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Симптоми проблеми

● 80% українців не довіряють партіям

● 76% українців вважає, що жодна з партій не захищає їхні інтереси

● Абсолютна більшість партій не фінансується малими внесками від фізичних осіб

● Партії залучають своїх членів через адміністративний тиск

● Кожного виборчого циклу партійний склад парламенту суттєво змінюється

● Кількість партій постійно зростає і вже сягнула 352

Мета політики

Створити умови, за яких політичні партії в Україні будуть формулювати та представляти інтереси 
громадян.

У демократичних країнах якість політики знач-
ною мірою залежить від партій. Вони форму-
ють бачення суспільного розвитку, залучають 
своїх членів та прихильників, які готові під-
тримати відповідні програми, готують кадри 
на виборні посади, щоб прийти до влади і ці 
програми втілювати. У 21 столітті роль партій 
і рівень довіри до них почали зменшуватися, 
загострилася проблема популізму, триває по-
шук нових форм залучення громадян до при-
йняття рішень, щоб повернути довіру до сфе-
ри політики. В Україні ці виклики теж постали 
дуже гостро, і щоб їм відповідати, українським 
партіям доведеться змінюватися.

Мета цього документу – окреслити поле для 
обговорення змін у державній політиці, які 
сприятимуть виконанню партіями своєї функції 
формулювати й представляти інтереси грома-
дян. За результатами консультацій з заінтере-
сованими сторонами ГО «Центр UA» підготує 
зелену книгу з детальнішим аналізом проблем 
та варіантів їх вирішення та білу книгу рішень 
з рекомендаціями щодо зміни державної по-
літики в регулюванні партій та суміжних сфер.

Порядок денний

Ефективні партії для 
представництва громадян

http://razumkov.org.ua/uploads/socio/2018_06_press_release_ua.pdf
https://dif.org.ua/uploads/pdf/11837777675979e41751cad8.18422987.pdf
https://zp.chesno.org/compare/2017/
https://www.oporaua.org/vybory/45621-z-382-holiv-rda-maizhe-32protsent-ie-chlenamy-politychnykh-partii-opora
http://ddr.minjust.gov.ua/uk/ca9c78cf6b6ee6db5c05f0604acdbdec/politychni_partiyi/
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Проблеми та варіанти їх вирішення

Партії залежні від фінансово-промислових груп

Формування представницької влади — за ви-
значенням одне з ключових завдань партії. В 
Україні перемога на виборах дуже дорога: ціна 
кампаній постійно зростає, на останніх парла-
ментських виборах тільки офіційно учасники ви-
тратили 674 мільйони гривень, що цілком порів-
нювано з витратами партій європейських країн 
зі значно вищим ВВП. Політичні партії в Україні 
здебільшого формуються як бізнес-проекти: 
великі фінансово-промислові групи надають 
підтримку партіям на передвиборчі кампанії і та-
ким чином узалежнюють їх від себе у прийнятті 
рішень після проходження до влади. Оскільки 
власних ресурсів у партій не вистачає, а грома-
дяни не готові фінансувати політичні сили (у 
2016 р. тільки 13% заявляли про таку готовність) 
через недовіру чи страх переслідування, під-
тримка з боку фінансово-промислових груп в 
обмін на подальше лобіювання їхніх інтересів 
є часто визначальною для електоральної долі 
партій. Підтримка надається або фінансова, 
або через безкоштовний доступ до афілійова-
них ЗМІ, передусім телебачення. У результаті 
партії представляють інтереси великого бізне-
су і втрачають довіру виборців.

