передбачених Конституцією України функ-
цій прокуратури на регіональному рівні, виявити проблемні 
питання та синтезувати пропозиції щодо шляхів їх вирішення.

Соціологічний метод (опитування, анкетування, експерт-
них оцінок) полягає у вивченні предмета дослідження та його 
зв’язків з іншими елементами соціального світу. Основними 
формами застосування соціологічного методу є опитування, 
анкетування, використання експертних оцінок. Опитування 
та анкетування проводять в усній та письмовій формі відпо-
відно, вони дають змогу отримати необхідну для дослідження 
інформацію від респондентів з огляду на їхні позиції та досвід. 
Метод експертних оцінок дає змогу на підставі проведеного 
опитування чи анкетування й отриманих результатів визначити 
кількісні та якісні показники дослідження і здійснити інтерпре-
тацію їхнього змісту. Соціологічний метод, зокрема, доцільно 
використовувати шляхом анкетування працівників органів про-
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куратури України стосовно питань адміністративно-правових 
засад організації та діяльності обласних прокуратур України 
й методів управління органами прокуратури загалом. Резуль-
тати анкетування підлягатимуть аналізу за допомогою методу 
експертних оцінок, що дасть змогу визначити доцільність вне-
сення конкретних змін і доповнень у чинні нормативно-правові 
акти, що регламентують адміністративну діяльність обласних 
прокуратур. Крім того, прийоми соціологічного методу дадуть 
змогу виявити реальне ставлення громадян України до органів 
прокуратури, рівень довіри до прокурорів у всіх регіонах дер-
жави, різних соціальних групах та вікових категоріях.

Метод порівняння дозволяє здійснити порівняльний аналіз 
діяльності органів прокуратури на різних рівнях та ефектив-
ності взаємодії з іншими органів кримінальної юстиції України 
(порівнюючи показники роботи та правові засоби її здійснення).

Термінологічний метод (лінгвістичний, термінологічного 
аналізу, операціоналізації понять) передбачає вивчення поня-
тійного апарату конкретної галузі права, науки, теорії тощо 
шляхом визначення термінів та понять за допомогою тлумачних 
та професійних словників, уточнення або формування нового 
змісту, з огляду на родові та видові спільні й відмінні ознаки. 
Зазначений метод може бути використано під час визначення, 
тлумачення, дослідження термінів і понять, що запропоновані 
науковцями чи містяться в тлумачних словниках і стосуються 
теми дослідження, а також відповідно до основних принципів 
термінологічного методу (розмірність, відсутність тавтології, 
чіткість, однозначність) утворювати нові або доповнювати вже 
наявні поняття чи терміни.

До спеціально-юридичних методів дослідження адміні-
стративно-правових засад організації та діяльності обласних 
прокуратур варто віднести: метод юридичної догматики (фор-
мально-юридичний метод) як різновид аксіоматичного методу, 
історико-правовий метод, методи порівняльного правознавства 
(компаративістики), методи юридичної логіки та статистики, а 
також метод юридичного моделювання.

Метод юридичної догматики дає змогу виявити ті правові 
аксіоми, які є фундаментальними та непорушними в діяльності 
органів прокуратури: принципи права та положення Консти-
туції України, прецеденти Європейського суду з прав людини 
та положення ратифікованих Верховною Радою України між-
народних договорів.

Історичний (історико-правовий) метод використовується 
для дослідження генези будь-якого явища, зокрема правового, 
що дає змогу пізнати його історію (виникнення, становлення 
та розвиток) та використати отриманий досвід для формування 
пропозицій щодо його вдосконалення. Зазначений метод дає 
змогу дослідити виникнення, формування та розвиток проце-
сів і подій у хронологічній послідовності з метою виявлення 
внутрішніх та зовнішніх зав’язків, закономірностей, супереч-
ностей. Цей метод може бути використано під час вивчення 
історіографії дослідження адміністративно-правових засад 
організації та діяльності обласних (регіональних) прокуратур 
України. Крім того, історико-правовий метод дає змогу дослі-
дити історію становлення та розвитку органів прокуратури 
загалом та на регіональному рівні, виокремити позитивний 
історичний досвід адміністративно-правового забезпечення 
організації та діяльності органів прокуратури з метою його 
використання в сучасній юридичній практиці.

