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Аналізується поняття і зміст методології науки цивільного процесуального права, як категорії, що об’єднує 
певні методи наукового пізнання об’єктів, які входять до предмета науки цивільного процесуального права. 
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Постановка проблеми. Одним із самих 
головних завдань науки цивільного процесуаль-
ного права є узагальнення та перегляд накопиче-
них за певний історичний період знань, поло-
жень, концепцій щодо правових явищ, а також 
підвищення ефективності пізнавальної діяльності 
з метою формування нових наукових знань і від-
повідей на ключові питання цивільного процесу-
ального права. Будь-яке наукове пізнання завжди 
супроводжується використанням пізнавальної ме-
тодології. Важливість методологічного рівня дос-
лідження, як наукового інструмента пізнання, по-
лягає в формуванні цілеспрямованого і свідомого 
характеру наукової діяльності, як діяльності, яка 
дає можливість досягти достовірного наукового 
результату шляхом використання наукових методів 
дослідження. 

Методологічного підходу дослідження ви-
магає і діюче цивільне процесуальне законодав-
ство, оскільки рівень сучасної законотворчої те-
хніки викликає безліч дорікань. При розробці 
законодавства використовується обмежена кіль-
кість методів юридичного дослідження [9, с.3]. 
Певного методологічного підходу вимагає і ана-
ліз судової практики з питань правозастосування, 
оскільки чимало зауважень висловлюються саме 
стосовно діяльності судових органів. 

З іншої сторони, в монографічних, дисер-
таційних дослідженнях, публікаціях робиться 
посилання на методологічні основи дослідження, 
але часто це зводиться лише до певного переліку 
методів наукового пошуку, не завжди правильно 
розкривається їх зміст та призначення, відсутні 
підходи і форми їх застосування [10, с.6]. Основ-
на причина – це відсутність системних методо-
логічних розробок для науки цивільного проце-
суального права. Їх наявність має не лише гносе-
ологічне та онтологічне, але й практично-
прикладне значення, оскільки достовірність та 
обґрунтованість, об’єктивність наукового пошу-
ку і конкретні рекомендації для юристів (вчених і 
практиків) напряму залежать від рівня і ступеня 
розробленості методологічних аспектів тієї чи ін-
шої проблеми та юридичної науки в цілому [12, 
с.7]. Отже, питання методології науки цивільного 

процесуального права набувають неабиякої  актуа-
льності та вимагають власного пізнання. 

Ступінь наукової розробки проблеми. 
Питанням, які присвячені дослідженню науково-
теоретичних аспектів поняття та особливостей 
методології та окремих методів в українській 
науці цивільного процесуального права на рівні 
системного, комплексного дослідження не здійс-
нювалося. Переважно в науці цивільного проце-
суального права використовуються досягнення 
представників загальної теорії права, філософії 
права, соціології права, серед яких можна виді-
лити С.С. Алексєєва, М.І. Брагінского, В.В.Віт-
рянського, Д.О. Керімова, А.А. Козловського, 
М.І. Козюбру, В.В. Лазарева, М.М. Марченко, 
О.М. Новикова, Д.О.Новікова, П.М. Рабіновича, 
О.Ф. Скакун, В.М.Сирих, М.М.Тарасова та ін-
ших, які внесли вагомий внесок в розвиток теорії 
методології юридичної науки.  

Серед процесуалістів можна назвати Н.І. 
Авдеенко, М.М.Зубовича, В.В.Комарова, Д.Я. 
Малешина, І.Р. Медвєдєва, І.В. Решетнікову, Т.В. 
Сахнову, М.Х. Хутиз, Н.А. Чечіну, Д.М. Чечот , 
О.В. Ціхотського та інших. В працях названих 
вчених розглянуто лише окремі питання методо-
логії, розкрито зміст  окремих методів. 

Загалом, можна констатувати, що методо-
логічні проблеми науки цивільного процесуаль-
ного права розроблені достатньо слабо. Це в 
свою чергу вимагає активізації наукових дослі-
джень питань поняття методології, систематиза-
ції методів дослідження, розкриття змісту окре-
мих методів науки. 

Метою статті є аналіз теоретичних основ 
методології науки цивільного процесуального 
права, розкриття її змісту та поняття, а також ха-
рактеристика її значення в дослідженні правових 
явищ, що складають предмет науки цивільного 
процесуального права. 

