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Місцеві вибори 31 жовтня 2010 р. 
змусили ще раз замислитися над тим, 
наскільки дієздатними як суб’єкти 
виборчого процесу є політичні партії 
та інші інститути громадянського су
спільства, зокрема наскільки вони можуть 
сприяти реалізації виборчих прав гро
мадян. 

Як відомо, остання виборча кампа
нія до місцевих рад пройшла на прин
ципово нових засадах: цього разу було 
застосовано комбіновану (або, як при
йнято називати в науці – змішану) 
виборчу систему. Причиною застосу
вання нового способу формування 
представницьких органів місцевого 
самоврядування стала низька ефектив
ність, надмірна політизація й конфлікт
ність у взаєминах із державною виконав
чою владою місцевих рад, сформова
них у 2006 р. на пропорційній основі. 

Однак, попри вищевказані негатив
ні фактори, Верховна Рада вирішила 
не відмовлятися від обраного напряму 

партійної структуризації місцевих рад, 
«пом’якшивши» при цьому політичне 
напруження через застосування мажо-
ритарного принципу до формування 
половини депутатського корпусу цих 
органів місцевого самоврядування. 
Багато критики викликало положен-
ня абз. 4 ч. 2 ст. 35 нового Закону про 
вибори від 10 липня 2010 р., відповідно 
до якого право висування кандидатів 
на посаду міського голови могло бути 
реалізоване виборцями тільки через 
місцеві організації партій. Простіше 
кажучи,монопольне право на висуван-
ня кандидатів на цю посаду закріплю-
валося за партіями. 

Але, попри таку сумнівну з погля-
ду демократичності норму, це істотно 
не вплинуло на результат виборів. 
Доказом такого твердження можуть 
слугувати результати виборів вінни-
цького і полтавського міських голів, 
де керівниками громад стали особи, 
що користуються абсолютною підтрим-
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кою, які до того ж були висуванцями 
нерейтингової та маловідомої партії 
«Совість України» (В. Гройсман у 
Вінниці й О. Мамай у Полтаві відпо
відно). Більше того, саме завдяки 
харизматичності і персональній під
тримці серед електорату цим канди
датам пощастило вибороти для своїх 
місцевих парторганізацій більшість 
місць у міських радах. 

Природно, що ці приклади не свід
чать про повну відсутність впливу на 
електоральну позицію громадянина 
фактора «партійності». Але фактом 
залишається те, що він (фактор) не 
мав вирішального характеру для фор
мування волевиявлення. 

Ми підняли питання про роль пар
тій у забезпеченні реалізації виборчих 
прав громадян ще й у контексті проб
леми про втілення в життя норми ч. 2 
ст. 36 Конституції України, відповідно 
до якої «політичні партії в Україні 
сприяють формуванню й вираженню 
волі громадян, беруть участь у ви
борах». На створення цієї норми, без 
сумніву, певний вплив мав досвід кон
ституювання ролі партій у таких євро
пейських демократіях, як Німеччина, 
Франція, Іспанія та ін.: «Політичні партії 
та групи сприяють вираженню думок 
голосуванням» (ст. 4 Конституції Фран
ції), «Партії сприяють формуванню 
політичної волі народу» (ст. 21 Основ
ного Закону ФРН), «Політичні партії 
відповідно до принципу політичного 
плюралізму сприяють формуванню й 
вираженню народної волі та є основ
ним інструментом політичної участі» 
(ст. 6 Конституції Іспанії). Відмічаємо 
також, що на рівні Основного Закону 
чітко визначаються завдання тільки 
цього інституту громадянського суспіль
ства. Причин тому декілька. 

Серед них – залучення партій до 
публічно-владних процесів, їхнє пред
ставництво в особі груп і фракцій на 
рівні колегіальних органів влади і т. ін. 
Власне, Конституція, визначаючи клю
чові завдання партій, при цьому не 
просто констатує їхню соціальну сут-

ність, а й висуває відповідні правові 
вимоги до їхньої подальшої діяльності. 

