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У статті розглянуті проблемні аспекти державного контролю Національного агентства з питань запобігання 

корупції за фінансуванням передвиборної агітації. Проаналізовано теоретичні та практичні аспекти передвиборної 

агітації, нормативно-правову базу та засади, на яких здійснюється дане фінансування. 

Пріоритетними напрямками в сфері реалізації реформи політичного фінансування запропоновано: повернення права 
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таких обмежень до доходів таких осіб у попередніх періодах. Запропоновано шляхи вирішення існуючих окремих питань у 

сфері державного контролю та регулювання фінансування передвиборної агітації в Україні.  
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Постановка проблеми. За результатами 

президентських виборів 2019 року як націона-

льні, так і міжнародні місії зі спостереження за 

виборами (МСВ) дійшли висновку, що фінан-

сування передвиборної агітації на цих виборах 

було непрозорим. Вони виявили, що прихиль-

ники кандидатів у президенти надавали під-

тримку кандидатам у формі виділення офісних 

приміщень, сплачували витрати на IFES 

Україна, Фінансування виборчої кампанії на 

президентських виборах 2019 року, пальне та 

друковані агітаційні матеріали, тоді як 

кандидати не декларували отримання такої під-

тримки на свою користь як внески третіх сторін 

або внески в натуральній формі. Деякі канди-

дати не задекларували жодних витрат на свої 

рекламні кампанії, організували безкоштовні 

концерти у період виборів, які не були 

позначені як заходи передвиборної агітації та, 

вірогідно, здійснювали неофіційні платежі 

членам виборчих комісій, спостерігачам і ЗМІ. 

На жаль, проблема прозорості та державного 

контролю за передвиборною агітацією є проб-

лемою вже досить давно. Під час майже кожної 

передвиборної кампанії відбуваються певні по-

рушення чинного законодавства України. Біль-

шість з цих порушень не фіксується органами, 

які повинні проводити державний контроль та 

нагляд за законністю під час передвиборної 

агітації, а також, безпосередньо під час 

виборчого процесу. 

Враховуючи вищезазначене, а також те, що 

існує певна обмежена здатність Національного 

агентства з питань запобігання корупції щодо 

контролювання фінансування передвиборної агі-

тацію через низку суперечностей між різними 

законами та підзаконними актами, які 

визначають функції та повноваження НАЗК 

саме у питанні здійснення державного контролю 

за фінансуванням передвиборної агітації. 

Аналіз останніх досліджень та публікацій. 

Питання, пов'язані з правовим регулюванням 

передвиборної агітації в Україні та зарубіжних 

країнах, окремих проблем регулювання та 

шляхи удосконалення і підвищення ефектив-

ності передвиборної агітації було розглянуто в 

наукових дослідженнях таких вчених, як В. С. 

Журавський, С. В. Кальченко, О. Ю. 

Большакова, О. Ю. Тодика, М. І. Ставнійчук, С. Г. 

Серьогіна, А. Й. Магера та інших. 

Метою статті є висвітлення сучасного ста-

ну правового регулювання державного конт-

ролю Національного агенства з питань запобі-

гання корупції за фінансування передвиборної 

агітації та з'ясування проблемних аспекти 

такого контролю, а також розробити на цій 

основі науково обґрунтоֺвані рекомендֺації для 

вдосконаֺлення відносин у цій сфері.  
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Основні результати дослідження. В жовтні 

2015 році був ухвалений Закон України «Про 

внесення змін до деяких законодавчих актів 

України щодо запобігання і протидії політичній 

корупції» [1]. Цей Закон узгодив положення 

Закону України «Про політичні партії в 

Україні»[2] та законів України «Про вибори 

Президента України»[3] й «Про вибори 

народних депутатів України» [4] щодо 

фінансування передвиборної агітації та суттєво 

змінив правила гри у сфері політичних фінансів, 

запровадивши суворіше регулювання діяльності 

партій і кандидатів та водночас передбачивши 

державне фінансування партій. Попри те, що 

реформа політичного фінансування в Україні 

для багатьох політичних партій стала 

несподіваним рішенням законодавців, потреба 

такого кроку існувала давно.  

 Для забезпечення дотримання принципів 

гласності, прозорості, чесності та рівності прав 

усіх кандидатів під час здійснення ними 

передвиборної агітації, законами про загально-

державні вибори передбачено обов’язкове форму-

вання відповідними суб’єктами виборчого 

процесу виборчих фондів, тоді як на місцевих 

виборах відкриття виборчих фондів є не-

обов’язковим. Вимоги до порядку формування 

виборчих фондів під час президентських, 

парламентських і місцевих виборів багато в 

чому подібні, однак мають і певні відмінності. 

