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Вступ 
 
Закон України „Про внесення змін до Конституції України” від 8 грудня 2004 року, 

запровадження пропорційної системи виборів до парламенту та місцевих рад (за винятком 
сільських та селищних рад) створили достатні передумови для посилення ролі партій у 
формуванні та здійсненні публічної політики. Роль глави держави у здійсненні виконавчої влади 
істотно звужено Законом „Про Кабінет Міністрів України” – Україна де-факто стає 
парламентською республікою. Відтепер ніщо не заважає партіям, які утворили парламентську 
коаліцію, та депутатам, що увійшли до її складу, самостійно визначати порядок денний 
суспільного розвитку. Сьогодні саме партії формують уряд, відіграють ключову роль у 
визначенні альтернативних програм суспільного розвитку та у визначенні пріоритетів 
регіональної та місцевої політики, а, отже – несуть політичну відповідальність за результати 
його діяльності перед виборцями. Партійну дисципліну на місцях „цементує” імперативний 
мандат, запроваджений відповідним Законом від 12 січня 2007 року. 

В середовищі політиків та експертів активно обговорюється питання подальшого 
реформування місцевого самоврядування. Сама реформа передбачає надання районним та 
обласним радам права створювати власні виконавчі органи, ліквідацію районних державних 
адміністрацій, звуження сфери компетенції обласних адміністрацій. Прямим результатом цієї 
реформи стане те, що саме партії, а не „технократи” відіграватимуть ключову роль у формуванні 
та здійсненні регіональної політики, місцевого самоврядування.  

Поза тим, виникає цілком природне питання: чи готові самі партії до такого розвитку 
подій? Чи готові депутати зберігати зв’язок з виборцями в умовах нової логіки політичної 
системи? Наразі, як і раніше, партії утримуються за рахунок обмеженого кола фінансистів. 
Питання про те, хто і як фінансує партії, кому партії і блоки мають завдячувати своїм успіхом на 
виборах, для пересічного виборця залишається незрозумілим. Залишає бажати кращого і рівень 
внутрішньопартійної демократії найпотужніших українських партій. Останні на сьогодні 
фактично перетворилися в закриті „клуби” партійної верхівки, яка самостійно вирішує, кого 
висувати на виборах, з ким і на яких умовах укладати політичні союзи, які питання 
підтримувати на голосуваннях в парламенті і місцевих радах. Аналіз передвиборних програм 
партій-переможниць виборів 2006 року дозволяє стверджувати, що ідеологічних відмінностей 
між партіями не так вже й багато. Переважно вони зводяться до пріоритетів зовнішньої політики 
(європейський, російський вектори, багатовекторність), мовних питань (надання російській мові 
статусу офіційної, проведення українізації, збереження статус-кво у сфері мовної політики), 
націоналізації/приватизації. В інших питаннях партії пропонують виборцям стандартний набір 
гасел – доступну для всіх освіту, якісне медичне забезпечення, боротьбу з корупцією, свободу 
підприємництва, зайнятість для безробітних тощо. Натомість довгострокового бачення напрямів 
розвитку України і, найголовніше, засобів досягнення поставлених цілей не пропонує ніхто – ні 
більшість, ні опозиція. Відсутні і дискусії з цих питань – увагу виборців штучно акцентують на 
компетенційних спорах між президентом і урядом, доцільності вступу в НАТО, до якого 
Україну ніхто офіційно не запрошував, тощо. Одним із результатів цього є те, що у свідомості 
пересічного виборця партія асоціюється не стільки з ідеологією, скільки з формальним або 
неформальним лідером. 

Наслідки цього для розвитку парламентської демократії можуть виявитися драматичними, 
По-перше, має місце залежність депутатів від полі партії як центру прийняття рішень, який 
визначає вектор діяльності парламентаря. По-друге, партія в цілому (а, отже, її фракція в 
парламенті) залежать від волі фінансових спонсорів, які лобіюють власні інтереси через тих чи 
інших політичних гравців. По-третє, в умовах кризи ідеології та орієнтації виборців на 
партійного лідера фактично зникає потреба населення підтримувати комунікацію із власними 
представниками з метою озвучення актуальних проблем і донесення власних запитів. За таких 
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умов, пропорційна виборча система, яка передбачає домінуючу роль партій у політичній 
системі, призводить до нівелювання принципу представництва як основи формування 
законодавчого органу.  

У зв’язку з цим, особливої актуальності набуває питання посилення якості самих 
політичних партій, а також налагодженні каналів їх зв’язку з виборцями. У свою чергу, 
забезпечення якості вимагає більш чіткої структуризації партійної системи, підвищення ролі 
партій на місцевому рівні, зміцнення їх фінансової незалежності, розвитку внутрішньопартійної 
демократії, підвищення кадрового потенціалу, чіткого позиціонування на політичній арені тощо. 
Частково ці завдання можуть бути вирішені шляхом внесення змін до чинних законодавчих 
актів, частково – самими партіями, за активного впливу з боку ЗМІ та виборців. Адже саме від 
активної позиції виборців, у тому числі рядових партійних членів, залежатиме, наскільки самі 
партії прагнутимуть внутрішнього самовдосконалення. 

 
1. Партії, депутати та політична відповідальність 
 
1.1. Виборча система та політична відповідальність 
 
Конституція України 1996 року та виборче законодавство, за яким формування парламенту 

та представницьких органів місцевого самоврядування здійснювалось за мажоритарною та 
змішаною системами, не сприяли посиленню ролі політичних партій у здійсненні публічної 
влади. На місцях політика формувалась мерами міст і головами місцевих державних 
адміністрацій, основним центром прийняття владних рішень на загальнодержавному рівні був 
Президент. Конституційна реформа 2006 р. стала спробою подолання цих негативів. Однак 
недосконалість передбачених нею механізмів призвела до появи цілого ряду нових проблем, 
пов’язаних із неспроможністю народних депутатів виступати у якості «політично дієздатних» 
представників населення.  

По-перше, зростання ролі політичних партій у державному житті призвело до того, що в 
якості центру прийняття ключових рішень життя парламентських фракцій і депутатів 
безпосередньо фактично виступають центральні органи парій, які часто бувають відірвані від 
проблем виборців. В умовах неналежного зв’язку з виборцями та контролю з боку останніх, це 
створює загрозу концентрації парламентарів на особистих або партійних інтересах, що не 
сприяє підвищенню якості політики.  

По-друге, система закритих списків обмежила можливість доступу виборців до 
інформації про конкретних осіб, за яких вони віддають свій голос. Підтримка списків більшості 
потужних українських партій фактично стала «голосуванням за бренд», а не за відомих 
електорату осіб, які реально можуть сприяти вирішенню проблем місцевого значення. Це 
створює загрозу зростання відсотку потрапляння до парламенту осіб, що прагнуть захистити 
свої інтереси, а не розробляти та реалізовувати політику. Тобто списки партій можуть 
перетворитися на своєрідну «парасольку» для людей, далеких як від політики, так і від проблем 
національного значення. (До речі, така тенденція активно проявилася в результаті місцевих 
виборів 2006 р.).  

Взагалі, в багатьох країнах варіант пропорційної системи із закритими списками, який 
застосовується в Україні, вважається дискримінаційним. І дискримінованими є саме виборці, 
які, крім опускання бюлетенів у скриньку, не мають жодних прав. Пропорційна система із 
закритими списками ефективно діє лише в трьох видах країн: по-перше, в країнах, 
національний склад населення яких на 90% однорідний, де немає інших причин для дебатів, 
крім економічних; по-друге, в країнах, що знаходяться у стані війни; по-третє, у маленьких за 
розміром країнах. Це означає, що Україна обрала неадекватний варіант виборчої системи для 
себе самої. ... Запроваджена в Україні модифікація пропорційної виборчої системи має недолік, 
пов’язаний з тим, що навіть якщо виборець підтримує політичну парію в цілому, але список 
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партії має кандидата, якого виборець не підтримує, виборець не зможе вплинути на порядок 
кандидатів у виборчому списку. Тобто виборці не можуть зробити повністю адекватний вибір. 
Таким чином, право вільно обирати було якщо не ліквідовано, то принаймні обмежено”. 

Про необхідність подальшої модифікації пропорційної виборчої системи для 
парламентських виборів переконливо свідчить і зарубіжний досвід. Наприклад, з-поміж усіх 
країн ЄС лише у двох країнах (Словаччина, Нідерланди) вибори проводяться у єдиному 
загальнодержавному виборчому окрузі, а голосування за закриті списки практикується лише в 4 
країнах ЄС – в Австрії, Іспанії, Італії та Португалії. В більшості інших країн Євросоюзу виборчі 
системи для парламентських виборів персоніфіковані – виборці голосують або за окремого 
кандидата від партії (Великобританія, Ірландія, Німеччина, Угорщина, Литва – країни, де 
застосовується мажоритарна і змішана виборчі системи), або можуть надавати преференції 
окремим кандидатам у списку (Бельгія, Греція, Естонія, Латвія, Люксембург, Кіпр, Нідерланди, 
Польща, Словенія, Фінляндія, Швеція). 