Український законодавець вирі
шив обмежитися згадкою в Законі 
«Про політичні партії в Україні» кон
ституційних цілей об’єднання грома
дян у партії, не деталізуючи вказаних 
моментів. На противагу цьому в 
німецькому Законі ФРН про партії 
1967 р. застосовано інший підхід: від
повідно до ч. 2 ст. 1 Закону, політич
ні партії покликані здійснювати такі 
завдання: впливати на формування 
громадської думки; сприяти активній 
участі громадян у політичному житті; 
готувати талановитих людей до взят
тя на себе зобов’язань у публічній 
сфері; брати участь у виборах у феде
ральні, земельні й місцеві органи 
влади через висування кандидатів; 
здійснювати вплив на політичну спря
мованість у діяльності парламенту та 
уряду; ініціювати впровадження їхніх 
політичних цілей у процесі прийняття 
рішень на національному рівні; забез
печувати тривалі, життєво важливі 
зв’язки (контакти) між народом і 
публічною владою. 

Аналогічне тлумачення цілей діяль
ності партійних організацій можна 
застосувати і щодо українського кон
ституційного законодавства. Якщо 
виходити з цих підходів, то можна 
констатувати невтішний висновок – 
абсолютна більшість зі 185 зареєстро
ваних на сьогоднішній день партій в 
Україні навіть на десяту частку не 
справляються з цими завданнями, особ
ливо в частині сприяння формуванню 
політичного волевиявлення громадян. 

Останню тезу також можна оці
нити по-різному. З одного боку – це 
констатація недієздатності партійної 
системи внаслідок неправильності її 
побудови; з ін.– характерна риса росту 
в посттоталітарний період. Обидва 
аспекти мають свої відтінки та свої 
причинні складові. 

Якщо характеризувати партії з 
погляду їхньої потенційної здатності 
впливати на формування громадської 
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думки, то не секрет, що абсолютна 
більшість політичних партій в Україні 
мають ідентичні програми, особливо 
в частині соціального захисту грома
дян. Оскільки самі по собі партії є 
результатом лібералізації суспільства, 
дуже дивно бачити в їхніх програмних 
документах нігілістичні висловлення 
щодо одного зі стовпів лібералізму -
недоторканності приватної власності 
(при цьому до уваги не беруться крайньо 
ліві партії, які не особливо утрудняли 
себе у формуванні власних програм, 
а взяли за основу документи КПРС). 

Що стосується лівого ухилу в 
українському політикумі, то причина
ми цього, на наш погляд, є домінуюча 
в суспільстві ностальгія за радянським 
минулим. Мотивація державотворен
ня надалі попросту розчинилася в роз
чаруванні громадян щодо інституту 
суверенної державності: на питання 
«Ви та Ваша родина більше виграли 
чи втратили від здобуття Україною 
незалежності», заданий представни
ками Центру Разумкова в ході соц-
опитування в серпні 2010 р., 41,7% 
респондентів відповіли, що більше 
втратили, і тільки 26,3% - що більше 
отримали [1]. 

Фактично той момент, що в україн
ському політикумі, на відміну від інших 
східноєвропейських країн, не відбулося 
розриву з радянським минулим через 
незастосування процедури люстрації 
та інших процедур (формальний аналіз 
яких дає підстави сумніватися в їхній 
«ліберально-демократичній» чистоті), 
дається взнаки й досі, коли виборцям 
фактично доводиться вибирати між 
лівими й радикально лівими партіями, 
і при цьому не залишається жодного 
шансу для демократизації державних і 
суспільних процесів. 

Отже, відкритим є питання: На
скільки на сьогоднішній день політич
ні партії залишаються реальними 
механізмами формування думки ви
борців і вироблення в них чітких ідео
логічних позицій? Особливо це питан
ня загострилося в ході останньої 
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виборчої кампанії з формування міс
цевих рад. 

Якщо кампанія 2006 р. збіглася з 
«пропорційною» виборчою кампанією 
у Верховну Раду і це обумовило домі
нування у програмах місцевих пар
тійних організацій загальнодержав
ної риторики (нерідко в листівках 
можна було зустріти обіцянку район
ного партійного осередку підвищити 
зарплату держслужбовцям, або запро
вадити другу державну мову, або не 
вступати в НАТО), то в ході останньої 
кампанії практично всі партії – суб’єкти 
виборчого процесу акцентували на 
неефективності муніципального ме
неджменту. І при цьому знову-таки прак
тично всі з них бачили вихід у заміні 
керівників. 

Жодна з політичних організацій 
навіть не спробувала запропонувати 
виборцям альтернативний шлях – 
допустити до комунального господар
ства приватний капітал.Але ж загаль
новідомо, що держава (муніципальна 
влада) стають ефективними власника
ми тільки тоді, коли самі діють як 
рівні учасники конкурентних відносин 
в економіці. 

