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Постановка проблеми. Забезпечення владно-управлінського впливу на політичні, соціально-
економічні та інші суспільні відносини в Україні в умовах докорінного реформування системи 
органів державної влади, а також державних підприємств, установ та організацій, визначає 
необхідність всебічного дослідження та характеристики державних владно-управлінських зв’язків 
між ними. В різні періоди суспільно-політичного розвитку, зокрема після встановлення радянської 
влади, з-поміж досягнень теоретичної думки виокремлювалася низка положень, які стосувалися 
методів (інструментів) їх налагодження. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Загальнотеоретичні питання методів 
функціонування органів державної влади та управління, їх класифікації досліджуються в працях 
В.Б. Авер’янова, Ю.П. Битяка, В.В. Галунька, І.П. Голосніченка, В.К. Колпакова, Т.О. Коломоєць, 
О.В. Кузьменко, В.Ф. Погорілка та інших вчених. 

З позицій «класового аналізу» держави і права розглядали методи державного управління 
В.Г. Вишняков, Ю.М. Козлов, Б.М. Лазарєв, О.Є. Луньов, І.М. Степанов, Ю.А. Тихомиров. Ними та 
їхніми сучасниками, приміром, підтримувалися думки про те, що не кожний із залучених до 
управління державних інститутів є державним органом. 

Метою статті є дослідження методів діяльності органів державної влади та управління УСРР 
в 1920-х рр., які доцільно розглянути, виходячи із загального визначення методів державного 
управління. 

Виклад основного матеріалу. Термін «метод» (від грец. methodos – шлях дослідження, 
спосіб пізнання) означає спосіб досягнення мети чи розв’язання конкретного завдання1. Варто 
зазначити, що в юридичній науці існують різні підходи до визначення методу державного 
управління. Так, радянський вчений Ю.М. Козлов під методами органів державного управління 
розумів конкретні способи, прийоми практичного здійснення задач, що належать до повноважень 
відповідних органів, тобто фактичний зміст діяльності. Способи ж виразу цього змісту, 
розглядалися дослідником, в якості форми управлінської діяльності2. 

На думку вітчизняного вченого В. Б. Авер’янова, методи державного управління – це способи 

1 Степанов, О.М. (2006). Психологічна енциклопедія. Київ: Академвидав, 195. 
2 Козлов, Ю.М. (1966). Соотношение государственного и общественного управления в СССР. Москва: 
Издательство «Юридическая література», 37. 



ISSN 2336-5439 EVROPSKÝ POLITICKÝ A PRÁVNÍ DISKURZ 

104

здійснення владно-організуючого впливу керуючих суб’єктів на керовані об’єкти1. 
Відомий вчений В.К. Колпаков під методами державного управління розуміє різноманітні 

способи, прийоми і засоби цілеспрямованого впливу органів управління та їх посадових осіб на 
свідомість, волю і поведінку керованих2. Р.А. Калюжний методи державного управління визначає як 
певні способи практичного здійснення органами виконавчої влади та іншими суб’єктами 
державного управління владно-організуючого впливу на керовані об’єкти, що відповідають 
характеру й обсягу наданих цим суб’єктам функцій та повноважень (компетенції), а також 
особливостям керованих об’єктів3. 

Методи державного управління – це способи та прийоми безпосереднього і 
цілеспрямованого впливу органів державного управління (посадових осіб) на підпорядковані їм 
об’єкти управління4. 

Як зазначає вітчизняний дослідник О.Д. Крупчан, методи державного управління прийнято 
тлумачити як способи здійснення організуючого впливу у стосунках між суб’єктами й об’єктами 
управління. У такому розумінні, до методів примикає і стиль управлінської діяльності. Але не як 
особисті, індивідуалізовані риси роботи управлінських кадрів, а як сукупність прийомів 
діяльності, що є окремим проявом більш загального явища – методів державного управління. 
Виражаючи якісний бік реалізації функцій управління, методи – за аналогією з функціями – 
безпосередньо пов’язані з державно-владними повноваженнями, що відповідають цим функціям. 
Ця, так би мовити, компетенційна ознака методів управління підкреслює, насамперед, 
спільність(щодо функцій) основних вимог до їх правової регламентації, а звідси й щодо її 
удосконалення5. 