ПРИЧИНИ:

● Офіційна телевізійна реклама, прихована 
реклама в новинах і ток-шоу, зовнішня рекла-
ма, прямий і непрямий підкуп виборців є доро-
гими, але найбільш ефективними технологіями 
перемоги на виборах. Партії, які їх не вико-
ристовують, значно менш конкурентоздатні у 
виборчому процесі

● Державні органи не забезпечують належ-
ної прозорості політичних фінансів та невідво-
ротності покарання за порушення на виборах, 
в тому числі за незаконну агітацію та підкуп, 
особливо в рамках парламентських кампаній 
на мажоритарних округах

● Можливості особистого збагачення від пе-
ребування на виборних посадах є достатніми, 
щоб інвестиції у дорогі виборчі кампанії були 
рентабельними

ВАРІАНТИ РІШЕНЬ:

Щоб зменшити фінансову залежність партій від 
ФПГ, потрібно зробити дешевшими вибори, по-
силити контроль за прозорістю політичних фінан-
сів та диверсифікувати джерела фінансування 
партій. Нижче перелічено пропозиції до зміни 
чинного регулювання за цими напрямками.

Здешевити вибори та забезпечити рівність 
доступу до ЗМІ у передвиборчий період

1. Заборонити або суттєво обмежити телеві-
зійну рекламу

2. Зменшити кількість політичної реклами на 
бігбордах та сітілайтах:
- повністю заборонити таку рекламу
- створити прозорий конкурентний ринок 

такої реклами з доступом для всіх учасни-
ків виборів на рівних умовах

3. Забезпечити невідворотність покарання 
за підкуп виборців

4. Проводити дебати в рамках президент-
ських і парламентських виборів на Суспільно-
му телебаченні

5. Законодавчо закріпити вимогу збалан-
сованого представництва влади і опозиції на 
комунальних телеканалах та у випадках, коли 
висвітлення діяльності влади оплачується за 
кошти платників податків

Забезпечити прозорість політичних фінансів

1. Створити регіональні представництва На-
ціонального агентства з запобігання корупції 
та зобов’язати їх проводити перевірку відпо-
відності фінансових звітів партій та реальних 
витрат партій

2. Встановити стелю витрат та заборонити 
анонімні пожертви на місцевих виборах, пе-
редбачити реальні механізми перевірки до-
тримання стелі витрат на виборах

https://www.oporaua.org/news/7522-bilsh-jak-pivmiljarda-na-agitaciju-vyborchi-fondy-partij-na-parlamentskyh-vyborah-2014
https://dif.org.ua/uploads/pdf/150467475158f5c921352af7.35764833.pdf
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3. Встановити обмеження на суму власних 
коштів, які можуть використовувати кандидати 
на президентських і парламентських виборах

4. Законодавчо врегулювати питання лобізму

5. Наділити НАЗК повноваженнями випису-
вати адміністративні протоколи

6. Надати НАЗК доступ до інформаційних ре-
єстрів інших органів для перевірки фінансо-
вих звітів партій

7. Визначити поняття «вирішальний вплив», 
«кінцевий бенефіціарний власник (контролер)» 
в законі, а не на рівні підзаконних актів НАЗК

8. Вивести з тіні оплату роботи членів вибор-
чих комісій:
- збільшити оплату членів виборчих комісій 

з Державного бюджету
- створити загальний пул коштів на оплату 

праці членів виборчих комісій, на який пар-
тії — учасниці виборів будуть зобов’язані 
переказати певну фіксовану суму коштів

9. Змінити механізм розподілу субвенції на 
соціально-економічного розвиток окремих 
територій, щоб він не залежав від політичної 
кон’юнктури

Створити умови для ефективного викори-
стання коштів державного фінансування

1. Змінити вимоги до цільового призначення 
витрат коштів, які партії отримують в рамках 
державного фінансування:
- скласти єдиний перелік статей витрат, на 

які партії можуть (або не можуть) витрачати 
кошти державного фінансування, замість 
недеталізованого обмеження «статутною 
діяльністю»

- запровадити єдиний перелік статей ви-
трат і обов’язкове відсоткове обмежен-
ня на кожну з них (наприклад, не більше 
20–30% на телевізійну рекламу)

- дозволити витрачати на рекламу лише фік-
совану і рівну для всіх партій суму коштів, на-
даних в рамках державного фінансування