По-третє, очевидними стали обмеження безпосереднього зв’язку народних депутатів із 
населенням. Пропорційне представництво призвело до знищення традиційних форм 
комунікацій депутатів із виборцями та заклала механізм безвідповідальності окремих депутатів 
перед виборцями. Відійшла у минуле мажоритарна система комунікацій депутатів із місцевими 
органами влади, представниками бізнесу, громадськістю та широким загалом виборців. Раніше 
кожний район області був закріплений за конкретним народним депутатом, який був кревно 
зацікавлений у розширенні своєї присутності на цій території. На сьогодні стару модель 
спілкування з виборцями знищено. Центр спілкування з виборцями перенесено до офісів 
місцевих організацій парламентських партій, зник елемент безпосереднього та зацікавленого 
спілкування народних депутатів зі своїми виборцями, представниками виконавчої влади та 
місцевого самоврядування, керівниками підприємств. За таких умов, можливість контролю 
діяльності депутатів населенням практично нівельована, оскільки пропорційні вибори зняли з 
народних обранців індивідуальну відповідальність перед громадянами. 

Вирішення названих проблем можливе через різні за своєю природою та призначенням 
механізми.  

Перше. На законодавчому рівні слід забезпечити прозорість функціонування парламенту, 
уряду, місцевих адміністрацій та представницьких органів місцевого самоврядування. На 
сьогодні існує потреба в оприлюдненні проектів нормативних актів, які розглядаються 
Кабінетом Міністрів України, на офіційній веб-сторінці Уряду. В перспективі видається 
бажаним створення органами місцевого самоврядування (принаймні, районними та обласними 
радами) та всіма парламентськими комітетами власних веб-сторінок. 

Друге. Потребує ґрунтовного удосконалення законодавство, яке визначає контрольні 
функції парламенту, його органів та органів, які формуються парламентом (Рахункової 
палати, Уповноваженого Верховної Ради з прав людини). Саме через ефективний 
парламентський контроль опозиція (меншість) отримає дієві засоби як для критики урядової 
політики, так і для впливу на саму політику та її корегування. На наш погляд, удосконалення 
інституту парламентського контролю має передбачати, зокрема, внесення ґрунтовних змін до 
Закону „Про Рахункову палату”, якими визначатимуться повноваження Палати у сфері 
контролю за надходженням та використанням бюджетних коштів, принципи і механізми 
здійснення Рахунковою палатою аудиту ефективності використання бюджетних коштів; 
прийняття Закону „Про тимчасові спеціальні і слідчі комісії Верховної Ради України”, який 
визначатиме процедуру проведення комітетських розслідувань, повноваження слідчих комісій, 
засади їх взаємодії з іншими органами влади; суттєве удосконалення інституту запитів 
(інтерпеляцій) і звернень народних депутатів України (самі запити і відповіді на них доцільно 
доводити до виборців шляхом, зокрема, їхнього опублікування у „Відомостях Верховної Ради 
України”, трансляції днів Уряду тощо). 
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Третє. Партіям та їхнім депутатам слід активізувати безпосередню роботу з виборцями. В 
умовах мажоритарної системи, яка застосовувалась на місцевих виборах до 2006 року, кожен з 
депутатів був вимушений підтримувати зв’язок з виборцями в окрузі, невиконання цього 
обов’язку могло мати наслідком його відкликання. Натомість пропорційна виборча система з 
голосуванням за закриті списки партій і блоків фактично унеможливлює застосування інституту 
відкликання, відповідно – вже ніщо не змушує обраного депутата здійснювати взаємодію з 
територіальною громадою, відкривати громадську приймальню, розглядати звернення виборців 
тощо. З одного боку, депутати не можуть представляти інтереси виборців, оскільки вони не 
прив’язані до виборчого округу. З іншого боку, виборець не може дістатися до депутата через 
відсутність персоніфікації. У виборця є шлях звернутися до фракції, але не завжди там можна 
відстояти свої інтереси. Одним із механізмів вирішення цієї проблеми може стати 
персоніфікація пропорційної виборчої системи шляхом зменшення виборчих округів та 
впровадження преференційного голосування. До речі, у більшості країн ЄС виборчі системи так 
чи інакше персоніфіковано – вибори проводяться або в одномандатних округах з голосуванням 
за одного із зареєстрованих кандидатів, або у багатомандатних округах, де виборці голосують за 
невеликі партійні списки (10-15 кандидатів), або у багатомандатних округах, де виборці можуть 
надати преференції одному з кандидатів у списку, визначивши тим самим порядок їх 
проходження до парламенту. Такі механізми персоніфікації виборів стимулюють обраних 
депутатів до підтримання більш тісних зв’язків з електоратом. 

 
Таким чином, для посилення зв’язку депутатів з виборцями необхідно забезпечити 

політичну відповідальність партій і конкретних депутатів шляхом проведення реформування у 
таких напрямках: 

 
– удосконалення парламентського контролю – визначення статусу тимчасових спеціальних 

і слідчих комісій, прийняття нового Закону „Про Рахункову палату”, удосконалення 
інституту депутатських запитів і звернень; 

– активізації взаємодії партій з виборцями, особливо – на місцевому рівні, визначення 
механізмів такої взаємодії (закріплення депутатів за умовними округами тощо); 

– персоніфікації пропорційної системи виборів; 
– запровадження громадського контролю і моніторингу діяльності органів публічної влади. 

 
 
1.2. Ідеологія партії та її вплив на комунікацію депутатів з виборцями. 
 
На сучасному етапі історичного розвитку можна констатувати помітне зниження ролі 

ідеології в житті політичних партій. З одного боку, практично всесвітньо визнані стандарти 
демократичного розвитку обумовили відносно уніфіковане ставлення ідеологічно різних 
політичних сил до основних цінностей сучасного суспільства (права людини, незалежність 
демократичних інституцій, свобода вибору тощо) та способів їх забезпечення (ринкова 
економіка, виборність органів влади, належний рівень соціального забезпечення тощо). Зараз є 
кілька питань, ставлення до яких дозволяє визначити ідеологічну орієнтацію політичних партій 
(наприклад, міграційна політика, визнання прав сексуальних меншин, ставлення до абортів 
тощо). Крім того, часто партії, які певним чином ідеологічно себе позиціонували, у відповідь на 
виклики часу змушені були вчиняти політичні кроки, що виглядали зовсім нелогічними в 
контексті їхніх ідеалів. З іншого боку, відбулося зниження цікавості населення до політичного 
життя власної держави через належне забезпечення його соціальних та економічних потреб. Усе 
це привело до розмивання кордонів політичних ідеологій та до часткового нівелювання їхньої 
ролі в житті політичних партій. 



 6

Без ідеології до головних чинників політичної ідентифікації виборців належать, по-перше, 
гасла, проголошені лідерами, по-друге – конкретні дії та політичні кроки, які роблять партії. Як 
відомо, коли ідеологія втрачає своє значення та ідеологічні позиції партій збігаються, 
ідентифікаційні чинники для виборця стають головною підставою для вибору політичних 
симпатій. За умов, що склалися, тривалі демократичні традиції та високий рівень політичної 
культури партійних функціонерів і населення європейських країн не привели до політичної 
деструктуризації суспільства, кризи політичних цінностей та захоплення популізмом. Політика 
партій та вибір громадян набув раціональності: головною метою партій західного зразка стало 
практичне забезпечення потреб та реалізація інтересів своїх виборців. Таким чином, можна 
зробити висновок, що центральним чинником, навколо якого відбувається партійна 
консолідація і консолідація виборців навколо партії, є категорія інтересу (індивідуального, 
корпоративного, групового, суспільного тощо).  

 Сучасна політична теорія, враховуючи зменшення ролі ідеологій у політиці, відводить 
партіям завдання поєднання бажань та запитів громадян з реалізацією політики в умовах 
партійної конкуренції та в рамках правової регламентації. Причому конкурують партії за 
рахунок пропаганди власних політичних цілей, легітимованих внутрішньопартійними 
рішеннями. На підставі такої пропаганди від політичних партій очікують, що протягом терміну 
виконання ними повноважень їхні дії відповідатимуть обіцянкам, даним виборцям напередодні 
виборів.  

Відповідність ідеологічних засад партії суспільним інтересам є необхідною умовою 
ефективності діяльності її представників у парламенті, оскільки однією з основних задач партії є 
структурування інтересів виборців. Тобто, репрезентуючи інтереси певних соціальних груп або 
суспільства в цілому, партія повинна дбати як про формальну адекватність власного 
представлення (слова, жести, образи, особистості), так і про змістовне наповнення своїх 
обіцянок.  

Для забезпечення успішної роботи з виборцями політичним партіям необхідно створити 
власний імідж, який би відрізняв їх від інших партій. У цьому контексті особливої ваги набуває 
програмна робота, якою політичні сили часто нехтують. Вона є серцевиною партійної 
діяльності, оскільки з її допомогою партія ідентифікує власне місце в політичній системі та в 
суспільстві, а також формує образ своїх представників (зокрема, депутатів) в очах виборців. 
Вона визначає довготривалі цілі та перспективу політичної партії і є базисом для актуалізації у 
конкретних випадках. У такому ракурсі програма є динамічним документом, в якому партія 
презентує себе як силу, спроможну до внутрішніх змін, а також як «найкращу альтернативу» по 
відношенню до інших партій.  