Методи державного управління – це способи та прийоми безпосереднього і цілеспрямованого 
впливу органів державного управління (посадових осіб) на підпорядковані їм об’єкти управління6. 

Методи адміністративної діяльності аналізуються в працях багатьох науковців. Зокрема, у 
курсі адміністративного права за редакцією професора В.В. Галунька, методи адміністративної 
діяльності публічної адміністрації розглядаються як способи, прийоми цілеспрямованого впливу 
норм адміністративного права на поведінку учасників адміністративно-правових відносин із метою 
публічного забезпечення прав і свобод людини та громадянина, нормального функціонування 
громадянського суспільства та держави7. 

Слід зазначити, що в юридичній літературі існують також визначення методів 
адміністративної діяльності спеціальних органів8. Крім того, в останніх публікаціях, присвячених 
методам діяльності органів публічної адміністрації, вводиться в науковий обіг новий термін 
«інструменти діяльності органів публічної адміністрації» для позначення саме зовнішньої діяльності 
останніх щодо реалізації завдань та функцій, які покладені на зазначений орган9. На думку 

1 Авер’янов, В.Б., Андрійко, О.Ф., Битяк, Ю.П. (2004). Адміністративне право України. Академічний курс. 
Загальна частина, 1: підручник. Київ: Юридична думка, 296–297. 
2 Колпаков, В. К. (2001). Адміністративне право України: підручник. Київ: Юрінком Інтер, 180. 
3 Авер’янов, В.Б., Андрійко, О. Ф., Битяк, Ю.П. (2004). Адміністративне право України. Академічний курс. 
Загальна частина, 1: підручник. Київ: Юридична думка, 298. 
4 Ківалов, С.В., Біла-Тіунова, Л.Р. (2011). Адміністративне право України: навчальний посібник. Одеса: 
Фенікс, 57. 
5 Крупчан, О.Д. (2012). Організація виконавчої влади в Україні: дис. … доктора юрид. наук : 12.00.07. Київ, 
207. 
6 Білокур, Є.І. (2015). Функції державного управління: поняття, особливості, правове регулювання: дис. … 
кандидата юрид. наук: 12.00.07. Одеса, 54. 
7 Галунько, В.В., Курило, В.І., Короєд, С.О., Дрозд, О.Ю., Гиренко, І.В., Єщук, О.М., Риженко, І.М., 
Іванищук, А.А., Саунін, Р.Д., Ямкова, І.М. (2015). Адміністративне право України. Загальне адміністративне 
право: навчальний посібник. Херсон: Грінь Д.С., 151. 
8 Бандурка, О.О., Безсмертний, О.К., Бугайчук, К.А. (2004). Адміністративна діяльність міліції: підручник. 
Харків: Вид-во Нац. ун-ту внутрішніх справ, 30–87; Комзюк, А.Т. (2002). Заходи адміністративного примусу в 
правоохоронній діяльності міліції: поняття, види та організаційно-правові питання реалізації: монографія. 
Xарків: НУВС, 19; Городецька, І.А. (2012). Методи адміністративної діяльності спеціально вповноважених 
органів виконавчої влади у сфері державного контролю за використанням та охороною земель. Бюлетень 
Міністерства юстиції України, 3, 43–48. 
9 Патерило, І.В. (2013). Інститут інструментів діяльності публічної адміністрації у системі адміністративного 
права України. Науковий вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ, 1, 283–289. 
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Негодченка В.О., у цьому випадку категорія «інструменти діяльності органів публічної 
адміністрації» поглинає категорію «методи діяльності органів публічної адміністрації»1. 