Виклад основного матеріалу. Наука циві-
льного процесуального права пройшовши трива-
лий історичний період формування та розвитку в 
своїй основі має величезний науково-теоре-
тичний потенціал, як результат наукового пошу-
ку. Тому, в загальному вигляді науку цивільного 
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процесуального права можна поділити на дві ді-
алектично взаємопов’язані, але з певною долею 
диференціації, частини: змістовну, яка уособлює 
в собі результати наукових досліджень сформо-
ваних у вигляді системи знань, концепцій, теорій 
, понятійно-категоріального апарату, практично-
го досвіду і пізнавальну, яка передбачає систему 
методів наукового пізнання, використання яких 
сприяє доповненню, уточненню існуючих знань, 
а також створює необхідні методологічні основи 
формуванню нових знань стосовно тих правових 
явищ, які охоплюються предметом даної науки. 
Останню частину в науці характеризують таким 
поняттям як методологія, хоча на наш погляд,  вона 
повинна поєднувати як змістовну так і пізнавальну 
частини науки. У даному випадку формування 
будь-яких нових теоретичних знань, результатів не 
можливе без планування процесу дослідження 
який ґрунтується на попередніх наукових резуль-
татах. І навпаки, без пізнавальної частини науки не 
може збагачуватися її змістовна частина. 

Так чи інакше, будь яке наукове дослі-
дження повинно розпочинатися з визначення ме-
тодології дослідження. Науковий пошук здійс-
нюється методично, за певними правилами [17, 
с.102]. При аналізі того чи іншого питання авто-
ри виходять з різних передумов, використовують 
різні способи і відповідно отримують неоднакові 
результати. Різноманітність точок зору, безумов-
но, розвиває та збагачує науку, однак це усклад-
нює проведення законодавчих змін в умовах по-
ширення діаметрально протилежних поглядів не 
лише на порядок їх здійснення, а й на сутність 
предмета реформування. Причина різних погля-
дів в більшості випадків полягає в різних мето-
дах, які застосовуються автором [9, с.6-7]. До 
цього слід додати об’єктивний процес зміни ме-
тодологічної основи дослідження, пов'язаний 
появою нових методів, зміною змісту існуючих. 

Термін «методологія» має давньогрецьке 
походження, в перекладі  «методос», що означає 
«шлях пізнання, дослідження». Сучасні тракту-
вання методології, які пропонуються філософа-
ми, соціологами, теоретиками права, представ-
никами різних галузевих наук досить різномані-
тні. Здійснити їх більш менш детальній аналіз 
можливо лише на рівні окремого монографічного 
дослідження.  Як зазначає Д.А. Керімов « звер-
ненням до інтенсивної розробки проблеми мето-
дології, є характерним майже для всіх галузей 
знань» [6, с. 60]. Не є винятком і наука цивільно-
го процесуального права, і це зумовлено потре-
бами подальшого більш глибокого пізнання пра-
вових явищ, які постійно ускладнюються, та по-

требами пізнати саму себе в процесі поступового 
і закономірного розвитку. Основні напрямки пі-
знання права можна звести до трьох важливих 
питань гносеології права: 1) що пізнається в пра-
ві?; 2) як пізнається право? 3) для чого пізнається 
право? Відповіді на ці питання визначає саме 
сукупність праворозуміння [8, с.26]. З певною 
долею інтерпретації можна визначити такі на-
прямки пізнання права: як процес створення пра-
ва; процес пізнання права;  процес застосування 
права. Останнє має важливе значення для мето-
дології процесуальних наук з точки зору апроба-
ції права, його практичної життєздатності. Здійс-
нення такого наукового пізнання можливе лише 
шляхом використання «методів пізнання». Отже, 
методологію науки цивільного процесуального 
права можна в узагальненій формі визначити як 
вчення про методи пізнання даної галузі права і 
як сукупність методів науки цивільного процесу-
ального права. Такий підхід в розумінні методо-
логії є дещо традиційним в теорії права, філосо-
фії права, галузевих науках. Хоча сучасні дослі-
дники в поняття методології більший акцент ро-
блять на філософську, світоглядну основу. Тому 
не випадково в наукових дослідженнях в останні 
роки досить поширеним стало використання фі-
лософських, соціологічних методів пізнання. Це 
не дань певної моди, а об’єктивна необхідність, 
зумовлена розширенням предмета наукового пі-
знання, ускладненням досліджуваних явищ, що в 
свою чергу вимагає від науковця використання 
більш ширшого інструментарію, тобто все біль-
шої сукупності засобів пізнання правових явищ, 
процесів. З іншої сторони, не потрібно кидатися 
в крайність і проводити філософікацію спеціаль-
них наукових методів. Їх використання можливе 
в органічному зв’язку з філософськими метода-
ми, оскільки на їх основі може бути забезпечена 
ефективність використання загальнонаукових, 
приватно-наукових і спеціально наукових мето-
дів дослідження. Філософські, або як їх назива-
ють загальнофілософські методи, є універсаль-
ними методологічними засобами пізнання не 
лише права, а й інших природних, суспільних 
явищ. Тому, їх використання дає можливість фо-
рмувати загальні підходи до вивчення права, 
пов’язавши їх з іншими явищами природного, 
суспільного життя, законами правильного мис-
лення  і таким чином це відіграє безпосередню 
методологічну роль у виборі та подальшому ви-
користанні методів галузевої науки, які виступа-
ють вже інструментом конкретизації, деталізації, 
консолідації, диференціації тощо, відповідно до 
особливостей об’єкта галузевої науки, специфіки 
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методів галузі. Такий процес повинен розгляда-
тися як взаємодоповнення досягнутими резуль-
татами. Прикладом такого «співробітництва» є 
використання філософських методів науки циві-
льного процесуального права в розкритті змісту і 
поняття категорій, які вживаються у нормах ци-
вільному процесуальному законодавстві. Так на-
приклад, у ЦПК 2004 року в ст. 1 у якості завдань 
цивільного судочинства закріплена категорія 
«справедливості» судового розгляду і вирішення 
цивільної справи. ЇЇ розуміння було можливим ли-
ше із застосуванням філософських методів пізнан-
ня. Але філософське розуміння не могло повністю 
розкрити сутність і завдання цивільного судочинс-
тва без наповнення категорії «справедливість» 
процесуально-правовим змістом. Як результат, 
справедливість набула одночасно як філософсько-
го, так і правового змісту, які були оформлені у 
вигляді її складових елементів [4]. 