По-перше, програма має містити базові цінності, на основі яких розробляється загальна 
концепція бачення політики держави та розвитку суспільства. По-друге, з метою найбільш 
адекватного відображення та врахування інтересів електорату до програмної роботи мають 
активно залучатися компетентні експерти, науковці, фахівці з різних галузей тощо, оскільки 
програмна робота повинна передбачати об’єктивний аналіз реальних проблем та викликів часу. 
По-третє, програмна робота має здійснюватися на комунікативній основі, в постійному діалозі з 
населенням. Зрештою, програмна робота стимулює внутрішньопартійне життя, оскільки робота 
над принципами, закріпленими в програмі, потребує тривалої внутрішньопартійної комунікації.  

Сучасні політичні партії не прагнуть розробити всеохоплюючі програми, які одночасно 
висвітлювали би й ідеологічне підґрунтя, і конкретні кроки, які партія планує зробити, 
перемігши на виборах. Поширеною практикою є розрізнення основної програми та 
передвиборчої програми. Очевидна тенденція до прагматизму спонукає партії розробляти 
програми на певні терміни. Вони складаються перед виборами або визначними політичними 
датами з метою покращити здатність партій пристосовуватися до волі виборців та орієнтуватися 
у їхніх потребах. Якщо короткотермінове планування перебуває у центрі уваги, а гнучкість та 
здатність пристосовуватися становлять головні умови ефективності партійної діяльності, то 
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основоположна програма не повинна обмежувати свободу діяльності партій до тієї міри, доки її 
діяльність буде відповідати наявним потребам.  

Обґрунтувати роль політичних програм партій можна, визначивши їх партійні функції. 
Такі функції політичних партій можна розподілити на зовнішні (ті, що обумовлюють вплив на 
громадськість) та внутрішні (спрямовані на формування внутрішнього устрою партій). 
Детальніший опис функцій політичних партій подано в таблиці. 

 
Таблиця 1.2.1. Функції програм політичних партій 

 
ВНУТРІШНІ ЗОВНІШНІ 

Рекламна - Залучення нових членів; 
- Здобуття підтримки громадян 
на виборах.  

Інтеграція Визначення діяльності та мислення членів 
політичної партії. 

Функція 
профілювання 

Відмежування від інших 
партій. 

Ототожнення Спонукання членів партії до ототожнення 
себе з партією та визначеними цілями. 

Агітаційна Підкреслення переваг у 
порівнянні з іншими 
політичними силами. 

Панування Для партійного керівництва - засіб 
панування над членами та партійною 
організацією. 

Оперативна Створення бази для 
матеріальних вимог партії. 
 

Легітимація 
 
 

Посилання на положення програми робить 
діяльність партії послідовною та 
збалансованою. 

 
Суспільні інтереси, які репрезентують політичні партії, є різними. З одного боку, партія 

може пропонувати комплексні стратегії розвитку для всієї держави та дбати про інтеграцію 
різних сегментів суспільства в рамках єдиного цілого. З іншого – досить поширеним явищем в 
Європі є створення партій, які представляють інтереси певних суспільних груп, чий захист та 
розвиток належить до пріоритетів політики держави. Зокрема, до таких груп належать 
національні меншини, які створюють власні партії. Особливо потужними такі партії є в країнах, 
де проблема національних меншин має глибоке історичне коріння та становить загрозу 
національній єдності. За цих умов держава намагається закріпити за партіями національних 
меншин певні привілеї щодо можливостей бути представленими в органах влади (відсутність 
виборчих бар’єрів, введення системи зарезервованих місць, створення окремих виборчих 
округів, межі яких збігаються з місцями компактного проживання національних меншин тощо). 

Пошук конструктивного шляху подолання кризи ідеології в розвинених країнах Європи не 
є всезагальним явищем. У країнах із не досить потужними демократичними традиціями за 
відсутності ідеологічного тла основним чинником політичної ідентифікації населення стала 
орієнтація не на дії політичних сил, а на гучні та привабливі гасла. За таких умов основною 
загрозою для політичної системи є збільшення персоніфікації політики. Надмірне зростання 
впливу харизматичного лідера перетворює його на основний символ, з яким асоціюється та чи 
інша політична сила у свідомості виборців. Це, у свою чергу, стримує розвиток партійної 
системи та нівелює роль партії як виразника суспільних інтересів. Наслідком такого сприйняття 
партій стає проблема поширення популізму. Рухи та партії, використовуючи харизму лідера та 
апелюючи до невдоволення населення з приводу тих чи інших питань, мобілізують протестний 
електорат у всіх політичних таборах та можуть досягти помітного успіху під час виборів. 
Основні гасла, якими послуговуються популістські партії, найчастіше передбачають ультраліву 
або ультраправу риторику. 

В Україні, в першу чергу, варто говорити про програмну невизначеність партій. Ідеологія 
– поняття надто розмите, воно потребує складних політологічних класифікацій. Найбільшою 
проблемою українців є те, що політичні сили, які вирішують їх долю, є абсолютно 
непередбачуваними, тобто абсолютно незрозуміло, як вони поведуться у тій чи іншій ситуації. 
Відсутність програми обумовлює те, що виборець „купує кота в мішку”, обираючи 
харизматичних лідерів, однак втрачаючи можливість впливати на реальну політику – структурні 
перетворення, управління державною власністю, розподіл бюджетних ресурсів тощо. При цьому 
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партійна система України має ряд специфічних ознак, існування яких створює суттєві 
перешкоди для її подальшого розвитку. 

По-перше, для більшості партій характерною є орієнтація на лідерів, а не програми. Це 
знаходить відображення, зокрема, у намаганнях партій включати до „прохідної частини списку” 
відомих політиків, журналістів, представників шоу-бізнесу тощо. Досвід останніх 
парламентських виборів показав, що цим в тій чи іншій мірі „страждали” практично всі 
найбільш потужні політичні сили. Крім того, сам рейтинг і електоральна підтримка партії 
визначається не стільки якістю партійної програми, скільки персональним рейтингом 
партійного лідера. Зокрема, низька кількість голосів, отриманих на виборах 2006 року „Нашою 
Україною” є прямим наслідком падіння персонального рейтингу її почесного лідера В.Ющенка. 
І навпаки – рівень підтримки Блоку Юлії Тимошенко був тісно пов’язаний із зростанням її 
особистого рейтингу. СДПУ (о) не подолала виборчий бар’єр саме тому, що вона уособлювалась 
не з певною ідеологією чи програмою, а особисто з Віктором Медведчуком. 

По-друге, орієнтація партій „під лідерів” породжує внутрішньопартійний консерватизм 
та авторитаризм. Якщо рейтинг саме лідера визначає рейтинг партії, а не навпаки, то 
відповідно лідер партії втрачає зацікавленість у розвитку демократії в межах самої партії, 
внутрішньопартійних дискусіях, „інакомисленні” тощо. Фактично стиль управління більшістю 
українських партій можна охарактеризувати як авторитарний – якщо в партії з’являються члени, 
які прагнуть „похитнути” авторитет лідера, поставити під сумнів правильність його курсу, вони 
відразу опиняються за межами як партії, так і політичного життя. Відповідні процеси наприкінці 
1990-х – на початку 2000-х рр. відбулись в КПУ, в 2006 році через внутрішньопартійну боротьбу 
пройшла і Соціалістична партія України. Переможцями у цій боротьбі стали партійні лідери. 

По-третє, авторитарний стиль керівництва партіями, відсутність чітких програм негативно 
впливають на кадрову спроможність партій. Люди йдуть у партії не тому, що партії 
репрезентують їхні ідеологічні переконання, сприяють розвитку творчого потенціалу членів, 
генеруванню нових ідей, а насамперед тому, що саме партії насьогодні є єдиним засобом 
отримання представницького мандату. Першим наслідком цього є поширення практики 
міжфракційних переходів як в парламенті, так і місцевих радах. Другий наслідок – втрата 
партією переважної більшості своїх членів після поразки на відповідних виборах. За 
результатами парламентських виборів 1998 року НДП, наприклад, мало в парламенті другу за 
чисельністю фракцію, а за загальною кількістю членів партії входила до когорти найбільш 
потужних політичних сил. Зараз НДП де-факто зникло з політичної арени. Приблизно за 
аналогічним сценарієм відбувалося становлення, розквіт і занепад СДПУ(о) та багатьох інших 
партій.  

По-четверте, практично жодна з існуючих політичних сил так і не зуміла чітко 
позиціонуватись на політичній арені України. Партії не аналізують свої відмінності від 
конкурентів, не прагнуть виділитись із загальної маси, не розробляють стратегічних програм і 
механізмів їхнього впровадження, діють переважно в залежності від конкретної політичної 
кон’юнктури. Більшість партійних програм – це загальні гасла, які, як підтверджує досвід 
останніх виборчих кампаній, особливого впливу на виборців вже не мають. 

Зазначені особливості партійного розвитку не дозволяють говорити про те, що українське 
суспільство є політично структурованим, а становлення партійної системи – завершений факт. В 
принципі, самі партії та їхні лідери мають чітко усвідомлювати, що теза „говоримо партія – 
розуміємо – Ленін” має відійти у минуле. Адже зникнення лідера чи падіння його 
персонального рейтингу навряд чи матиме позитивні наслідки для самої партії. 

Основою для переоцінки внутрішньопартійних підходів до партійного будівництва має 
стати запровадження системи громадського контролю за діяльністю політичних партій, причому 
не стільки за дотриманням передвиборних гасел (які є надто абстрактними для аналізу і 
контролю їхнього виконання), скільки за фактичною діяльністю партії в представницьких 
органах (в парламенті, місцевих радах), висвітлення довгострокових наслідків відповідної 
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діяльності, аналіз реальних відмінностей між позиціями конкуруючих партій, відстеження 
послідовності партійної позиції. 