Методологія порівняльного правознавства в процесі дослі-
дження адміністративно-правових засад організації та діяль-
ності обласних прокуратур дає змогу дослідити та запозичити 
найкращий позитивний досвід адміністративно-правового 
регулювання організації та діяльності прокуратур на регіональ-
ному рівні в зарубіжних країнах.

Порівняльно-правовий метод дає змогу встановлювати 
спільні та відмінні найсуттєвіші елементи (ознаки) будь-яких 
явищ (предметів), зокрема правових, а також визначити еле-
менти (ознаки), що притаманні всім об’єктам дослідження, 
шляхом порівняння об’єктивно спільних рис. Під час дослі-
дження окреслений метод може бути використано для порів-
няння міжнародно-правових і національно-правових засад 
організації та діяльності обласних (регіональних) прокуратур, 
а також адміністративно-правових засад організації та діяль-
ності обласних (регіональних) прокуратур у країнах Західної 
Європи, Північної та Південної Америки, Далекого та Близь-
кого Сходу та в Україні. Варто зазначити, що запозичення 
позитивного зарубіжного досвіду та його впровадження в наці-
ональну юридичну практику необхідно здійснювати з ураху-
ванням правосвідомості та правової культури громадян Укра-
їни, національних правових традицій та звичаїв.

Логіко-юридичний метод полягає у вивченні змісту право-
вих норм, з’ясуванні закономірностей дії права шляхом засто-
сування правил юридичної логіки. Зазначений метод може бути 
використано під час дослідження чинних законодавчих актів, 
що забезпечують організацію та діяльність обласних прокура-
тур України, з приводу дотримання правил законодавчої тех-
ніки, правильності викладу змісту норм у статтях конкретного 
нормативного акта та їх правозастосування.

Статистичний метод дає змогу визначити кількісні 
показники певного явища. Застосування методу юридичної 
статистики дозволяє виявити реальні результати реалізації 
передбачених Конституцією України функцій прокуратури, 
тенденції щодо підвищення ефективності або проблемні 
аспекти діяльності прокурорів. Проте у сфері управління 
органами прокуратури слід відходити від практики змагань 
за «кращі» показники в роботі територіальних підрозділів, 
адже основним критерієм ефективності роботи органів про-
куратури є реальне зниження рівня злочинності в регіоні 
та зростання рівня довіри громадян до органів прокуратури 
та системи органів кримінальної юстиції загалом.

Метод моделювання полягає у вивченні внутрішніх і зов-
нішніх зв’язків об’єкта, процесів та явищ, які не підлягають 
безпосередньому вивченню, визначенні їхніх суттєвих ознак за 
допомогою створення моделі (уявної системи, яка відображає 
об’єкт дослідження, вивчення якої дасть змогу утворити нову 
інформацію про об’єкт, явище чи процес). Цей метод може бути 
використаний під час дослідження адміністративно-правових 
засад організації та діяльності обласних прокуратур України 
для формулювання пропозицій з удосконалення адміністра-
тивно-правового регулювання діяльності обласних прокуратур 
України. Таким чином, метод юридичного моделювання при-
значений для формування інноваційних правових конструкцій 
та формулювання на їх основі конкретних пропозицій щодо 
внесення змін до чинного національного законодавства та під-
готовки перспективних нормативних актів у сфері правового 
регулювання прокурорської діяльності.
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Під час дослідження необхідно використовувати методи 
наукового пізнання системно, тобто у взаємозв’язку з іншими 
методами, що уможливить ґрунтовніше та глибше дослідження 
адміністративно-правових засад організації та діяльності 
обласних прокуратур України, виконання поставлених завдань 
і досягнення мети дослідження. Запропонована система мето-
дів не є вичерпною, і в процесі виконання поставлених завдань 
для досягнення мети наукового дослідження доцільно застосо-
вувати й інші методи наукового пізнання.