Що стосується другої причин недіє
здатності української партійної маши
ни, тобто «проблеми росту», то слід за
значити, що український електорат іще 
не виробив більш-менш чітких цінніс
них настанов, зокрема і в питаннях 
державності. По більшій своїй частині 
люди спонукувані очікуваннями поліп
шень у соціальній сфері, повністю 
покладаючись на державу. 

Своєю чергою, держава, в особі 
Міністерства юстиції, може найближ
чим часом виступити серйозним меха
нізмом оптимізації партійної системи. 
Мова йде про застосування гарантії 
згаданої норми ч. 2 ст. 36 Конституції 
України в особі інституту анулювання 
реєстраційного свідоцтва партії. Від
повідно до ч. 1 ст. 24 Закону України 
«Про політичні партії в Україні», у 
випадку, якщо партія протягом десяти 
років не висуває своїх кандидатів на 
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виборах Президента України та на 
виборах народних депутатів України, 
Міністерство юстиції в судовому поряд
ку повинне вирішити питання про 
анулювання реєстраційного свідоцтва 
такої партії. 

Оскільки Закон набув чинності 
28 квітня 2001 р. (дата опублікування), 
то вже починаючи із травня місяця 
2011 р. варто очікувати позови про 
анулювання свідоцтв (із цього приводу 
вже була відповідна заява Мін’юсту). 
За минулий період в Україні відбулися 
три виборчі кампанії з виборів народ
них депутатів України (2002, 2006, 
2007 рр.) і дві з виборів Президента 
України (2004 і 2009 рр.). Найближчі 
вибори у вищі органи влади відбу
дуться восени 2012 р. (чергові вибори 
народних депутатів України). За під
рахунками самого міністерства, партій, 
реєстрація яких підлягає анулюванню, 
буде п’ять: Партія мусульман України, 
Партія радикального прориву, Зелена 
партія України, Політична партія пра-
возахисту і партія «Прагматичний 
вибір» 2. 

Багато партій абсолютно формаль
но (судячи з їхньої агітаційної кампанії) 
брали участь у виборчих кампаніях. 
Чимало їх були у складі блоків, наби
раючи при цьому не більше половини 
відсотка (а в деяких випадках і 0,05%) 
голосів виборців. Так що абсолютної 
більшості з 87 партій, зареєстрованих 
до вступу Закону «Про політичні пар
тії в Україні» через, проблеми із дотри
манням цієї вимоги не буде (при 
цьому залишається відкритим питан
ня про тлумачення згаданої норми ч. 1 
ст. 24: потрібно було брати участь і у 
виборах Президента і народних депу
татів, або досить було участі в одному 
із зазначених видів виборів). Однак у 
цьому контексті виникає низка інших 
питань. 

По-перше, дуже дивною для по-
справжньому демократичного право
вого порядку є практика застосування 
норми ч. 2 ст. 23 Закону України «Про 
політичні партії в Україні» в частині 

інституту реорганізації політичних 
партій. На сьогоднішній день політич
ні організації застосовують цю норму, 
коли змінюють назву, статут і навіть 
програму. Реально створюється нова 
партія, з новим ідеологічним напов
ненням, одначе при цьому не обов’яз
ково проходити легітимацію у вигляді 
збирання 10 тис. підписів громадян Ук
раїни, що мають активне виборче пра
во (ч. 1 ст. 10 Закону). У такий спосіб 
виникає ситуація, коли на місці лівої 
за ідеологічною спрямованістю пар
тії цілком може виникнути центрист
ська політична сила, при цьому все це 
оформляється як процес оновлення 
партії чи «очищення» партійних рядів. 

Що ж стосується дій органу, який 
реєструє партії (на сьогодні це ще Міні
стерство юстиції, а далі, судячи з рі
шень глави держави, таким суб’єктом 
стане Державна реєстраційна служба 
України), то він вносить зміни до 
Реєстру політичних партій, а нову 
редакцію програми «бере до відома». 

Проблема ця реально з’явилася 
тоді, коли в 2005 р. було внесено змі
ни до Закону України «Про вибори 
народних депутатів України» в части
ні наділення виключним правом вису
вання кандидатів у народні депутати 
тільки партій, які були зареєстровані 
не пізніше ніж за рік до дня виборів 
(ч. 2 ст. 10 Закону). І тоді багато впли
вових політиків, що створили свої 
партійні проекти, просто зайнялися 
реінкарнацією тих політичних сил, які 
були зареєстровані 5-10 років тому, 
але ніяк себе не виявили. 