 
Загалом, основні напрями внутрішньопартійного будівництва мають полягати у: 

– переході від загальновідомих гасел до вироблення чітких стратегій суспільного розвитку, 
механізмів їх виконання; 
– розвитку внутрішньопартійної демократії; 
– підвищенні кадрового потенціалу самих партій через мобілізацію найбільш активних виборців 
з конкретними ідеологічними переконаннями, просування найбільш активних та професійних 
членів партії на керівні посади як в самих партіях, так і в органах державної влади; 
– зміцненні аналітичної та наукової складової партійної діяльності шляхом, зокрема, 
створення партіями власних дослідницьких структур, залучення до аналітичної роботи 
громадських організацій, незалежних експертів тощо; 
– активізації роботи з виборцями не лише у передвиборний період, але і після виборів. 

 
1.3. Виборчі права громадян як спосіб політичної соціалізації виборців 
 
Свобода волевиявлення громадян під час виборів є лакмусом відкритості влади та 

ефективності її взаємодії з електоратом. Така свобода забезпечується кількома механізмами: 
простотою процедур голосування, вільним доступом до виборчих дільниць та вільним доступом 
до інформації щодо кандидатів. 

На сьогодні процедури голосування та підрахунку голосів в Україні навряд чи можна 
назвати простими: законодавство про вибори передбачає можливість голосування 
безпосередньо на звичайній виборчій дільниці, на спеціальній і закордонній виборчих 
дільницях, за місцем перебування виборця, визначає конкретний і вичерпний перелік 
документів та інших підстав, за яких право голосу може бути реалізоване, граничні строки 
оскарження не включення або неправильного включення до списків виборців. Практика 
попередніх виборів показала, що далеко не всі виборці обізнані з існуючими правилами 
голосування та механізмами реалізації права на участь у виборах. При цьому належне 
інформування з боку органів держави (насамперед, ЦВК) у цьому напрямі не проводиться – як 
правило, роз’яснення значущості участі у виборах та інформування про потенційні порушення 
під час голосування здійснюється недержавними організаціями. 

Вільний доступ до виборчих дільниць ускладнюється тим, що за статтею 19 Закону „Про 
вибори народних депутатів України” виборчі дільниці можуть утворюватись з кількістю 
виборців до 2 500 осіб. Практика попередніх виборів показала, що на низці дільниць ця 
гранична кількість була перевищена; непоодинокими були і випадки черг на дільницях 
незадовго до закінчення голосування. Таким чином, говорити про те, що українське 
законодавство повною мірою забезпечує вільний доступ виборців до дільниць, не доводиться. 
Українському законодавцю варто виконати неодноразову рекомендацію Міжнародної місії зі 
спостереження за виборами ОБСЄ/БДІПЛ в частині збільшення кількості загальних виборчих 
дільниць та зменшення граничної кількості виборців, які включаються до списків голосування 
на дільницях. 

Вільний доступ до інформації про кандидатів на виборах також ускладнено. Жоден закон, 
який регламентує порядок проведення виборів в Україні, не передбачає оприлюднення 
автобіографій (на офіційній веб-сторінці ЦВК наводяться лише „основні відомості про 
кандидата” – рік народження, освіта, місце роботи на момент подання заяви про реєстрацію, 
місце проживання), декларацій про майно і доходи кандидатів на виборах. Крім того, виборці не 
мають уявлення про фінансові зобов’язання кандидатів на виборах, їхні фінансові інтереси, 
витрати, не можуть порівняти задекларовані доходи і фактичні витрати. У автобіографіях 
кандидатів не передбачається розкриття інформації про попередні судимості, зняті і погашені в 
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установленому порядку – адже, наприклад, згідно і з статтею 58 Закону „Про вибори народних 
депутатів України”, у автобіографіях подається лише інформація про наявність або відсутність 
судимості на момент подання заяви про реєстрацію партії (блоку). Між тим, фактичні видатки 
кандидатів, їхні фінансові зобов’язання, фінансові інтереси, інформація про попередні 
судимості становлять значний суспільний інтерес, можуть впливати на волевиявлення виборців 
і, відповідно, мають доводитись до відома виборців. 

Таким чином, проблема реалізації принципу свободи вибору в Україні все ще залишається 
актуальною. 

Що стосується пасивного виборчого права, то дослідження європейського виборчого 
законодавства дозволяє дійти ще одного важливого висновку: у більшості країн Європи право 
висування кандидатів належить не лише партіям, але і самим виборцям, які реалізують його або 
через самовисування (наприклад, самовисування списку), або через висування створеними 
виборцями тимчасовими політичними об’єднаннями. Зокрема, можливість участі незалежних 
кандидатів у виборах передбачена у Великобританії, Бельгії, Греції, Данії, Естонії, Ірландії, 
Іспанії, Італії, Кіпрі, Люксембурзі, Мальті, Нідерландах, Німеччині, Польщі, Словенії, 
Угорщині, Фінляндії, Франції. До винятків з цього правила можна віднести лише Австрію, 
Португалію та постсоціалістичні країни Східної Європи – Латвію, Литву, Словаччину, Чехію. 
Але і в цих державах допускається висування незалежних кандидатів на регіональних і місцевих 
виборах.  

Натомість в Україні право висування кандидатів на парламентських та місцевих виборах 
(за винятком тих місцевих виборів, які проводяться в одномандатних виборчих округах) 
повністю зосереджено в руках партій і блоків. До речі, така практика була піддана критиці з 
боку Бюро демократичних інституцій і прав людини, яке у своїх рекомендаціях за результатами 
роботи Місії зі спостереження за парламентськими виборами у 2006 році рекомендувало 
забезпечити можливість балотування на виборах незалежних кандидатів. 

Таким чином, вагомим чинником підвищення кадрового потенціалу партій, а також 
посилення конкуренції між партіями може стати надання можливості балотування на 
виборах незалежним кандидатам, а також посилення інформаційної складової виборчих 
кампаній в Україні – більш широке інформування про виборчі права громадян, порядок їх 
реалізації, процедури голосування тощо з боку ЦВК, розширення переліку відомостей, які 
мають відображатись в документах про кандидатів, які подаються на етапі реєстрації їх для 
участі у виборах. 

 
2. Фінансова незалежність політичних партій як основа підтримки зв’язку депутатів з 

виборцями 
 
2.1. Зміцнення фінансової спроможності політичних партій 
 
У зв’язку з тим, що протягом останніх 50 років практично в усьому світі партії почали 

відігравати провідну роль у формуванні та здійсненні публічної політики, питання їхнього 
фінансування набуло неабиякої ваги. В умовах, коли фінансування партії здійснюється вузьким 
колом корпорацій та приватних осіб, партія перестає бути виразником політичних інтересів 
певної частини суспільства та перетворюється на політичний інструмент в руках вузького кола 
фінансистів. Самі ж обрані депутати, концентруючись на особистих чи корпоративних 
інтересах, не зацікавлені у підтримці зв’язків з виборцями, представляти яких вони покликані.  

Наприкінці 1960-х років у багатьох країнах Європи почали прийматися закони, покликані, 
з одного боку, забезпечити підтримку нових партій і захистити конкуренцію в політичній сфері, 
з іншого боку – убезпечити існуючі партії від надмірної залежності від великого капіталу та 
іноземного впливу. В Данії та Швеції законодавство про фінансування партій було введено в 
дію у 1966 році, в Німеччині – у 1967 році, через 2 роки по тому – у Фінляндії. Протягом 1970-х 
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було впорядковано партійне фінансування у США (1974 р.), Італії (1974 р.), Австрії (1975 р.), 
Португалії (1976 р.). У 1984 до цих країн приєдналась Греція, у 1988 р. – Франція. На сьогодні 
фінансові аспекти партійної діяльності регулюються практично в усіх країнах світу, проте 
перелік фінансових обмежень, як правило, визначається ступенем розвитку демократії в кожній 
окремо взятій країні. В Африці, Азії та країнах Латинської Америки діють доволі ліберальні 
правила фінансування, тоді як в США і в більшості країн Європи законодавством встановлено 
куди більш жорсткі обмеження. 

Протягом останніх років проблеми партійного фінансування стали предметом дискусій не 
лише національного, але і наднаціонального рівня. Зокрема, з метою стимулювання розвитку 
партійних систем в країнах Європи було прийнято два документи, які окреслили загальні 
принципи фінансування політичних партій. Перший з них – Рекомендація ПАРЄ № 1516 2001 
року; другий – Правила щодо фінансування політичних партій, прийняті Венеціанською 
Комісією на своєму 46-му пленарному засіданні у Венеції 9-10 березня 2001-го року. 

Сучасне зарубіжне законодавство передбачає три групи джерел фінансування партій, 
співвідношення між якими в різних країнах є різним. До першої групи належать власні кошти 
партій, до яких відносяться вступні та членські внески засновників або членів, доходи від 
партійних заходів, доходи від майна (у тому числі акцій, корпоративних прав) та 
підприємницької діяльності – у тих країнах, де партіям дозволяється мати у власності цінні 
папери та здійснювати підприємницьку діяльність. За оцінками окремих фахівців, сума 
щорічних членських внесків до партійних бюджетів складає від 15 до 45% всіх доходів партії, 
тоді як в Україні членські внески не відіграють вагомої ролі у формуванні партійних „кас”. Це 
пояснюється головним чином тим, що в європейських країнах партії, як правило, мають чітку 
ідеологію, тісно співпрацюють зі своїми прихильниками, сприяють висуванню найбільш 
активних з-поміж них в представницькі органи влади. 