Отже, методологія науки повинна органіч-
но поєднувати філософські методи і методи галу-
зевої науки. Особливістю є те, що філософські 
методи використовуються наукою цивільного 
процесуального права вже «в готовому» варіанті. 
Власні методи наука одночасно як застосовує, 
так і вивчає їх зміст, особливості, порядок і межі 
застосування. Такий процес знаходиться в пос-
тійному русі і супроводжується появою нових 
методів дослідження. Нехтування наукою циві-
льного процесуального права своїм інструмента-
рієм може призвести до штучного створення вже 
існуючих проблем або відтворення проблем, які 
вже давно мають своє вирішення, або до невмін-
ня ставити і вирішувати нові проблеми. Отже, в 
центрі методології науки цивільного процесуа-
льного права повинні знаходитися питання і про 
самі методи,  і їх систему. 

Будь-який метод характеризується пізнава-
льною сутністю, змістом якої є, перш за все, 
процес розумового мислення, заснований на за-
конах формальної логіки. Такий розумовий про-
цес повинен мати наукову форму і науковий 
зміст, тобто включати аналіз існуючої проблеми, 
критичні положення, формування нового знання 
та його пояснення.  

Взагалі, метод пізнання (дослідження) нау-
ки цивільного процесуального права можна ви-
значити як логічно-побудований розумовий про-
цес, що відбувається в науково-пояснювальній 
формі спрямований на об’єкт науки цивільного 
процесуального права з метою удосконалення 
існуючих чи отримання нових знань, заснований 
на використанні філософських, загальнонауко-
вих, спеціально наукових способів і прийомів 

пізнання, оформлених в наукових працях дослід-
ника. Для формування чітких, обґрунтованих і 
правильних висновків потрібно дотримуватися 
методики і техніки дослідження. Зазвичай, мето-
ди наукового пізнання не повинні заміняти нау-
кові здібності дослідника, його творчий підхід. 
Вони повинні слугувати інструментом їх практи-
чного втілення, бути орієнтиром наукового мис-
лення, допомагати не здійснювати помилок або 
досягати хибних результатів. 

Висновки. Наука цивільного процесуаль-
ного права здійснюючи пізнавальну функцію, 
використовує методи наукового пізнання з ме-
тою удосконалення, подальшого розвитку існу-
ючих знань, а також формування нових знань 
щодо правових явищ, процесів тощо, які станов-
лять предмет науки цивільного процесуального 
права. Вчення про методи, а саме їх поняття, ви-
ди, зміст, межі застосування, очікувані результа-
ти тощо складають основу методології наукового 
дослідження. 

Поняття методології є досить складною та 
багатоаспектною категорією, яка охоплює пізна-
вальну і результативні функції, сприяє досягнен-
ню об’єктивного результату. Це своєрідний век-
тор який допомагає визначити  напрямок науко-
вого пізнання . 

Методологія науки цивільного процесуаль-
ного права – це сукупність самостійних за своїм 
змістом і  межами застосування, об’єктивно зумов-
лених, і взаємодіючих методів наукового пізнання, 
які використовуються для дослідження об’єктів, 
які входять в предмет науки цивільного процесуа-
льного права  для отримання нових знань, удоско-
налення і доповнення існуючих з метою підвищен-
ня ефективності та значення науки в цілому. 

Методологія здійснює аналіз не лише 
об’єктів предмета науки цивільного процесуаль-
ного права, а й вивчає існуючи методи науки, з 
метою наділити дослідника-науковця необхід-
ним інструментарієм наукового пізнання. У цьо-
му проявляється значення методології науки ци-
вільного процесуального права.      
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Аннотация  
Анализируется понятие содержания методологии науки гражданского процессуального права, 
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