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ФІНАНСУВАННЯ ПОЛІТИЧНИХ ПАРТІЙ В УКРАЇНІ 
ТА ОКРЕМИХ ЗАРУБІЖНИХ КРАЇНАХ

Політичні партії – це досить складний інститут конституційно-правової 
структури, який відіграє важливу роль у формуванні і функціонуванні майже 
всіх ланок даної структури.

У сучасному суспільстві навіть неможливо уявити національну політику 
без політичних партій. Народовладдя та демократія в державі забезпечується 
завдяки активній діяльності політичних партій. Попри те, що даний інститут 
вже функціонує досить давно існує проблема, пов’язана з фінансуванням по-
літичних партій.

В юридичній доктрині під поняттям фінансування розуміють діяльність 
із забезпечення грошовими ресурсами різноманітних потреб держави її орга-
нів, підприємств, установ, організацій та громадян.

Вважаємо за необхідне більш детально зупинитися саме на фінансуванні 
політичних партій України в порівнянні з міжнародними стандартами та за-
рубіжним досвідом.

Процедуру фінансування політичних партій вітчизняні науковці відзна-
чають як врегульовану певними правовими нормами діяльність держави, фі-
зичних або юридичних осіб з приводу забезпечення функціонування конкре-
тної політичної партії. Для такого фінансування згідно до міжнародних стан-
дартів характерні наступні принципи:

· Прозорість;
· Звітність;
· Багатоманітність джерел фінансування;
· Баланс між державним та приватним фінансуванням;
· Справедливі критерії розподілу джерел допомоги між партіями.
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Стосовно джерел фінансування, виділяють 3 види:
· Самофінансування
· Державне
· Приватне [2].
до сучасних політичних партій, для них характерне державне або прива-

тне фінансування. Державне фінансування має як позитивні так і негативні 
аспекти. Позитивним є надання рівних можливостей у боротьбі за голоси ви-
борців політичнім партіям. Також даний вид фінансування зменшує можли-
вість впливу на діяльність політичних партій з боку окремих груп та юриди-
чних осіб, яким вигідна перемога тієї чи іншої політичної партії, що є дієвим 
інструментом у боротьбі з політичною корупцією. Негативним є можливість 
залучення політичних партій в частину державного механізму. [1,с.85].

Державним фінансуванням користуються політичні партії Німеччини, 
Франції, Фінляндії, Норвегії, Італії та інші. Державне фінансування там наба-
гато легше регулюється на законодавчому рівні через те, що там відсутня ба-
гатопартійність, там функціонують дві-три партії, які мають свою стратегію 
та свою передвиборчу агітацію, завдяки якій вони прагнуть отримати пере-
могу у виборах. На це виділяються кошти з державного бюджету, але ця про-
цедура під суворим контролем з боку відповідних органів, які надають таке 
фінансування. 

Щодо України, важливу роль відіграло нововведення Закону про полі-
тичне фінансування, згідно з яким процедура державного фінансування полі-
тичних партій була змінена. Ним, зокрема, передбачається, що всі партії, які 
отримають щонайменше 2 % голосів виборців на наступних виборах до Вер-
ховної Ради, здобудуть право на  державне фінансування. До того часу таке 
фінансування зможуть отримувати лише ті політичні партії, які набрали 5 % 
на останніх виборах 2014 року. Обсяг державного фінансування обчислюєть-
ся за спеціальною формулою, згідно з якою в державному бюджеті на 2018 
рік на ці потреби було закладено 513 млн. 671 тис. грн. [2]. Також в Україні 
присутній плюралізм, тобто досить велика кількість політичних партій, заре-
єстрованих ЦВК. Тому кошти державного бюджету не можуть отримати всі 
політичні партії. У цьому році 11 політичних партій отримають державне фі-
нансування : «Слуга народу», «Опозиційна платформа – За життя», «Всеук-
раїнське об’єднання «Батьківщина», «Європейська солідарність», «Голос», 
«Радикальна партія Олега Ляшка», «Сила і честь», «Опозиційний блок», 
«Українська стратегія Гройсмана», «Партія Шарія» та Всеукраїнське 
об’єднання «Свобода» [4]. Дане питання досить проблемне, через те, що інші 
партії подають позови до суду через порушення одного з принципів фінансу-
вання політичних партій, а саме: справедливих критеріїв розподілу державної 
допомоги між партіями.