- зобов’язати витрачати значну частину (від 
30% до 90%) державних коштів на діяль-
ність осередків партій на місцях

- дозволити витрачати державне фінансу-

вання на агітацію у виборчий період
- не змінювати регулювання цільового при-

значення витрат коштів державного фі-
нансування

2. Змінити принцип розподілу державного 
фінансування:
- запровадити коефіцієнти, відповідно до 

яких партії з вищими результатами на 
парламентських виборах за кожен голос 
отримуватимуть меншу суму, ніж партії з 
нижчими результатами

- зберегти чинну систему розподілу коштів 
з державного фінансування

3. Змінити систему надання державного фі-
нансування:
- частину коштів, які виділяються в рамках 

державного фінансування, виплачувати 
партіям за результатами місцевих виборів

- доплачувати партіям за результатами міс-
цевих виборів з місцевих бюджетів

- надавати державне фінансування партіям 
лише за умови, якщо вони збирають міні-
мальну фіксовану суму за рахунок член-
ських внесків

- оплачувати оренду офісів і заробітну пла-
ту секретаря для регіональних офісів пар-
тій, представники яких є депутатами відпо-
відних місцевих рад

- оплачувати роботу бухгалтерів та інших 
спеціалістів, які займаються фінансовим 
звітуванням

4. Запровадити оплату праці депутатів місце-
вих рад:
- скоротити кількість депутатів і погодинно 

оплачувати їхню участь у сесіях рад та за-
сіданнях комісій

- оплачувати на засадах повної зайнятості 
роботу секретарів та голів комісій

Сприяти залученню приватного фінансуван-
ня малими внесками

1. Дозволити сплачувати пожертви для полі-
тичних партій онлайн, загалом спростити про-
цедуру пожертв партіям, але зі збереженням 
можливості ідентифіковувати донорів

2. Заохочувати партії збирати членські внески, 
займатися публічним збором коштів від прихиль-
ників, продавати власну брендовану продукцію
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Механізми прийняття рішень 
всередині партій не є демократичними

Чимало українських партій є вертикальними 
ієрархічними структурами. Важливі партійні рі-
шення, зокрема про те, кого і в якому порядку 
висувати на виборах, можуть прийматися ке-
рівництвом партії чи навіть партійним лідером 
одноосібно. У назвах партій фігурують кон-
кретні прізвища. Така орієнтація на особисто-
сті лідерів зазвичай має наслідком слабкість 
внутрішньопартійних ліфтів, не дає мотивації 
для розвитку регіональних осередків і уза-
лежнює тривалість життя партії від рейтингу 
однієї людини. Вертикальні структури мають 
свої переваги, зокрема швидкість прийняття 
рішень, але у випадку партій, залежних від 
фінансово-промислових груп, ще більше від-
даляють від можливості представництва інте-
ресів.

ПРИЧИНИ:

● Виборчі системи на парламентських і міс-
цевих виборах не передбачає внутрішньопар-
тійної конкуренції за голоси виборців

● Немає традиції внутрішньопартійної демо-
кратії

● Держава не вимагає демократичності 
механізмів прийняття внутрішньопартійних рі-
шень, зокрема щодо питань висування канди-
датів на виборах

● Регіональні осередки партій часто фінансо-
во залежні від центрального партійного апарату

ВАРІАНТИ РІШЕНЬ:

1. Запровадити пропорційну виборчу систе-
му з відкритими регіональними списками на 
виборах до Верховної ради, обласних рад та 
рад великих міст

2. Розробити рекомендований типовий ста-
тут партії, який передбачатиме баланс повно-
важень між керівництвом партії і регіональни-
ми осередками

3. У вимоги до статутів партій додати обов’яз-
ковість проведення внутрішньопартійних 
праймеріз при обранні партійного керівни-
цтва та висуванні списків кандидатів у виборні 
органи