Висновки. Проведений аналіз методології дослідження 
адміністративно-правових засад організації та діяльності 
обласних (регіональних) прокуратур України дає змогу сфор-
мулювати висновок про те, що вивчення будь-якого явища 
неможливе без визначення системи методів наукового пізнання, 
що становлять методологічне підґрунтя, основу майбутнього 
наукового дослідження. Під методологією дослідження варто 
розуміти сукупність методів (прийомів, способів, підходів 
та процедур), що використовуються у процесі наукового дослі-
дження для виконання завдань та досягнення поставленої мети 
дослідження, а також теоретичне обґрунтування застосування 
того чи іншого методу (системи органічно поєднаних методів) 
для певного теоретико-юридичного дослідження.

Методи наукового пізнання, які може бути використано 
під час здійснення аналізу конкретної тематики, вибира-
ють залежно від предмета, завдань і мети дослідження. Усі 
методи систематизовано ієрархічно, з огляду на рівні методо-
логії: філософський (фундаментальний), загальнонауковий 
та конкретно-науковий. На підставі окреслених рівнів мето-
дології та наукових позицій щодо визначення системи мето-
дів для дослідження адміністративно-правових засад орга-
нізації та діяльності обласних прокуратур України доцільно 
використовувати такі методи: закони та прийоми діалектики 
(єдності та боротьби протилежностей, переходу кількісних 
змін в якісні, «заперечення заперечення»), історико-правовий 
метод, прийоми логічного методу (аналіз, синтез, дедукція 
та індукція), термінологічний метод (лінгвістичний, терміно-
логічного аналізу, операціоналізації понять), метод юридичної 
догматики (формально-юридичний метод) як різновид аксіома-
тичного методу, методи порівняльного правознавства (компара-
тивістики), системний та структурно-функціональний методи, 
методи юридичної статистики та моделювання, соціологічний 
метод (опитування (анкетування), експертних оцінок, спосте-
реження), логіко-юридичний та інші методи дослідження. Вод-
ночас окреслені методи необхідно застосовувати не окремо 
один від одного, а в органічному взаємозв’язку, що дасть змогу 
досягти в оптимальні терміни ефективних результатів дослі-
дження, а також сформулювати конкретні пропозиції щодо 
перспективних напрямів удосконалення національного законо-
давства та юридичної практики у сфері прокурорської діяль-
ності. Перспективність подальшого дослідження цієї тематики 
зумовлена необхідністю удосконалення методології сучасної 
юридичної науки та визначення оптимальних способів та при-
йомів наукового пошуку в доктрині адміністративного права.
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Mazuryk R. The system of methods of research of 
administrative and legal bases of the organization and 
activity of regional prosecutor’s offices of Ukraine

Summary. The scientific publication is devoted to 
the system of methods of research of administrative and legal 
bases of the organization and activity of regional prosecutor’s 
offices of Ukraine. The author’s interpretation of the concept’s 
“methodology” and “method of scientific knowledge” is offered. 
It is noted that in the process of studying the administrative 
and legal principles of organization and activity of regional 
prosecutor’s offices of Ukraine it is necessary to apply 
an organic combination of philosophical, general scientific 
and special legal research methods.
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It is substantiated that in order to conduct a meaningful 
and effective study of this topic it is advisable to use the laws 
and techniques of dialectics (unity and struggle of opposites, 
the transition from quantitative to qualitative changes, 
“denial of negation”), historical method, means of logical 
method (analysis, synthesis, deduction and induction), 
terminological method (linguistic, terminological analysis, 
operationalization of concepts), method of legal dogmatics 
(formal-legal method) as a kind of axiomatic method, 
methods of comparative jurisprudence (comparative 
studies), system and structural-functional methods, methods 
of legal statistics and modeling, sociological method (survey 
(questionnaire), expert assessments, observations), logical 
and legal. The essence and significance of each method 
of scientific cognition in general and in the context of research 
of administrative and legal bases of the organization 

and activity of regional prosecutor's offices of Ukraine  
in particular are covered.

It is proved that the methods of scientific knowledge should 
be applied not separately from each other, but in an organic 
relationship, which will allow to study the subject more 
thoroughly and formulate specific proposals for promising 
areas reform of national legislation and legal practice.

The prospects for further research on this topic are due to 
the need to improve the methodology of modern legal science 
and determine the optimal methods and techniques of scientific 
research in the doctrine of administrative law.

Key words: research methodology, prosecutor’s office, 
method of cognition, system, administrative and legal 
principles, regional prosecutor’s office, prosecutor’s offices, 
legislation, principles, international legal principles, 
improvement.


