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Постановка проблеми. Діяльність політичних партій має велике значення для будь-якої країни,
оскільки політичні партії є свого роду посередниками між державною та громадянським суспільством, доносячи до влади вимоги різних соціальних груп і беручи активну участь у реалізації цих вимог1. Водночас
фінансова забезпеченість є одним із визначальних факторів незалежності політичних партій, які для провадження статутної діяльності потребують значних коштів, причому потреба в них постійно зростає2, що пояснюється насамперед зростанням вартості виборчих кампаній3. Хоча членські внески й не є вирішальним і
найбільшим джерелом фінансування в країнах, де запроваджені ті чи інші моделі державного фінансування
політичних партій, проте вони продовжують залишатися одним із основних джерел фінансування партій.
Стан дослідження проблеми. В Україні окремі аспекти фінансування політичних партій досліджували такі вчені, як Н. Богашева4, В. Кафарський5, О. Васильченко6, Г. Петришина-Дюг,7 Е. Олефіренко,8 С. Кустова9 О. Коцюруба10 та інші. Разом із тим окремі дослідження присвячені безпосередньо членським внескам
як одному із джерел фінансування партій в Україні практично не проводилися.
Метою статті є дослідження особливостей правового регулювання членських внесків як джерела
фінансування політичних партій в Україні та Польщі.
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Виклад основного матеріалу. У юридичній науці пропонуються різноманітні класифікації джерел
фінансування політичних партій. Так, Н. Платонова всі джерела фінансування партій ділить на два види:
традиційні (до яких учена зараховує членські внески та інституційні пожертвування) і зростаючі (до яких
належать державне та приватне фінансування партій, а також доходи від діяльності політичної партії)11.
Г. Петришина-Дюг пропонує виділяти три групи джерел фінансування політичних партій: особисті кошти;
добровільні пожертвування фізичних і юридичних осіб; державне фінансування12.
Історично першим і найбільш поширеним залишається таке джерело фінансування партій, як вступні
та членські внески, хоча сьогодні обсяг залучених коштів із цього джерела є незначним13. Як відзначає
Г. Петришина-Дюг, членські внески не в змозі покрити всі витрати партії (в окремих західних країнах вони
становлять лише до 20% бюджету партії) і для забезпечення своєї діяльності вони залучають інші джерела
фінансування, зокрема отримують кошти від свого майна й ведення комерційної діяльності14. Це пояснюється переважно незначною кількістю членів партії, а також незначними сумами членських внесків15.
Також як одну з основних причин зниження ролі членських внесків у системі джерел фінансування політичних партій називають значні розміри державного фінансування, що отримують партії, як наслідок
партії стали значно менше зацікавленими в отриманні коштів за рахунок членських внесків і від власної
діяльності16. Парламентська Асамблея Ради Європи в Рекомендаціях щодо фінансування політичних партій17 відзначає, що членських внесків, традиційних і безспірних джерел фінансування недостатньо з огляду на витрати на політичну боротьбу, що постійно зростають. Тому політичні партії повинні отримувати
фінансування з державного бюджету для запобігання встановленню залежності від приватних донорів і
гарантування рівних можливостей для всіх політичних партій.
Питанню членських внесків приділяли певну увагу й інші міжнародні організації. Так, Венеційська комісія в Керівних принципах правового регулювання діяльності політичних партій, які прийняті на 84-му
пленарному засіданні, визначає, що політичні партії можуть вимагати сплати членських внесків, котрі є
законним джерелом формування їх коштів, за умови, що розмір внесків не перешкоджає невиправданим
чином вступу до партії нових членів, а також якщо членські внески не використовуються як засіб обійти
встановлені законодавством обмеження на пожертвування коштів політичній партії. На думку Венеційської комісії, цього можна досягнути шляхом кваліфікації на законодавчому рівні членських внесків як
різновиду пожертвувань18.
Система фінансування політичних партій в Україні за останній рік зазнала істотних змін. Передусім
ідеться про положення Закону України «Про політичні партії в Україні»19, які набули чинності 1 липня
2016 року, щодо державного фінансування політичних партій. Державне фінансування політичних партій,
незважаючи на досить тривалу та успішну практику його застосування в країнах Європейського Союзу,
для України є принципово новим явищем. Також відзначимо, що поряд із уведенням державного фінансування партій зазначені вище зміни до Закону України «Про політичні партії в Україні» 20 внесли суттєві
корективи й в інші джерела фінансування політичних партій (установлення чіткого максимального річного розміру внесків на підтримку політичної партії від одного громадянина та від юридичної особи тощо).