Незважаючи на важливість фінансових внесків приватних осіб як лакмусу ефективності 
зв’язку депутатів з виборцями, саме фінансування партій з боку третіх осіб (фізичних і 
юридичних) традиційно є об’єктом законодавчих обмежень. 

 
Таблиця 2.1.1. Обмеження джерел фінансування політичних партій (країни Європи, СНД) 
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АНДОРРА + - + - + - + 
АЗЕРБАЙДЖАН + - - + + - - 

БЕЛЬГІЯ - + + - + - - 
БОЛГАРІЯ + - + - + - - 
БОСНІЯ ТА 

ГЕРЦЕГОВИНА - - + - + - + 
ВЕЛИКОБРИТАНІЯ + - - - + - - 

ВІРМЕНІЯ + + - - + - - 
ГРУЗІЯ - - + + - - + 
ЕСТОНІЯ + + + + + + + 
ІЗРАЇЛЬ + - - + + - - 
ІРЛАНДІЯ + + - - + - - 
ІСЛАНДІЯ + - - - - - - 
ІСПАНІЯ - - + - + - - 
ІТАЛІЯ - - + - - - - 
КАНАДА + - - - + - - 
ЛАТВІЯ + - - + + + + 
ЛИТВА + - - - - - + 
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МОЛДОВА + - - - + - + 
НІДЕРЛАНДИ - - - - + - - 
ПОЛЬЩА + - - + + - - 

ПОРТУГАЛІЯ + + + + + - - 
РУМУНІЯ + + - - + + + 

РОСІЙСЬКА 
ФЕДЕРАЦІЯ + - н.д. - + + + 

США + + + + + - + 
УГОРЩИНА - + + - + - + 
ФРАНЦІЯ + + + + + - - 

ФРН - - - - + - + 
ЧЕХІЯ - - - - + - - 
 
З метою запобігання фінансовій залежності партій від іноземних держав і корпорацій 

законодавством більшості європейських країн партіям заборонено отримувати благодійні 
пожертвування від іноземних держав, громадян, компаній-нерезидентів та компаній-резидентів 
з часткою іноземної власності у статутному капіталі. Винятки з цього правила складають лише 
окремі країни. Наприклад, в Болгарії партіям заборонено отримувати пожертви від іноземних 
громадян та юридичних осіб у розмірі, що перевищує 500 і 2000 доларів відповідно; у ФРН та 
Греції дозволено фінансування партій громадянами та підприємствами Європейського Союзу. 

Для запобігання політичній корупції та використанню правлячою партією свого становища 
в корисливих цілях у більшості країн забороняється фінансування партій компаніями, 
власником або співвласником яких є держава, та компаніями, які є контрагентами в угодах з 
урядом. Крім того, часто на законодавчому рівні обмежується розмір максимального 
благодійного пожертвування від однієї фізичної або юридичної особи (разового, річного, 
протягом виборчого періоду). 
 

Таблиця 2.1.2. Обмеження розмірів пожертвувань в окремих зарубіжних країнах 
 

Обмеження сум пожертвувань від однієї 
особи 

Обмеження сум партійних надходжень від 
пожертвувачів 

Період Період 
Річний Виборчий 

Особливості 
Річний Виборчий 

Особливості 

Бельгія (EUR 
2.000); 
 Боснія та 
Герцеговина, 
Естонія (EEK 
1.000);  
Ірландія (EUR 
6.349);  
Польща; 
Румунія;  
Іспанія (EUR 
55.000);  
США (USD 
25.000). 

Вірменія;  
Андорра 
(EUR 
6.000);  
Болгарія 
(BGL 10.000 
на одну 
особу);  
Франція 
(EUR 
4.600);  
Італія (EUR 
10.329); 
Латвія (LVL 
10.000);  
Російська 
Федерація.  

Азербайджан 
(AZM 672.000);  
Ізраїль (ILS 900 
у невиборчий 
рік, ILS 1.700 у 
рік виборів);  
Литва;  
Португалія 
(EUR 28.000 
протягом 
виборчого 
циклу, EUR 
10.500 протягом 
року).  

Грузія (GEL 
30.000 на одну 
особу, 
GEL 100.000 на 
одну 
організацію);  
Македонія (не 
повинні 
перевищувати 
100 середніх 
заробітних плат 
за останній 
місяць); 
Сербія (з 
приватних 
джерел 
фінансування – 
не більше 100% 
суми, отриманої 

Азербайджан 
(AZM 1,1 млрд.);  
Бельгія (BGL 1,0 
мільйонів);  
Македонія (не 
повинні 
перевищувати 200 
середніх 
заробітних плат за 
останній місяць);  
Болгарія (10,000 
BGL для фізичних 
осіб, 30,000 для 
юридичних осіб; 
закордонні 
неприбуткові 
організації можуть 
надавати технічне 
забезпечення);

Португалія (EUR 
3.008.600 протягом 
виборчого циклу, 
EUR 525.000 
протягом року); 
Румунія (на рік не 
повинні 
перевищувати: 100 
встановлених 
мінімальних 
заробітних – від 
фізичних осіб, 500 – 
від юридичних; не 
більше 0.005% 
доходу Державного 
бюджету за рік; не 
більше 0.01% 
доходу Державного 
бюджету у рік 



 13

з коштів 
державного 
бюджету). 

Молдова. виборів). 
 
 

 
У ряді країн світу фінансування партійної діяльності юридичними особами заборонено 

взагалі, наприклад в Ізраїлі, Бельгії, Естонії, Польщі, Португалії, Румунії, Угорщині, Франції, 
Чехії. В США Закон про федеральні виборчі кампанії забороняє приватним особам фінансувати 
політичні партії безпосередньо. Однак вони можуть створювати комітети політичних дій, які 
фінансують виборчі кампанії партій за рахунок коштів, отриманих у якості фінансових пожертв 
фізичних осіб. Такі комітети можуть бути утворені також юридичними особами. Останні мають 
право збирати пожертви членів, акціонерів, керівного та адміністративного персоналу. 

У тих країнах, де законодавство дозволяє корпоративне фінансування (Австрія, Албанія, 
Андорра, Болгарія, Боснія, Великобританія, Данія, Ірландія, Ісландія, Іспанія, Італія, Кіпр, 
Латвія, Литва, Мальта, Молдова, Нідерланди, Німеччина, Норвегія, Словаччина, Фінляндія, 
Швейцарія, Швеція та низка інших країн), воно обмежується колом жертводавців та розмірами 
внесків. У ФРН, наприклад, законодавство забороняє фінансування партій профспілками (хоча в 
ряді країн (Великобританія, Іспанія, Ізраїль, Канада) профспілки можуть фінансувати партії). 

На пострадянському просторі на початку 90-х проблема фінансування політичних партій 
не сприймалася та не дебатувалася серйозно. Було мало законів, які регулювали дану сферу. 
Однак з роками ситуація змінилася – з’явилося чимало заборон. Крім того, почала 
поширюватися практика прямих державних дотацій політичним партіям. Важливо, що 
збільшилася прозорість процесу фінансування. Як доводить досвід західних демократій, 
прозорість – показник здоров’я демократії.  

В Україні питання партійного фінансування тривалий час було обділене належною увагою 
з боку політиків та експертів, що і не дивно – адже переважна більшість партій і блоків по-суті 
являли собою передвиборні проекти, які виконували два основних завдання: або дезорієнтувати 
виборця і відібрати у політичних опонентів певну кількість голосів на виборах (яскравим 
прикладом таких проектів є, наприклад, різні „клони” КПУ – Комуністична партія робітників і 
селян, Комуністична партія України (оновлена) тощо), або ж забезпечити проходження до 
парламенту певних осіб. На той час роль партій в суспільстві, парламенті, місцевих органах 
влади була мінімальною. Це зумовлювалось як специфікою виборчої системи, яка сприяла 
боротьбі особистостей, а не ідеологій, так і конституційною моделлю влади – в центрі основним 
носієм владних повноважень був Президент, на місцях – керівники місцевих адміністрацій. 
Протягом 2002 – 2006 років умови функціонування партій, як і ставлення суспільства до самих 
партій, зазнали суттєвих змін. Виборці почали менше орієнтуватись на передвиборні гасла і 
агітацію, партії ж, завдяки конституційній реформі та пропорційній системі, стали основним 
стрижнем політичної системи. У той же час, суттєвих змін у їхньому фінансуванні за останні 
роки не відбулось. Закон „Про політичні партії в Україні” звужує джерела фінансування 
діяльності політичних партій; повноцінне державне фінансування статутної діяльності партій 
поки що відсутнє, не поспішають фінансово підтримувати діяльність партій і виборці. Як 
результат – практично кожна партія фінансується за рахунок коштів однієї або декількох 
фінансово-промислових груп, причому – за тіньовими схемами. Чиї саме інтереси виражають ці 
партії – цілком очевидно.  