Порівнюючи державне фінансування з приватним, варто сказати, що 
приватне фінансування має більш не врегульований механізм в Україні. Сто-
совно закордонних країн то там дана процедура приватного пожертвування 



Матеріали Регіонального круглого столу (м. Дніпро, 29 жовтня 2019 р.)

89

суворо врегульована на законодавчому рівні. Сенс приватного фінансування 
полягає в наданні коштів певним політичним партіям з боку фізичних або 
юридичних осіб. Майже у всіх європейських країнах запроваджена особлива 
податкова політика держави, щодо осіб які вносять пожертвування. Напри-
клад у Франції внески фізичних осіб підлягають вирахуванню із бази оподат-
кування,  так само, як і благодійні внески. А в Італії така ж сама система по-
ширюється на юридичних осіб, окрім тих, які оголосили про негативні ре-
зультати своєї діяльності.

Тобто виявити який вид джерела фінансування для політичних партій 
кращий досить складно. Стосовно України це досить складно через те, що 
поєднання державного і приватного фінансування не врегульоване на зако-
нодавчому рівні, а також наявна проблема політичної корупції через невідомі 
джерела приватного фінансування. Але у зв’язку зі змінами законодавства 
обмежилась кількість внесків які можуть вносити фізичні або юридичні осо-
би на користі тієї чи іншої партії. У минулому році ліміт становив 400 розмі-
рів мінімальних заробітних плат (489 тис. грн) для фізичних осіб і 800 розмі-
рів мінімальних заробітних плат (у 2018 році – 2 млн 978 тис. грн) для юри-
дичних осіб. На нашу думку, це  все ж певною мірою послаблює вплив вели-
кого бізнесу й олігархів на політичні партії та спонукати партії диверсифіку-
вати джерела власного фінансування.

Також за критерієм пріоритетності джерел фінансування виділяють такі 
моделі:

· Європейсько-континентальна (державне фінансування, що гаранту-
ється законодавством); Поширена в таких державах як : ФРН, Франція, Да-
нія, Швеція, Норвегія. Умовою для отримання державного фінансування є 
набрання певної кількості голосів виборців, але це не означає що держава бе-
ре на себе повне забезпечення політичної партії. Це означає надання їй суб-
сидій, безкоштовних ефірів на радіо та телебаченні.

· Англосаксонська (переважно недержавне фінансування). Поширена у 
Великобританії, США та Канаді. Основним джерелом фінансування тут ви-
ступають приватні пожертвування та приватні надходження за різними підс-
тавами. Але це все врегульоване законодавством, що проявляється у відпові-
дальності та підзвітності перед державою за надходження такого фінансу-
вання.

· Змішана (поєднання державного та приватного фінансування). Поши-
рена в Болгарії, Румунії, Польщі, Російській Федерації та інших. Пряме дер-
жавне фінансування ні в одній з цих країн не передбачене, державна допомо-
га здійснюється лише у вигляді відшкодування виборчих витрат. Допускаєть-
ся також приватне фінансування як фізичними так і юридичними особами, 
але передбачені законодавством граничні розміри таких внесків, а також за-
значені обмеження щодо кола осіб, які можуть робити відповідні внески. [1, 
с.84].

Проаналізувавши кожну з моделей фінансування політичних партій мо-
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жна зробити висновок, що для України ще не має кращої моделі фінансуван-
ня. Як зазначали вітчизняні науковці, то найкращою моделлю для України є 
змішана, але через проблему плюралізму дана модель не можлива для реалі-
зації. А стосовно приватного фінансування, то це повинно регулюватися за-
конодавством з метою протидії політичній корупції. Тому потрібно створити 
новий механізм правового регулювання фінансування українських політич-
них партій, згідно з міжнародними стандартами та з впровадженням закор-
донного досвіду розвинених країн як позитивного аспекту у даному питанні.
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