4. Запровадити обов’язкові квоти для регі-
ональних осередків при висуванні кандидатів 
на виборах

5. Крім гендерних квот у вимогах до статутів 
також передбачити квоти для молоді

6. Законодавчо передбачити, що після голо-
сування партія не може впливати на отриман-
ня мандатів її кандидатами

Партії не пропонують та не формують
запиту на раціональну політику

Орієнтація партій на прихід до влади не завж-
ди доповнюється їхньою іншою важливою 
функцією: формувати у громадян бачення 
реалістичної програми суспільного розвитку. 
Для перемоги на виборах простіше написати 
програму, яка відповідатиме вже наявним очі-
куванням виборців, про які можна дізнатися з 
результатів соціологічних досліджень, ніж до-
носити до громадян складні пропозиції рішень 

у різних сферах державної політики, які узгод-
жуватимуться з можливостями Державного 
бюджету. Проблема популізму є актуальною 
для країн сталої демократії, невирішеною вона 
залишається і в Україні. У результаті партії не 
виконують своєї функції політичної просвіти і 
представництва інтересів громадян.
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ПРИЧИНИ:

● Виборці в більшості не читають передви-
борчих програм, оскільки не вірять, що є ре-
альний намір їх втілювати, або загальну байду-
жість до політики

● Партії не приділяють достатньої уваги яко-
сті власних програм, оскільки для більшості 
виборців вона не є важливою при голосуванні

● ЗМІ заінтересовані у отриманні коштів за 
розміщення реклами та орієнтуються на кіль-
кість переглядів або читачів, тому надають 
перевагу емоційному, а не раціональному ви-
світленню передвиборчих перегонів, немає 
традиції публічних змістовних дебатів щодо 
пропозицій партій щодо різних державних по-
літик в рамках парламентських кампаній

ВАРІАНТИ РІШЕНЬ:

1. Законодавчо зобов’язати партії подавати 
програми з деталізацією по ключових дер-
жавних політиках

2. Запровадити обов’язкове подання перед-
виборчих програм на місцевих виборах

3. Сприяти висвітленню політично значущих 
подій на Суспільному та його регіональних фі-
ліях зі збалансованим залученням представ-
ників влади і опозиції

«Технічні» партії беруть участь у виборах
та негативно впливають на виборчий процес

В Україні існують так звані «технічні» партії, що 
не провадять фактичної діяльності й утриму-
ються для перепродажу або участі у виборах 
з метою отримання квот у виборчих комісіях. 
Це є одним з чинників зниження довіри до 
партій і якості партій, оскільки дозволяє лег-
ко перекуповувати партії під вибори та сприяє 
корупції в діяльності виборчих комісій.

ПРИЧИНИ:

● Законодавство не ставить провадження 
тривалої фактичної діяльності вимогою для 
участі політичних партій у виборах

● Перевірка, чи здійснює партія фактичну 
діяльність, з боку держави не здійснюється

ВАРІАНТИ РІШЕНЬ:

1. Спростити процедуру ліквідації партій

2. Передбачити механізм об’єднання партій

3. Законодавчо визначити процедуру пере-
вірки підписів для реєстрації партій, виконан-
ня якої покладається на Мін’юст

4. Законодавчо врегулювати питання збору 
підписів на тимчасово окупованих територіях 
для реєстрації партій

5. Визначити неподання фінансових звітів 
партією протягом року підставою анулювання 
реєстрації партії або ж перетворення її в ста-
тус громадської організації

6. Обмежити право отримувати представ-
ництво у виборчих комісіях для партій, які не 
брали участі у попередніх загальнонаціональ-
них виборах

7. Посилити вимоги до того, що вважати 
«участю в загальнонаціональних виборах»

8. Повернути консультантів щодо роботи з пар-
тіями у регіональні офіси Міністерства юстиції

9. Запровадити реальні щорічні перевірки 
фактичної наявності регіональних осередків 
Міністерством юстиції
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