У зв’язку з цим, в контексті стимулювання зв’язків народних депутатів з виборцями 
особливої актуальності в Україні набуває проблема реформи партійних фінансів. По-перше, таке 
реформування має убезпечити партії від фінансової залежності від великого капіталу та окремих 
громадян, запобігти корупції в політиці. По-друге – дати виборцю чітку відповідь на питання, 
хто фінансує партію, чиї відповідно інтереси ця партія представляє, кому і як така партія має 
завдячувати перемогою на виборах. По-третє – стимулювати комунікацію депутатів з 
виборцями, оскільки знання джерел фінансування певних політичних сил сприяє формуванню її 
образу (а також позиції конкретних депутатів) в очах виборців.  



 14

 
Таблиця 2.1.3. Причини та наслідки слабкості фінансової основи діяльності українських партій 

 
ПРИЧИНИ НАСЛІДКИ 

- Відсутність чіткої ідеології, електорату, стабільного 
партійного (кадрового) активу; 

- Недостатність законодавчих стимулів для фінансової 
підтримки з боку фізичних та юридичних осіб; 

- Законодавчі обмеження джерел фінансування 
партійної діяльності та господарської діяльності; 

- Невиконання вимог Закону “Про політичні партії” в 
частині державного фінансування статутної 
діяльності партій; 

- Низька активність партій щодо залучення коштів на 
підтримку своєї статутної діяльності. 

- Слабкі кадрові резерви, неспроможність 
ефективно здійснювати статутні завдання, 
забезпечувати власний інституційний 
розвиток; 

- Активна діяльність лише “під вибори”; 
- Фінансова залежність більшості партій від 

фінансово-промислових груп, окремих 
фінансистів, зрощення бізнесу і політики; 

- Тіньове фінансування і політична корупція; 
- Фракційна нестабільність, низький рівень 

фракційної дисципліни. 
 
З метою підвищення фінансової спроможності політичних партій в Україні доцільно: 
– уніфікувати підходи до регулювання фінансування поточної статутної діяльності 

політичних партій та формування виборчих фондів. Зокрема, якщо на законодавчому рівні 
юридичним особам заборонено здійснювати внески до виборчих фондів, то юридичні особи не 
повинні фінансувати і поточну статутну діяльність політичних партій. Якщо розмір граничного 
внеску фізичної особи до виборчого фонду на законодавчому рівні обмежено, то, відповідно, 
мають обмежуватись і граничні розміри внесків цих самих осіб на підтримку статутної 
діяльності партій; 

– лібералізувати фінансові аспекти діяльності політичних партій, зокрема – шляхом: а) 
скасування оподаткування членських внесків податком на прибуток підприємств; б) скасування 
2% нижньої межі та підвищення 5% межі коштів, переданих у вигляді безповоротної фінансової 
допомоги або благодійного пожертвування, які відносяться відповідно до податкового кредиту 
або валових витрат; в) надання партіям права засновувати власні підприємства, господарські 
товариства (за аналогією з громадськими організаціями) тощо; 

– конкретизувати перелік суб’єктів, що здійснюють державний контроль у сфері 
фінансування діяльності політичних партій, впорядкувати засади взаємодії між відповідними 
суб’єктами, надати їм повноваження, необхідні для здійснення контрольних функцій; 

– встановити відповідальність за порушення партіями вимог законодавства в частині 
фінансування їхньої статутної діяльності, адекватну ступеню суспільної небезпеки відповідних 
порушень; 

– скасувати дію мораторію на державне фінансування статутної діяльності партій, 
запровадженого Законом „Про Державний бюджет України на 2007 рік”; 

– запровадити державне фінансування не лише тих партій, які взяли участь у розподілі 
депутатських мандатів, а також і тих партій, які отримали суттєву підтримку виборців на 
виборах (наприклад 2% голосів виборців). 

 
2.2. Підвищення прозорості партійних фінансів. 
 
В більшості держав Європи в національному законодавстві закріплено норми, спрямовані 

на забезпечення прозорості партійних фінансів. Окрім загального декларування доходів і 
видатків, як в період виборів, так і поза межами виборчого процесу, в багатьох державах 
запроваджується обов’язковий незалежний аудит доходів та видатків партій. Дедалі більшого 
поширення набуває практика відображення у фінансовій звітності не лише видатків 
центральних партійних офісів, але і всіх місцевих партійних осередків, а також осіб, прямо чи 
опосередковано контрольованих партіями; відображення у фінансових звітах інформації про 
донорів, які здійснили великі (вище визначеної законом межі) добровільні фінансові 
пожертвування на користь партій. 
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У більшості демократичних країн на законодавчому рівні визначаються не лише правила 
фінансування партійної діяльності, а й засади громадського контролю у відповідній сфері. 
Необхідність забезпечення прозорості партійних „кас” прямо випливає з потреби визначення 
того, наскільки діяльність партії підтримується її власними членами, хто конкретно стоїть за 
фінансуванням партійних заходів. Саме тому інформація про фінансову діяльність партій є 
інформацією загальносуспільного значення. Причому, як показує практика, покладення на 
партію обов’язку оприлюднювати джерела свого фінансування є більш поширеним у світі, ніж 
покладення на неї обов’язку розкривати витрати. 

  
Таблиця 2.2.1. Забезпечення прозорості партійних фінансів: світова статистика 

 

Країна 
Обов’язок публічного 

оприлюднення 
фінансових звітів  

Обов’язок розкриття 
інформації про донорів 

партіями 

Обов’язок розкриття 
інформації про 

пожертвування донорами 
Албанія - + - 
Андорра + + + 
Австрія - - - 

Великобританія + + 
(понад визначену межу) 

+ 
(якщо пожертвування 

перевищують визначену 
межу) 

Бельгія + + 
(понад визначену межу) - 

Болгарія + + + 
Боснія та 
Герцеговина + + 

(понад визначену межу) - 

Данія + + 
(понад визначену межу) - 

Естонія 
+ 

(надходження і 
використання коштів на 

виборчу кампанію) 
+ - 

Ірландія 
+ 

(надходження і 
використання коштів на 

виборчу кампанію) 

+ 
(понад визначену межу) 

+ 
(якщо пожертвування 

перевищують визначену 
межу) 

Ісландія - - - 
Іспанія + + - 

Італія + + 
(понад визначену межу) 

+ 
(якщо пожертвування 

перевищують визначену 
межу) 

Кіпр - - - 
Латвія + + - 

Литва 
+ 

(надходження і 
використання коштів на 

виборчу кампанію) 
+ - 

Мальта - - - 
Молдова + + - 

Нідерланди - + 
(понад визначену межу) - 

Німеччина + + - 

Норвегія - + 
(понад визначену межу) - 

Польща + + - 

Португалія + + 
(понад визначену межу) - 

Росія + + 
(понад визначену межу) 

+ 
(якщо пожертвування 

перевищують визначену 
межу) 

Румунія + + + 
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Країна 
Обов’язок публічного 

оприлюднення 
фінансових звітів  

Обов’язок розкриття 
інформації про донорів 

партіями 

Обов’язок розкриття 
інформації про 

пожертвування донорами 
(якщо пожертвування 

перевищують визначену 
межу) 

Словаччина - - - 
Угорщина + + - 

Фінляндія 
+ 

(звіти оприлюднюються 
Міністерством юстиції) 

- - 

Франція + + - 
Чехія + + - 
Швеція - - - 
Швейцарія - - - 

 
В якості ілюстрації існуючих в демократичних країнах підходів до забезпечення прозорості 

партійних фінансів варто навести стандарти, розроблені Британським комітетом зі стандартів 
суспільного життя (CSPL) та Канадською Королівською Комісією з питань виборчої реформи та 
фінансування партій (RCERPF). Цими стандартами є: а) підзвітність (партії повинні нести 
відповідальність за свої дії та за дії, вчинені від їх імені, а також підлягати стягненням, якщо 
вони неспроможні виконати обіцянки; партії повинні звітувати про свої доходи, що має на меті 
запобігання їх потраплянню в залежність від окремих джерел фінансування); б) прозорість 
(джерела надходження коштів та витрачені суми повинні бути максимально відкриті; ці 
відомості мають бути оприлюднені своєчасно та за рахунок держави; відкритість фінансових 
звітів є необхідною умовою надання партіям державної фінансової підтримки); в) непідкупність 
(ця вимога стосується обмеження потенційного надмірного впливу на прийняття рішень 
політиками); рівність (для всіх партій мають діяти однакові “правила гри” та жодна з них не 
може мати жодних переваг, в тому числі фінансових). 

 
Таблиця 2.2.2. Фінансова звітність політичних партій в окремих країнах Європи 

 

 ФІНАНСОВІ ЗВІТИ ПАРТІЙ ВІДКРИТІСТЬ ФІНАНСОВИХ ЗВІТІВ ПАРТІЙ 

Б
ол

га
рі
я Щороку до кінця березня партії повинні подати 

експертній комісії звіт щодо джерел їхніх доходів та 
витрат за попередній рік. Звіт повинен бути поданий не 
пізніше ніж за 2 тижні до дня проведення виборів. 

Звіт повинен бути надрукований у Державній 
Газеті (The State Gazette). 

Б
ос

ні
я 

 
До 31-го березня партія подає щорічний фінансовий звіт 
до Виборчої Комісії за кожний календарний рік, а аткож 
окремий фінансовий звіт за період виборчої кампанії. 
Формат звіту визначає Виборча Комісія.  