Загальний обсяг власних коштів кандидата 

на пост Президента України, які можуть бути 

перераховані ним до свого виборчого фонду, 

та кількість їх перерахувань не обмежено, тоб-

то кандидат може наповнювати накопичу-

вальний рахунок свого виборчого фонду влас-

ними коштами без будь-яких кількісних обме-

жень, а також усі фізичні та юридичні особи, 

окрім тих, які вказані в ч. 1 ст. 15 Закону Укра-

їни «Про політичні партії в Україні», мають 

право здійснювати добровільні внески до ви-

борчих фондів кандидатів на пост Президента 

України. 

Парламентські вибори в цьому аспекті 

відрізняються від президентських, тим що 

установлено обмеження максимального розміру 

виборчого фонду для партій і кандидатів. Для 

партій розмір виборчого фонду не може 

перевищувати 40 тис. розмірів МЗП. Для 

кандидатів розмір виборчого фонду не може 

перевищувати 9 тис. розмірів МЗП. Варто 

відзначити, що встановлені в Україні ліміти, 

зокрема для партій, є одними з найвищих у 

Європі серед країн, де є аналогічні 

обмеження»[5]. 

Ефективність будь-якого законодавчого 

регулювання політичних фінансів залежить не 

лише від відповідних законодавчих норм, а й 

від спроможності держави забезпечувати 

здійснення контролю за їх дотриманням. В 

такому випадку законодавці наділяють вже 

існуючі, або ж створюють нові, відокремлені 

органи повноваженнями перевіряти дотримання 

законодавчих норм з боку партій і кандидатів, 

а також їхніх донорів. Функцію державного 

контролю за фінансовою діяльністю 

політичних партій і кандидатів в Україні 

виконують одразу три органи влади: НАЗК, 

РП та ЦВК. При цьому, згідно із 

законодавством, яке стосується політичного 

фінансування, центральну роль у контролі за 

партійними фінансами відіграє саме НАЗК. 

Згідно п.1 та 2, ст. 4 Закону України « Про 

запобігання корупції» [6].  

У більшості європейських країн контроль у 

сфері фінансування політики здійснює або 

орган адміністрування виборів, або вищий 

орган аудиту публічних фінансів (рахункова 

палата, рахунковий суд тощо), або 

спеціалізований антикорупційний орган. 

Національне агентство з питань запобігання 

корупції є центральним органом виконавчої 

влади зі спеціальним статусом, який 

забезпечує формування та реалізує державну 

антикорупційну політику. Національне 

агентство, у межах, визначених цим та іншими 

законами, є відповідальним перед Верховною 

Радою України і підконтрольним їй та 

підзвітний Кабінету Міністрів України. 

Основні повноваження НАЗК у сфері 

політичного фінансування визначені законами 

«Про запобігання корупції» та «Про політичні 

партії в Україні». До них належать: 

 здійснення державного контролю за 

дотриманням установлених законом обмежень 

щодо фінансування політичних партій; 

 оприлюднення звітів політичних партій 

на своєму веб - сайті в установлені законом 

строки; здійснення аналізу звітів політичних 

партій та оприлюднення його результатів на 

власному веб - сайті; складання протоколів про 

адміністративні правопорушення у разі 

виявлення фактів порушення порядку 
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фінансування політичних партій, порядку 

подання політичними партіями звітів; 

 повідомлення відповідних 

правоохоронних органів про виявлені у звітах 

порушення, а також оприлюднення інформації 

про це на своєму офіційному веб-сайті;  

 звернення до суду з позовом про 

встановлення фактів, що кошти, виділені з 

державного бюджету, використані партією для 

участі у виборах або на цілі, не пов’язані зі 

статутною діяльністю;  

 розгляд заяв, скарг громадян і ухвалення 

відповідних рішень у межах власних повноважень; 

 затвердження розподілу коштів, 

виділених з державного бюджету на 

фінансування статутної діяльності політичних 

партій, відповідно до закону;  

 щоквартальне перерахування коштів, 

виділених із державного бюджету, на фінансування 

статутної діяльності політичних партій. 

Аналіз звітів політичних партій можна 

вважати ключовим завданням НАЗК. 