Здавалося б, який стосунок це 
має до ролі партій у процесі реалізації 
конституційних прав громадян? Справа 
в тому, що по суті монопольне право 
на висування кандидатів політичними 
силами, які не мають навіть мінімаль
ної (в особі 10 тис. громадян, що 
підписали рішення про створення та
ких партій) легітимації, ставить під 
сумнів саму можливість фрагментувати 
електорат і сприяти волевиявленню 
громадян. 

<•> 9 
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Хоча, за великим рахунком, якщо 
говорити про демократичну партійну 
систему, то інститут легалізації партій 
повинен піти в забуття, як це сталося 
в більшості європейських країн. Дер
жавний контроль у цій сфері повинен 
бути, однак якщо ми проголошуємо 
свободу асоціацій однієї з ключових 
основ демократичного конституцій
ного ладу, тоді сам інститут контролю 
мусить мати змістовний, а не фор
мальний характер. Оскільки, як показує 
вітчизняна практика державотворення, 
будь-які формальні обмеження партії 
та їхні чільники можуть з легкістю 
обійти. 

Наступним питанням у контексті 
поставленої проблематики є діяльність 
ЗМІ у процесі виборчої кампанії, особ
ливо в частині гарантування такого 
принципу безпосередньої демократії, 
як вільні вибори. 

На сьогоднішній день в українсько
му виборчому праві сформувався підхід, 
відповідно до якого головною метою 
правового регулювання є необхідність 
запобігти і не допустити зловживань 
з боку політичних партій і кандида
тів, що використають ЗМІ як інст
румент передвиборної агітації. Зокрема 
передбачається, що офіційні повідом
лення в період виборчого процесу про 
дії кандидатів у депутати, пов’язані з 
виконанням ними посадових (службо
вих) повноважень, передбачених Кон
ституцією України або законами Ук
раїни, і підготовлені в порядку, перед
баченому Законом... не повинні містити 
коментарів агітаційного характеру, 
а також відео-, аудіозаписів, кінозйо
мок, фотоілюстрацій про дії зазначе
них осіб як кандидатів у депутати (ч. 5 
ст. 66 Закону України «Про вибори 
народних депутатів України» від 
25.03.2004 р.); засіб масової інформа
ції, що оприлюднив інформацію, яку 
кандидат на пост Президента України 
вважає явно недостовірною, не пізніш 
як через три дні після дня оприлюд
нення таких матеріалів, але не пізніш 
як за два дні до дня виборів зобов’яза-
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ний надати кандидату на пост Прези
дента України, партії (блоку), щодо 
яких поширено недостовірні відомості, 
на їх вимогу можливість спростувати 
такі матеріали (ч. 5 ст. 64 Закону 
України «Про вибори Президента 
України» від 05.03.1999 р.). 

Відзначений підхід можна вважа
ти виправданим, оскільки за таких 
умов фактично не допускається вико
ристання засобів масової інформації 
для проведення несумлінної агітації 
(або застосування «брудних» техно
логій). Зате в контексті принципу 
вільних виборів це значить, що гро
мадянин буде робити свій вибір, ке
руючись тільки інформацією, наданою 
йому самими кандидатами. Це, своєю 
чергою, зводить нанівець діяльність 
ЗМІ із суспільного контролю за ви
борчим процесом і формування у 
виборців позиції щодо кандидатів на 
основі всебічної та об’єктивної ін
формації щодо учасників виборчого 
процесу. 

У цьому випадку ми зводимо роль 
ЗМІ до статусу «сторонніх спостері
гачів». З одного боку, як уже було 
відзначено, це має певний позитив, 
зокрема і в контексті того, що доступ 
до ЗМІ є одним із вирішальних фак
торів перемоги на виборах. З іншого – 
ми втрачаємо в такий спосіб певні 
можливості щодо громадського конт
ролю за виборчим процесом. 

Тому встановлення більш жорстких 
обмежень щодо ведення журналіст
ської діяльності має бути співрозмір-
ним інтересам захисту прав суб’єктів 
виборчого процесу. 