Фінанасовоий звіт та Аудиторський 
сертифікат, виданий за результатами 
фінансової перевірки діяльності партії, 
публікуються в Офіційній газеті Боснії та 
Герцеговини.  
 

Ес
то
ні
я 

До 5-го числа першого місяця кожного кварталу партія 
подає повний звіт про всі кошти, отримані нею протягом 
попереднього кварталу, до реєстру неприбуткових 
організацій. У звіті вказуються: 
- дата отримання, вид, грошова вартість та джерело 
отримання коштів; 
- анонімні пожертвування; 
- інформація про всі банківські рахунки, відкриті від імені 
партії в естонських або закордонних банках із вказівкою 
банка, банківського рахунку або іншого 
ідентифікаційного позначення. Детальний формат звіту 
встановлюється Міністерством фінансів.  

Безкоштовний доступ до звітів в реєстрі 
неприбуткових організацій та фондів має 
будь-хто.  
Щорічний звіт із передбаченими 
законодавством додатками публікується у 
виданні RiigiTeatajaLisa.
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Іт
ал

ія
 

1) Скарбник партії подає щорічний звіт про її фінансову 
діяльність спікеру (нижньої палати) до 30-го березня 
кожного року. Звіт включає інформацію про всю 
власність партії (нерухомість, прибутки від економічної 
активності тощо); 
2) Спікер бере участь у засіданні Комітету 
кваліфікованих аудиторів, які перевіряють технічну 
сторону питання;  

Фінансові рахунки партії публікуються у 
Gazzetta Ufficiale – офіційному виданні, в 
якому публікуються закони та декрети.  

Л
ат
ві
я 

1) Політичні партії не пізніше ніж через 2 місяці після 
закінчення року подають до Бюро по боротьбі з 
корупцією копію щорічного фінансового звіту відповідно 
до вимог, встановлених урядом; 
2) Щороку до 1-го березня партії подають до Бюро по 
боротьбі з корупцією декларацію про фінансову 
діяльність, підписану лідером відповідної партії. Одна 
копія зберігається в Бюро, інша – відповідною партією. 
Разом з декларацією подається звіт про членські внески 
із зазначенням прізвища кожного члена, який зробив 
внесок, дати та розміру внеску. 

1) Неналежна фінансова звітність є підставою 
для розпуску партії згідно з рішенням суду; 
2) Будь-яка особа повинна мати право 
звернутися до Бюро по боротьбі з корупцією 
або до відповідної партії та ознайомитися із 
щорічним звітом, декларацією про фінансову 
активність або іншими звітними документами;  
3) Декларація публікується в газеті „Latvijas 
vēstnesis”, а також в мережі Інтернет протягом 
10-ти днів з моменту її подання відповідно до 
визначеної урядом процедури; 
4) Комітет по боротьбі з корупцією протягом 
року з моменту закінчення терміну подання 
фінансової декларації партією повинен 
проінформувати громадськість про порушення 
фінансової діяльності партії.  

Ру
м
ун
ія

 

 В офіційній газеті Румунії "Monitorul Oficial" до 
31 березня поточного року публікуються: 
1) список донорів, які передали суму, що 
перевищує 10 мінімальних заробітних плат в 
країні; 
2) інформація про матеріальну допомогу, 
надану міжнародними політичними 
інституціями.  

С
ер
бі
я 

Протягом 6-ти місяців з моменту вступу в силу Закону 
про фінансування політичних партій (1 січня 2004-го 
року) партії повинні подати до Республіканської 
Виборчої Комісії звіт про їхнє майно.  

Щорічний звіт про майно публікується в 
«Офіційній газеті Республіки Сербія» («Official 
Gazette of the Republic of Serbia») за рахунок 
політичної партії.  

Ф
РН

 

1) Виконавчий комітет партії повинен надавати 
публічний звіт про джерела фінансування партії та статті 
витрат протягом календарного року, а також про стан 
рахунків;  
2) Звіт повинен містити інформацію про: 
- усі доходи партії; 
- витрати; 
- залишки; 
- власність; 
- заборгованості на всіх рівнях; 
3) У звіті повинна бути окремо подана інформація про 
внески фізичних осіб (до 6000 марок на одну особу), а 
також інформація про загальні внески фізичних осіб, 
сума яких перевищує 6000 марок; 
3) Звіт подається спікеру Федерального Парламенту. 

Звіт публікується у парламентській газеті 
(Bundestags-Drucksache). 
Сертифікат, виданий на підставі фінансового 
аудиту, додається до щорічного фінансового 
звіту та публікується.  

 
В Україні ні законодавство про вибори, ні Закон „Про політичні партії в Україні” на 

сьогодні прозорість партійного фінансування не забезпечують. Зокрема у звітах про 
надходження та використання коштів виборчих фондів партії (блоки) зобов’язані навести 
інформацію лише про напрями використання відповідних коштів та про загальний обсяг 
фінансування у розрізі джерел (власні кошти партії, внески фізичних осіб). Відповідно відсутня 
відповідь на питання про те, які саме фізичні особи і скільки конкретно перерахували коштів до 
виборчого фонду тієї чи іншої партії (блоку) і звідки сама партія отримала кошти, які були 
перераховані нею до виборчого фонду. 

Сьогодні жодним законодавчим актом не передбачено відповідальності за несвоєчасне 
подання звітів розпорядниками виборчих фондів, за подання недостовірних звітів. Показовим у 
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цьому відношенні є досвід сусідньої Польщі, де виборче законодавство передбачає обов’язкове 
проведення незалежного аудиту надходжень та витрат коштів виборчих фондів, а також 
встановлює адміністративну відповідальність за несвоєчасне подання або подання 
недостовірних фінансових звітів про надходження та використання коштів на передвиборну 
агітацію. Далекими від прозорості є і поточні фінансові операції, що здійснюються партіями у 
міжвиборчий період. Так, хоча Закон „Про об’єднання громадян” зобов’язує партії щорічно 
публікувати звіти про свою діяльність у загальнодержавних ЗМІ, на практиці цієї вимоги майже 
ніхто не дотримується. Проте, навіть якби відповідні звіти й оприлюднювались, партійні 
фінанси навряд чи стали би прозорішими – адже обов’язку розкриття інформації про 
пожертвувачів та обсяги пожертвувань чинне законодавство на партії не покладає. 

Стаття 17 Закону „Про політичні партії в Україні” покладає на всі зареєстровані політичні 
партії обов’язок щорічного опублікування в загальнодержавному ЗМІ звіту про доходи і 
видатки, звіту про обсяг і напрями використання коштів, виділених з Державного бюджету 
України на фінансування статутної діяльності політичної партії, а також звіту про майно 
політичної партії. Стаття 17-8 цього ж Закону визначає перелік органів, які здійснюють 
контроль за цільовим використанням партією коштів, виділених з Державного бюджету України 
на фінансування її статутної діяльності (до них віднесено Рахункову палату та Головне 
контрольно-ревізійне управління України). 

Процедура контролю за фінансуванням виборчих кампаній в Україні регламентується 
законами про вибори. Так, стаття 52 Закону „Про вибори народних депутатів України” і стаття 
42 Закону „Про вибори Президента України” покладає на розпорядників поточних рахунків 
виборчого фонду обов’язок подати розпоряднику накопичувального рахунку фінансовий звіт 
про використання коштів відповідного поточного рахунку не пізніше ніж на сьомий день після 
дня виборів, а на розпорядника накопичувального рахунку – обов’язок подати до ЦВК 
консолідований звіт про надходження та використання коштів виборчого фонду не пізніше ніж 
на п’ятнадцятий день після дня виборів. Подібні положення щодо процедури звітування про 
надходження і використання коштів виборчих фондів закріплено і в Законі „Про вибори 
депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, 
міських голів” (стаття 85 Закону): розпорядники виборчих фондів не пізніше, ніж на п’ятий день 
після дня виборів повинні подати до ТВК звіти про надходження і використання коштів 
відповідними суб’єктами виборчого процесу. 

Наявна процедура партійної фінансової звітності та звітності про надходження та 
використання коштів виборчих фондів містить ряд недоліків, які не сприяють підвищенню 
прозорості фінансування політики в Україні. Варто зупинитись лише на найбільш важливих з 
них. 

Перш за все, Законом „Про Державний бюджет України на 2007 рік” було зупинено дію 
положень статті 17 Закону про політичні партії, яка, як відзначалося, покладає на партії 
обов’язки щодо оприлюднення партіями трьох фінансових звітів: загального, про майно, про 
використання бюджетних коштів. Відповідно, партійне фінансування як таке стало повністю 
непрозорим. 

По-друге, повноваження контрольно-ревізійної служби щодо перевірки партійної 
фінансової звітності обмежується перевіркою використання коштів Державного бюджету, в той 
час як інші аспекти фінансової діяльності партій, крім державної податкової служби, фактично 
ніхто не контролює. 