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Закон України «Про політичні партії в Україні» визначає, що надання матеріальної та фінансової підтримки політичним партіям здійснюється у формі внесків на підтримку партій; державного фінансування
статутної діяльності політичних партій. Внеском на підтримку політичної партії є кошти чи інше майно,
переваги, пільги, послуги, позики (кредити), нематеріальні активи, будь-які інші вигоди нематеріального
або негрошового характеру, у тому числі членські внески членів політичної партії, спонсорство третіми
особами заходів чи іншої діяльності на підтримку політичної партії. Тобто Закон України «Про політичні
партії в Україні» визначає членські внески як різновид внеску на підтримку політичної партії.
Ст. 24 Закону Польщі «Про політичні партії»21 передбачає, що політична партія може отримувати фінансування за рахунок членських внесків, пожертвувань, успадкування відповідного майна або коштів,
доходів від деяких видів власної діяльності та за рахунок державного бюджету (у вигляді «субсидії»). Політична партія може отримувати такі види доходу: відсотки від коштів, що зберігаються на банківських
рахунках; від реалізації активів партії; від видів діяльності, які передбачені ст. 27 «Про політичні партії»
(продаж текстів програм партії, партійної символіки та деяка інша діяльність, що не розглядається законодавством Польщі як комерційна діяльність). Також політична партія може отримати кредит у фінансових
установах Польщі. Кожне з наведених вище можливих джерел фінансування партій детально регламентується законодавством.
Як бачимо, законодавство України та Польщі тільки передбачає, що членські внески є одним із джерел
фінансування партій, проте не регламентує ні їх розміри, ані порядок сплати. Для з’ясування цих питань
звернемося до статутів окремих політичних партій України та Польщі.
Статути практично всіх політичних партій України передбачають як один із основних обов’язків члена політичної партії сплату членських внесків (п. 2.5 статуту політичної партії «Всеукраїнське об’єднання
«Свобода»22, п. 3.1 статуту політичної партії «Всеукраїнське об’єднання «Батьківщина»23, п. 2.9 статуту Соціалістичної партії України,24 п. 4.3 статуту політичної партії «Громадянська позиція»25 тощо).
У свою чергу, статути партій зазвичай безпосередньо не регулюють розміри й процедуру сплати
членських внесків, зазначаючи натомість, що ці питання регулюються окремим положенням, яке затверджується вищим партійним органом. Так, п. 5.4.13 статуту політичної партії «Громадянська позиція» передбачає, що членські внески, їх сплата й розподіл визначаються положенням про членські внески, що
затверджується Радою партії. Положення про членські внески політичної партії «Громадянська позиція»26
передбачає два види членських внесків: щомісячні членські внески та цільові внески. Щомісячний членський внесок – грошове перерахування, що сплачується членами партії щомісячно. Розмір щомісячних
членських внесків визначається рішенням Ради партії щорічно на кожний поточний рік (на 2016 рік установлений щомісячний членський внесок для членів партії незалежно від обсягу річного доходу в розмірі
не менше ніж десять грн.). Цільовий внесок – грошове перерахування, що сплачується членами партії добровільно в разі необхідності за цільовим призначенням для фінансування конкретних програм27. Також
Положення про членські внески політичної партії «Громадянська позиція» передбачає, що особи, відповідальні за облік членських внесків, на підставі інформації про надходження членських внесків складають
зведений звіт про отримані членські внески за квартал і за рік загалом. На підставі заяви члена партії
Радою регіональної організації партії «Громадянська позиція» може бути надано відстрочку сплати щомісячного членського внеску, але не більше ніж на три місяці.
Варто відзначити, що не в усіх політичних партіях розмір членського внеску є загальним та однаковим
для всіх. У деяких партіях розмір внесків визначається залежно від доходу, отримуваного членом партії.
21
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Наприклад, п. 1.4 Положення «Про порядок сплати та обліку партійних внесків» політичної партії «Сила
людей»28 визначає, що членські внески – це кошти, які щомісячно сплачуються членами партії для її фінансування. Розмір внеску визначається особою на власний розсуд, але не може бути меншим ніж 1% від
місячного доходу особи, що його сплачує, мінімальний розмір членського внеску становить п’ятдесят грн.