Політичні партії зобов’язані що кварталу 

подавати до НАЗК звіт про майно, доходи, 

витрати й зобов’язання фінансового характеру, 

у якому, в разі участі політичної партії чи її 

місцевої організації у виборах. Водночас 

здатність НАЗК контролювати фінансування 

передвиборної агітації на всіх типах виборів 

дуже обмежена. Однією з причин такої 

ситуації є суперечності між різними законами 

про вибори щодо функцій НАЗК у цій сфері. 

Натомість, аналіз фінансових звітів про 

надходження та використання коштів виборчого 

фонду партії (кандидата) на парламентських 

виборах здійснює виборча комісія, до якої вони 

подані, тобто ЦВК та ОВК відповідно. Отже, 

здійснення аналізу фінансових звітів на 

парламентських виборах з боку НАЗК не 

передбачено. Разом із тим, НАЗК здійснює 

контроль за дотриманням вимог цього Закону 

щодо фінансування передвиборної агітації і 

партій, і кандидатів. На практиці це означає, що 

НАЗК контролює надходження та використання 

коштів виборчих фондів партій і кандидатів на 

парламентських виборах у межах аналізу 

квартальних звітів партій, до яких партії 

зобов’язані докладати копії відповідних звітів про 

надходження та використання коштів виборчих 

фондів.  

Загальнонаціональні вибори 2019 року 

продемонстрували, що наявних процедур і 

заходів контролю виявилося недостатньо для 

забезпечення прозорості та зменшення надмірної 

залежності політичних партій і кандидатів від 

великих донорів. Водночас, якість роботи НАЗК 

значно погіршилася, що поставило під сумнів 

політичну незалежність цього органу. 

У зв’язку з перезавантаженням НАЗК 

гостро постає потреба визначення ключових 

пріоритетів реформи політичного фінансування 

в Україні. З огляду на це, IFES у співпраці з 

провідними організаціями громадянського 

суспільства, а саме Центром політико-

правових реформ (ЦППР), громадським рухом 

«Чесно» та Комітетом виборців України 

(КВУ), підготували аналітичний звіт, у якому 

здійснено аналіз ключових перешкод для 

ефективного втілення реформи політичного 

фінансування й наведено обґрунтування 

пріоритетних заходів, необхідних для 

усунення цих перешкод [7]. 

Підтримуємо пропозицію IFES у співпраці з 

провідними організаціями громадянського 

суспільства створити робочу групу з питань 

удосконалення законодавства про фінансування 

партій, до складу якої мають увійти народні 

депутати, представники НАЗК, ЦВК і 

виборчих комісій нижчого рівня, а також 

інших органів державної влади, політичних 

партій, представники міжнародних і 

українських неурядових організацій з метою 

забезпечення повноцінного й інклюзивного 

обговорення законодавчих змін у сфері 

політичного фінансування.  

Пріоритетними напрямками в сфері 

реалізації реформи політичного фінансування 

пропонується наступне: повернення права 

непарламентських партій отримувати державне 

фінансування та удосконалення системи 

розподілу коштів державного фінансування, 

яка забезпечуватиме більшу порівняно з 

пропорційним розподілом коштів фінансову 

підтримку менших партій; зменшення 

граничних розмірів внесків від фізичних і 

юридичних осіб протягом року та 

забезпечення прив’язки таких обмежень до 

доходів таких осіб у попередніх періодах; 

встановлення обов’язку третіх осіб 

інформувати партії і НАЗК про намір 

здійснити внесок на підтримку партії; 
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надання дозволу партіям витрачати кошти 

державного фінансування на діяльність, 

пов’язану з участю у виборах, з одночасним 

скасуванням права на відшкодування витрат на 

здійснення передвиборної агітації; встановлення 

вичерпного переліку заборон щодо витрачання 

партіями коштів державного фінансування; 

визначення предмету зовнішнього незалежного 

аудиту фінансової звітності партій; надання 

НАЗК у режимі реального часу доступу до всіх 

реєстрів і баз даних, необхідних для повноцінної 

перевірки фінансової звітності партій; 

запровадження обмеження на участь у 

виборах партій, що систематично порушують 

вимоги законодавства про політичні партії, 

зокрема не подають фінансову звітність; 

спрощення порядку складання протоколів про 

вчинення таких правопорушень та підвищення 

спроможності правоохоронних органів 

розслідувати кримінальні справи в сфері 

політичного фінансування; запровадження 

ефективних, пропорційних та дієвих санкцій та 

надання уповноваженим особам НАЗК статусу 

учасника відповідних судових процесів. 