По-третє, в той час як у більшості європейських країн дедалі більшого поширення набуває 
практика незалежних аудитів фінансової звітності партій професійними аудиторами, в Україні 
ретельній перевірці підлягають лише звіти про обсяги і напрями використання коштів 
Державного бюджету на фінансування статутної діяльності (і то лише на предмет законності, в 
той час як ефективність використання коштів за Законом „Про політичні партії в Україні” 
перевіряти не можна). Всі інші звіти, у тому числі щодо фінансування виборчих кампаній, 
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перевіряються поверхнево (тим більше, що на перевірку звітів ЦВК відводиться лише 3 дні – не 
пізніше 18 дня після дня виборів надані розпорядниками виборчих фондів звіти про 
надходження і використання коштів виборчих фондів мають бути опубліковані ЦВК в „Голосі 
України” та „Урядовому кур’єрі”), лише на предмет законності надходжень і видатків, 
дотримання встановленої форми звітності тощо. Реальна картина фінансування залишається в 
тіні, і не лише через відсутність ефективного аудиту фінансування діяльності партій і виборчих 
процесів, але і через відсутність інституту відповідальності юридичних осіб за порушення вимог 
законодавства про вибори. 

По-четверте, на відміну від багатьох інших держав Європи, в Україні законодавець не 
вимагає від партій публічного оприлюднення інформації про донорів, які зробили найбільші 
внески у виборчі фонди або фінансують поточну статутну діяльність партій, відображення у 
фінансових звітах інформації про доходи і видатки не лише партій, але і пов’язаних з ними осіб, 
місцевих осередків (як це передбачено, наприклад, у Франції та деяких інших європейських 
країнах). 

Забезпечення прозорості фінансування діяльності політичних партій в Україні, на наш 
погляд, має передбачати: 

– покладення на партії і блоки обов’язку розкриття у фінансових звітах про надходження 
та використання коштів виборчих фондів інформації про фізичних осіб-пожертвувачів 
(наприклад, у випадках, якщо розмір пожертвування перевищує певну суму); 

– у більш віддаленій перспективі – звуження обсягу коштів, які можуть перераховуватись 
партіями до виборчих фондів; 

– встановлення відповідальності за порушення норм виборчого законодавства в частині 
заборони фінансування виборів третіми особами іншим, ніж через виборчі фонди, шляхом; 

– офіційне опублікування звітів про надходження та використання коштів виборчих фондів 
в офіційних друкованих виданнях (наприклад, у „Відомостях Верховної Ради України”, „Голосі 
України”, „Офіційному віснику”, „Урядовому кур’єрі”); 

– встановлення відповідальності розпорядників виборчих фондів за несвоєчасне подання 
фінансових звітів та подання недостовірних звітів; 

– обов’язкове проведення щорічних аудитів фінансово-господарської діяльності партій, 
встановлення відповідальності за порушення відповідних вимог законодавства; 

– обов’язкове щорічне опублікування в офіційних друкованих виданнях інформації про 
фізичних та юридичних осіб, які здійснювали благодійні пожертвування на статутні цілі партії 
протягом звітного року, та обсяг відповідних внесків – у випадках, коли розмір відповідного 
внеску перевищує певну визначену суму; встановлення відповідальності за порушення вимог 
щодо оприлюднення такої інформації; 

– у більш віддаленій перспективі – встановлення обмежень на фінансування діяльності 
партій юридичними особами. 

 
Природа, обмеження, доцільність існування різних форм фінансового забезпечення 

політичних партій уможливлює дискусії про ідеологічне тло та організаційну основу як під час 
виборчого процесу, так і в повсякденному житті у міжвиборчий період. Насправді питання 
фінансування політичних партій завжди перебуває у фокусі суспільної уваги. В суспільстві існує 
підозра, що партії – це інструмент заробітку, причому – не завжди правильного. Це є 
наслідком гіперболізованого уявлення про комерцію. Очевидно, що для проведення виборчої 
кампанії та постійної роботи з виборцями партії потребують неабияких коштів. Питання, 
наскільки наявні законодавчі механізми забезпечують чесний, відкритий, справедливий та 
рівний доступ до участі в політиці, є відкритим. 

 
3. Рекомендації 
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1. На законодавчому рівні слід забезпечити прозорість функціонування парламенту, 
уряду, місцевих адміністрацій та представницьких органів місцевого 
самоврядування. На сьогодні існує потреба в оприлюдненні проектів нормативних 
актів, які розглядаються Кабінетом Міністрів України, на офіційній веб-сторінці 
Уряду. В перспективі видається бажаним створення органами місцевого 
самоврядування (принаймні, районними та обласними радами) та всіма 
парламентськими комітетами власних веб-сторінок. 

2. Потребує ґрунтовного удосконалення законодавство, яке визначає контрольні 
функції парламенту, його органів та органів, які формуються парламентом 
(Рахункової палати, Уповноваженого Верховної Ради з прав людини). На наш погляд, 
удосконалення інституту парламентського контролю має передбачати, зокрема, 
внесення ґрунтовних змін до Закону „Про Рахункову палату”, якими 
визначатимуться повноваження Палати у сфері контролю за надходженням та 
використанням бюджетних коштів, принципи і механізми здійснення Рахунковою 
палатою аудиту ефективності використання бюджетних коштів; прийняття 
Закону „Про тимчасові спеціальні і слідчі комісії Верховної Ради України”, який 
визначатиме процедуру проведення комітетських розслідувань, повноваження 
слідчих комісій, засади їх взаємодії з іншими органами влади; суттєве удосконалення 
інституту запитів (інтерпеляцій) і звернень народних депутатів України (самі 
запити і відповіді на них доцільно доводити до виборців шляхом, зокрема, їхнього 
опублікування у „Відомостях Верховної Ради України”, трансляції днів Уряду тощо). 

3. На законодавчому рівні слід створити належні передумови для активізації 
безпосередньої роботи депутатів і партій з виборцями. Одним із механізмів такої 
активізації може стати персоніфікація пропорційної виборчої системи шляхом 
зменшення величини виборчих округів (кількості мандатів, які перерозподіляються в 
окрузі) та впровадження преференційного голосування. 

4. Механізмом активізації взаємодії партій з виборцями може стати підвищення 
відкритості діяльності органів державної влади та, особливо, місцевого 
самоврядування, що дозволить громадськості здійснювати більш ефективний 
моніторинг за діяльністю депутатів у виборних органах. 

5. Налагодження ефективного двостороннього зв’язку між партіями та виборцями 
потребує суттєвих змін у підходах до партійного будівництва: а) зменшення 
популістської складової програм; б) посилення внутрішньопартійної демократії 
(впровадження преференційного голосування на виборах, а також зменшення 
залежності партій від приватних спонсорів значною мірою сприяє посиленню 
демократизму прийняття внутрішньопартійних рішень); в) підвищення кадрового 
потенціалу партій (через мобілізацію найбільш активних виборців з конкретними 
ідеологічними переконаннями, просування найбільш активних та професійних членів 
партії на керівні посади як в самих партіях, так і в органах державної влади); г) 
зміцнення аналітичної та наукової складової партійної діяльності шляхом, зокрема, 
створення партіями власних дослідницьких структур, залучення до аналітичної 
роботи громадських організацій, незалежних експертів тощо. 

6. Вагомим чинником підвищення кадрового потенціалу партій, а також посилення 
конкуренції між партіями може стати надання можливості балотування на 
виборах незалежним кандидатам, а також посилення інформаційної складової 
виборчих кампаній в Україні – більш широке інформування про виборчі права 
громадян, порядок їх реалізації, процедури голосування тощо з боку ЦВК, розширення 
переліку відомостей, які мають відображатись в документах про кандидатів, які 
подаються на етапі реєстрації їх для участі у виборах. 
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7. Чинником, який сприятиме посиленню кадрового потенціалу партій, підвищенню 
відповідальності партій перед виборцями має стати перегляд існуючих правил 
партійного фінансування. Зокрема, слід: а) уніфікувати підходи до регулювання 
фінансування поточної статутної діяльності політичних партій та формування 
виборчих фондів; б) лібералізувати фінансові аспекти діяльності політичних партій, 
зокрема – шляхом: скасування оподаткування членських внесків податком на 
прибуток підприємств, скасування 2% нижньої межі та перевищення 5% межі 
коштів, переданих у вигляді безповоротної фінансової допомоги або благодійного 
пожертвування, які відносяться відповідно до податкового кредиту або валових 
витрат, надання партіям права засновувати власні підприємства, господарські 
товариства (за аналогією з громадськими організаціями) тощо, в) конкретизувати 
перелік суб’єктів, що здійснюють державний контроль у сфері фінансування 
діяльності політичних партій, впорядкувати засади взаємодії між відповідними 
суб’єктами, надати їм повноваження, необхідні для здійснення контрольних 
функцій; г) встановити відповідальність за порушення партіями вимог 
законодавства в частині фінансування їхньої статутної діяльності, адекватну 
ступеню суспільної небезпеки відповідних порушень; д) скасувати дію мораторію на 
державне фінансування статутної діяльності партій, запровадженого Законом 
„Про Державний бюджет України на 2007 рік”; е) запровадити державне 
фінансування не лише тих партій, які взяли участь у розподілі депутатських 
мандатів, а також і тих партій, які отримали суттєву підтримку виборців на 
виборах (наприклад 2% голосів виборців); є) посилення прозорості партійних фінансів 
шляхом покладення на партії і блоки обов’язку розкриття у фінансових звітах про 
надходження та використання коштів виборчих фондів інформації про фізичних 
осіб-пожертвувачів (наприклад, у випадках, якщо розмір пожертвування перевищує 
певну суму); офіційного опублікування звітів про надходження та використання 
коштів виборчих фондів в офіційних друкованих виданнях; обов’язкового проведення 
щорічних аудитів фінансово-господарської діяльності партій, встановлення 
відповідальності за порушення відповідних вимог законодавства тощо. 
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