Отже, аналіз наукової літератури дає підстави визначити методи діяльності органів державної 
влади та управління радянської України в 1920-х рр. як різноманітні способи, прийоми та засоби, за 
допомогою яких здійснюється вплив органів державної влади та управління на керовані об’єкти. 

В юридичній науці існують різні класифікації методів державного управління. Зокрема, 
радянський вчений Ю.М. Козлов виокремлював методи державного управління позаекономічного 
(прямого) й економічного (непрямого) впливу2. Радянський дослідник О.Є. Луньов поділяв методи 
державного управління на морально-політичні, економічні, організаційні та адміністративно-
директивні3. Основними, класичними методами адміністративного права є заохочення, переконання 
і примус. Зазначену класифікацію застосуємо і для класифікації методів діяльності органів 
державної влади та управління радянської України в 1920-х рр. 

Заохочення – метод адміністративного права, який полягає в публічному визнанні заслуг, 
нагородженні, наданні громадської пошани особі у зв’язку здосягнутими успіхами у виконанні 
правових або громадських обов’язків4. Аналіз нормативно-правових актів УСРР 1920-х рр. та 
архівних матеріалів дозволили розглянути заохочення з точки зору заходів морального, 
матеріального й морально-матеріального характеру. Зокрема, заходи морального характеру – це 
нагородження працівників органів державної влади та управління подяками, грамотами, медалями 
та орденами, а також прийняття до лав КП(б)У; заходи матеріального характеру – надання 
грошових винагород, премій, цінних подарунків тощо (наприклад, у роз’ясненні Всеукраїнського 
революційного комітету «Про винагородження за позачергові роботи» від 25 лютого 1920 р. № 47 
говорилося про оплату «позачергових робіт»5. Постанова Всеукраїнського революційного комітету 
«Про призначення довічної пенсії професору Л.Л. Гиршману» від 13 лютого 1920 р. № 25 «за 
заслуги перед робітничим класом» передбачала встановлення довічної пенсії професору 
Л.Л. Гиршману)6; заходи морально-матеріального характеру – це присвоєння державних звань. 

Отже, заохочення як метод діяльності де-юре передбачався нормативно-правовими актами 
радянської України, але де-факто з самого початку проголошення радянської влади на території 
України закріплювався та використовувався КП(б)У. Заходи морального, матеріального та 
морально-матеріального характеру тісно перепліталися з проходженням «кар’єрних сходинок» по 
партійній лінії. 

Переконання полягає у використанні різних роз’яснювальних, виховних, організаційних 
заходів для формування волі суб’єктів адміністративного права або її корекції7. Переконання як 
метод діяльності активно використовувався органами державної влади та управління радянської 
України в 1920-х рр., по-перше, у формі проведення агітаційно-пропагандистської роботи 
(наприклад, Маніфест Всеукраїнського революційного комітету до робітників і селян України від 11 
грудня 1919 р.8, Постанова V Всеукраїнського з’ їзду Рад «Про радянське будівництво» від 1 березня 
1921 р.),9 Наказ Народного комісаріату освіти УСРР «Про використання театру, музики, малярства і 