Статути провідних політичних партій Польщі також передбачають тільки обов’язок сплачувати членські внески й не визначають при цьому саму процедуру та розміри таких внесків (§ 7 статуту політичної
партії «Громадянська платформа Республіки Польща»29, ст. ст. 43 і 88 політичної партії Польщі «Право та
Справедливість»30, ст. 11 Статуту політичної партії «Союз демократичних лівих сил»31). Безпосередньо порядок сплати членських внесків регулюється окремими рішеннями партійних органів. Наприклад, ухвала
Національної ради політичної партії «Союз демократичних лівих сил» «Про засади фінансової діяльності
Союзу демократичних лівих сил» від 23 березня 2013 року32 у § 3 визначає розмір щомісячного членського
внеску в п’ять злотих, а для пенсіонерів, студентів і безробітних – не менше ніж один злотий. В особливих
випадках місцеві ради партії можуть приймати рішення про тимчасове звільнення окремих членів партії
від сплати членських внесків. Також зазначена Ухвала поряд із членськими внесками передбачає сплату одноразового вступного внеску в розмірі десяти злотих, а для пенсіонерів, студентів і безробітних у
розмірі п’яти злотих. Облік вступних і членських внесків ведеться відповідною уповноваженою особою в
реєстрі членських внесків.
Також відзначимо, що сплата членських внесків певним чином впливає на реалізацію конституційного права на об’єднання в політичні партії, оскільки й в Україні, і в Польщі систематична несплата членських внесків є підставою для виключення з політичної партії. Тут варто акцентувати увагу на дещо різних
підходах до регулювання цього питання в статутах політичних партій України й Польщі. Так, у Польщі статути політичних партій в основному безпосередньо передбачають наслідки несплати членських внесків.
Наприклад, ч. 3 § 7 статуту політичної партії «Громадянська платформа Республіки Польща» передбачає,
що несплата членських внесків терміном більше ніж шість місяців призводить до призупинення права
голосу в цього члена політичної партії; ст. 6 статуту політичної партії «Право та Справедливість» визначає,
що несплата членських внесків протягом шести місяців призводить до втрати членства в партії; ст. ст. 6 і 7
Статуту політичної партії «Союз лівих демократичних сил» передбачають, що несплата членських внесків
протягом дванадцяти місяців є підставою для виключення члена з партії, а несплата внесків протягом шести місяців призводить до втрати таким членом активного й пасивного виборчого права всередині партії,
тобто особа не може балотуватися на жодні партійні посади та брати участь у будь-яких голосуваннях
усередині партії.
Натомість статути політичних партій України в абсолютній більшості серед підстав для виключення
члена з партії не наводять таку, як несплата членських внесків. Хоча Положення партій про порядок сплати та обліку партійних внесків переважно передбачають, що член партії, який не сплачує членських внесків протягом тривалого терміну, виключається з партії. Так, Положення «Про порядок сплати та обліку
партійних внесків» політичної партії «Сила людей»33 передбачає, що члени партії, які прострочили сплату
членських внесків більше ніж на три місяці, письмово інформуються про це Секретаріатом партії, у тижневий термін мають погасити заборгованість. У разі непогашення заборгованості такий член автоматично
виключається з партії. Відповідно до п. 3.9 Положення про членські внески політичної партії «Громадянська позиція»34, член партії, який не сплачує членських внесків більше ніж шість місяців, виключається з
партії.
28
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Висновки. 1. Законодавство України й Польщі досить поверхово регулює таке джерело фінансування
партій, як членські внески, зараховуючи це питання до сфери регулювання самих політичних партій.
2. Членський внесок як джерело фінансування політичної партії – це передбачений законодавством,
регулярний грошовий внесок, який сплачується на користь партії її членами в порядку, розмірах і в строки, передбачені статутом або окремими положеннями партії про членські внески, є обов’язковим для всіх
членів партії, окрім випадків, передбачених статутами або окремими положеннями партії. Розмір членських внесків або може встановлюватися у вигляді певного відсотка від доходу члена партії, або бути зафіксованим у конкретному грошовому розмірі, що є загальним для всіх членів партії незалежно від рівня
їхнього доходу, окрім випадків установлення пільгових розмірів членських внесків для окремих категорій
осіб (студенти, пенсіонери, інваліди тощо).
3. Для належного гарантування реалізації конституційного права на об’єднання в політичні партії в
Україні положення про виключення з партії на підставі несплати членських внесків повинні передбачатися саме в статуті політичної партії, оскільки ч. 8 ст. 6 Закону України «Про політичні партії в Україні» чітко
визначає, що порядок вступу до політичної партії, зупинення та припинення членства в ній визначається
статутом політичної партії, а не положеннями про членські внески політичної партії.

Ⱥɧɨɬɚɰɿɹ
У статті досліджуються поняття членських внесків і їх місце в системі джерел фінансування політичних партій, особливості їх нормативно-правового регулювання в Україні та Польщі, а також аналізуються
положення статутів окремих політичних партій, які регулюють розмір і порядок сплати членських внесків.

6XPPDU\
The article examines the notion of membership fees and their place in the sources of funding of political
parties, peculiarities of their legal regulation in Ukraine and Poland. It also analyzes provisions of the statutes of
some political parties that regulate the size and order of membership fees payment.
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