Звертаючись до досвіду абсолютної 

більшості країн згідно за даними 

Міжнародного інституту сприяння демократії 

та виборів (International Institutefor Democracy 

and Electoral Assistance, IDEA) контроль за 

політичним фінансуванням зосереджено в 

руках єдиного органу. У Великій Британії 

головним органом контролю за політичним 

фінансуванням є ЦВК, яка в разі виявлення 

серйозних правопорушень співпрацює з 

поліцією та судом. Унікальність британської 

ЦВК полягає в тому, що основним її 

завданням є саме контроль за політичним 

фінансуванням, і вона фактично не здійснює 

підготовку й адміністрування виборів. 

Відповідно, вона контролює дотримання 

законодавства у сфері політичного 

фінансування і у виборчий, і в невиборчий 

період. Так само британська комісія збирає та 

перевіряє фінансові звіти так званих третіх 

сторін, яким дозволена участь у кампаніях, а 

саме під час виборів та референдумів.  

Висновки. Підсумовуючи необхідно 

зазначити, що для необхідної організації та 

контролю за фінансуванням виборів в Україні 

необхідно функції, які зараз розділені між НАЗК 

та ЦВК, врегулювати аби прибрати колізії в 

різних законодавчих актах. Виходячи з цього, 

для належної організації загальнодержавних 

виборів також необхідно розробити та прийняти 

низку правок в виборче законодавство України, 

яке б забезпечило чіткий розподіл повноважень і 

визначало порядок взаємодії й координації 

діяльності між органами державного контролю. 

Більше того, досвід зарубіжних країн у галузі 

державного контролю за фінансуванням 

передвиборної агітації дає непогану модель для 

встановлення ідентичної або схожої моделі і в 

нашій країні. Єдине, що залишилося зробити – 

це запозичити зарубіжний досвід в цьому 

питанні та імплементувати окремі його 

положення в Україні. 
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Саенко М.И., Саранчук И.В., Бурдико К.Д., 

ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ НАЗК ЗА ФИНАНСИРОВАНИЕМ 

ПРЕДВЫБОРНОЙ АГИТАЦИИ 

В статье рассмотрены проблемные аспекты государственного контроля Национального агентства по вопросам 

предотвращения коррупции при финансировании предвыборной агитации.  Проанализированы теоретические и 

практические аспекты предвыборной агитации, нормативно-правовую базу и принципы, на которых 

осуществляется данное финансирование. 

Приоритетными направлениями в сфере реализации реформы политического финансирования предложено: 

возвращение права непарламентских партий получать государственное финансирование и совершенствование 

системы распределения средств государственного финансирования, которая будет обеспечивать большую по 

сравнению с пропорциональным распределением средств финансовую поддержку меньших партий;  уменьшение 

предельных размеров взносов от физических и юридических лиц в течение года и обеспечения привязки таких 

ограничений к доходам таких лиц в предыдущих периодах.  Предложены пути решения существующих отдельных 

вопросов в сфере государственного контроля и регулирования финансирования предвыборной агитации в Украине. 

Ключевые слова: предвыборная агитация, финансирование, государственный контроль, Национальное агентство с 

предупреждению коррупции, Центральная избирательная комиссия, нормативное регулирование. 
 

Maryna Saienko, Saranchuk Illia, Burdyko Kostiantyn 

LEGAL REGULATION OF STATE CONTROL OF NAZAK FOR THE FINANCING OF THE ELECTION CAMPAIGN 

The article deals with the problematic aspects of the sovereign control of the National Agency for Prevention of Corruption 

for the financing of pre - election agitation. The theoretical and practical aspects of the pre-election agitation, the legal 

framework and the ambush are analyzed, on which are given the financial commitment.  

Priorities in the area of political finance reform have suggested: restoring the right of non-parliamentary parties to receive 

state funding and improving the system of allocation of public funding, which will provide more financial support to smaller 

parties than in proportionate distribution of funds;  reducing the marginal contribution of individuals and legal entities during 

the year and ensuring that such limits are linked to the income of such individuals in prior periods. The ways of solving 

existing separate issues in the sphere of state control and regulation of financing the pre - election agitation in Ukraine are 

suggested. 

Key words: pre-election, finance, state control, National Agency for Prevention of Corruption, Central Election Commission, 

regulation. 

 

 