1 Негодченко, В.О. Методи забезпечення державної інформаційної політики органами внутрішніх справ. 
Наукові праці Національного університету «Одеська юридична академія», 16, Одеса: Юридична література, 
278–284. 
2 Козлов, Ю.М. (1969). Управление народным хозяйством СССР. Ч. 1. Сущность, функции, методы. Москва: 
Изд-во МГУ, 113. 
3 Лунев, А.Е. (1974). Теоретические проблемы государственного управления. Москва: Наука, 139–140. 
4 Галунько, В.В., Курило, В.І., Короєд, С.О., Дрозд, О.Ю., Гиренко, І.В., Єщук, О.М., Риженко, І.М., 
Іванищук, А.А., Саунін, Р.Д., Ямкова, І.М. (2015). Адміністративне право України. Загальне адміністративне 
право: навчальний посібник, 1. Херсон: Грінь Д.С., 144. 
5 Збірник Узаконень та Роспоряджень Всеукраїнського Революційного Комітету. 18–26 лютого 1920 р., 3, 
52–53. 
6 Збірник Узаконень та Роспоряджень Всеукраїнського Революційного Комітету. 10–17 лютого 1920 р., 2, 
24–25. 
7 Савюк, М.Ф., Галунько, В.В., Фрицький, Ю.О. (2016). Адміністративно-правові засади інформаційного 
суспільства : монографія. Херсон : Грінь Д.С., 2016., 101. 
8 Гончаренко, В.Д., Рогожин, А.Й, Святоцький, О.Д. (1997). Хрестоматія з історії держави і права України, 
2. Лютий 1917 р., 1996 р. Київ: Ін Юре, 153–156.
9 Гончаренко, В.Д., Рогожин, А.Й, Святоцький, О.Д. (1997). Хрестоматія з історії держави і права України, 
2. Лютий 1917 р., 1996 р. Київ: Ін Юре, 178–182.
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кіно як засобу пропаганди» від 1 липня 1920 р. № 3461, а також резолюції, рішення та постанови  
КП(б)У; по-друге, у формі критики та засудження антигромадських вчинків, виключення з лав  
КП(б)У. Відповідні норми містилися в Кримінальному кодексі УСРР 1922 р., Адміністративному 
кодексі УСРР 1927 р. та актах КП (б)У. 

Найпоширенішою формою його використання є здійснення систематичної роз’яснювальної 
роботи центральними та місцевими органами радянської влади. Отже, метод переконання в 
діяльності органів державної влади та управління УСРР в 1920-х рр. це процес послідовно 
здійснюваних ними дій, який полягав у використанні різних роз’яснювальних, виховних та 
організаційних заходів для формування волі (світогляду, свідомості) всього населення з метою 
суворого підпорядкування рішенням КП(б)У та юридичним приписам, а також суворого їх 
виконання. 

Поряд з так званими позитивними методами (заохочення та переконання), що 
використовувалися в діяльності органів державної влади та управління Української Соціалістичної 
Радянської Республіки в 1920-х рр., активно застосовувався негативний метод діяльності – метод 
примусу. У сучасній юридичній науці адміністративний примус розглядається як визначені нормами 
адміністративного права заходи фізичного або психологічного впливу публічної адміністрації на 
фізичних та юридичних осіб – у вигляді особистих, майнових, організаційних обмежень їх прав, 
свобод та інтересів – у випадках вчинення цими особами протиправних діянь або в умовах 
надзвичайних обставин, з метою попередження та припинення протиправних діянь, забезпечення 
провадження в справах про правопорушення, притягнення винних осіб до відповідальності, 
попередження та локалізації наслідків надзвичайних ситуацій2. У сучасній теорії адміністративного 
права відповідно до призначення заходи адміністративного примусу поділяються на три групи: 
1) адміністративно-запобіжні заходи; 2) заходи адміністративного припинення; 3) адміністративні
стягнення3. Зазначений поділ можна використати і для класифікації заходів адміністративного 
примусу УСРР в 1920-х рр., проте, детально варто зупинитися на характеристиці адміністративних 
стягнень. 

Адміністративні стягнення як складова адміністративного примусу передбачалися 
Адміністративний кодексом УСРР 1927 р. Адміністративний кодекс УСРР від 12 жовтня 1927 р. 
вперше в радянській Україні кодифікував норми адміністративного права. Серед широкого кола 
питань, що регламентувалися Адміністративним кодексом УСРР 1927 р, на особливу увагу 
заслуговують положення щодо визначення заходів адміністративного впливу. Норми, присвячені 
заходам адміністративного впливу, в зазначеному нормативно-правовому акті умовно були 
об’єднані в глави, а саме: глава ІІІ «Заходи адміністративного примусу», що поділялася на розділи 
«Заходи адміністративного впливу, що їх застосовується за зламання обов’язкових постанов», 
«Заходи адміністративного впливу, що їх накладається за маловажні праволомства» та глава IV 
«Інші адміністративні примусові заходи», що поділялася на наступні розділи: «Затримання особи», 
«Трус і виймання», «Вживання зброї», «Безспірне стягання неподаткових сум», «Виконання коштом 
зобов’язаного», «Реквізіція та конфіската»4. 