У цьому контексті потребує вирі
шення питання щодо виступів у засо
бах масової інформації офіційних 
посадових осіб, оскільки досить часто 
в період виборчої кампанії вони вико
ристовують свої робочі наради, поїзд
ки та інші заходи за їхньої участі, що 
висвітлюються ЗМІ, для агітаційних 
цілей. Досить цікавим у цьому контек
сті є досвід вирішення подібного роду 
питань у Литві. В законі про вибори 
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передбачено: «якщо для здійснення ється питання про реальності такої 
повноважень представникам влади рівності. Фактично наявність медіа-
необхідно передати у ЗМІ важливі ресурсу в того чи того суб’єкта вибо-
новини, це може бути зроблено тільки рів є визначальним чинником для 
на прес-конференції». «Державні або його успіху в боротьбі за депутатські 
муніципальні засоби масової інфор- мандати. Найбільш дієвим виходом є 
мації або програми, що фінансуються створення повноцінного громадсько-
з державного чи муніципального бю- го телерадіомовлення, що, як показує 
джету, можуть передавати цю конфе- досвід східноєвропейських країн, може 
ренцію повністю чи частково тільки у стати стартовою площадкою для 
запису, що не містить передвиборної нових перспективних політичних про-
агітації». ектів. 

З іншого боку, повною мірою обме- У такий спосіб очікувати, що в 
жувати офіційних посадовців у відпо- умовах аксіологічної слабкості інсти-
віді на критику, яка лунає на їхню туту виборів в Україні політичні пар-
адресу з боку опозиційних кандидатів, тії та ЗМІ будуть діяти в період вибор-
є не логічним і недопустимим. Тому чої кампанії, як того від них очікують 
цілком допустимою є полеміка за уча- у країнах зі сталими демократичними 
сті посадових осіб, оскільки по-іншому, традиціями, не доводиться. Головне – 
ніж на критиці діючого Уряду та про- це навчитися законодавцеві та іншим 
позиції власного розвитку країни, опо- політикам говорити правду про стан 
зиційні сили провадити свої агітацію цих інститутів громадянського суспіль
не можуть. А отже, апріорі ми стави- ства, їхню реальну роль у забезпеченні 
мо кандидатів-представників влади у прав громадян, цю правду враховува-
невигідне становище. ти в нормуванні політичних процесів 

Хочеться також відзначити, що, у конституційному законодавстві, за 
попри встановлення всіляких гарантій допомоги демократичних інструмен-
рівного доступу кандидатів і партій тів робити ці партійно-медійні меха-
до ЗМІ, все одно відкритим залиша- нізми більш дієздатними. 
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питання конституційно-правового статусу 

У статті здійснюється аналіз причин неефективності партій та засобів масової 
інформації як суб’єктів виборчого процесу. Акцентується як на недосконалості 
правового регулювання цих питань, так і на відсутності сформованої демократич
ної культури українських виборців. Пропонується змінити підходи до інститутів 
легалізації та контролю за діяльністю партій, а також створити умови для більшої 
свободи ЗМІ під час виборчого процесу. 

Ключові слова: політичні партії, партійна система, легалізація партій, передви
борна агітація, свобода ЗМІ. 
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Барабаш Ю. Г. Политические партии и СМИ как субъекты избирательного процесса: 
отдельные вопросы конституционно-правового статуса 

В статье анализируются причины неэффективности партий и средств массовой 
информации как субъектов избирательного процесса. Акцентируется как на несовер-
шенстве правового регулирования этих вопросов, так и на отсутствии сформированной 
демократической культуры украинских избирателей. Предлагается изменить подходы 
к институтам легализации и контроля за деятельностью партий, а также создать усло-
вия для большей свободы СМИ во время избирательного процесса. 

Ключевые слова: политические партии, партийная система, легализация партий, 
предвыборная агитация, свобода СМИ. 

Barabash Yu. Political parties and MASS-MEDIA as subjects of electoral process: sepa
rate questions of constitutional-legal status 

In the article reasons of uneffectiveness of parties and mass medias are analysed as sub
jects of electoral process. Attention is accented, both on imperfection of the legal adjusting 
of these questions and on absence of the formed democratic culture of the Ukrainian elec
tors. It is suggested to change going near the institutes of legalization and control after acti
vity of parties, and also to create terms for greater freedom of MASS-MEDIA during an 
electoral process. 

Key words: political parties, party system, legalization of parties, pre-election agitation, 
freedom of MASS-MEDIA. 
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