Водночас, аналіз положень Адміністративного кодексу УСРР 1927 р. дозволяє серед заходів 
адміністративного примусу виокремити заходи адміністративно-процесуального забезпечення. Це, 
зокрема, норми глави IV «Інші адміністративні примусові заходи». Так, наприклад, відповідно до ст. 
79 Адміністративного кодексу УСРР 1927 р. «органам міліції й крімінального розшуку дозволяється 
провадити затримання осіб лише за таких випадків: а) осіб, що вчинили або запідозрені у вчиненні 
злочинів, що за них, згідно з Кримінальним Кодексом УСРР, застосовується заходи соціяльної 
оборони, коли затримання цих осіб підчас провадження дізнання дозволяють правила Кримінально-
Процесуального Кодексу УСРР; б) коли треба затримати, щоб встановити особовість праволомця; в) 

1 Збір законів і розпоряджень Робітничо-Селянського Уряду України і Уповноважених Р.С.Ф.Р.Р. 1 июля 
1920 р., 18, 502–503. 
2 Коломоєць, Т.О. (2005). Адміністративний примус у публічному праві України : теорія, досвід та практика 
реалізації : автореф. дис. ... д-ра юрид. наук: 12.00.07. Х., 16. 
3 Галунько, В.В., Курило, В.І., Короєд, С.О., Дрозд, О.Ю., Гиренко, І.В., Єщук, О.М., Риженко, І.М., 
Іванищук, А.А., Саунін, Р.Д., Ямкова, І.М. (2015). Адміністративне право України. Загальне адміністративне 
право: навчальний посібник, 1. Херсон: Грінь Д.С., 145–146. 
4 Гончаренко В.Д., Рогожин А.Й, Святоцький О.Д. (1997). Хрестоматія з історії держави і права України, 2. 
Лютий 1917 р. ,1996 р. Київ: Ін Юре, 270–272. 
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стосовно до душевно-хворих або осіб, що перебувають у стані явної сп’янілости, коли це потрібно в 
інтересах громадської безпеки або для безпеки самого душевно-хворого чи сп’янілого; г) стосовно 
до осіб, що своїми вчинками ламають громадський лад або безпосередньо загрожують громадській 
безпеці, з умовою, що цій загрозі можна запобігти, лише затримавши цих осіб; д) коли про 
затримання особиухвалено буде постанови або накази суду, органів слідства, прокуратури й інших 
управнених на це по закону установ і осіб»1. Варто зауважити, що ст. 180 Адміністративного 
кодексу УСРР 1927 р. передбачала особливості застосування надзвичайних заходів охорони 
революційного ладу у випадках оголошення виняткового та військового стану. 

У своїй діяльності органи державної влади та управління УСРР в 1920-х рр. використовували 
й спеціальні методи діяльності, зокрема, контроль та нагляд. 

Висновки. Таким чином, під методами діяльності органів державної влади та управління 
радянської України в 1920-х рр. варто розуміти різноманітні способи, прийоми та засоби, за 
допомогою яких здійснювався вплив органів державної влади та управління на керовані об’єкти. 
Серед методів діяльності органів державної влади та управління радянської України в 1920-х рр. 
можна виділити заохочення, переконання та примус. 

Слід зазначити, що у першій половині 1920-х рр. активно формувалася революційна та 
соціалістична правосвідомість, що знайшло своє відображення і в нормативно-правових актах. Це в 
свою чергу визначало основні напрями, методи та форми діяльності органів державної влади та 
управління УСРР. У період тоталітарно-репресивного режиму 1930-х рр. методи діяльності органів 
державної влади та управління радянської України перепліталися з репресіями. 
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