
 

 
 

Граничні розміри внесків на підтримку політичної партії 

 

 
Інформаційна довідка, підготовлена Європейським інформаційно-

дослідницьким центром на запит  

народного депутата України  

 
__________________________________________________________________________________ 

Європейський інформаційно-дослідницький центр створено з метою  надання народним депутатам України інформації, яка може бути 

використана ними у законотворчій діяльності. Діяльність Європейського інформаційно-дослідницького центру здійснюється в рамках 

програми USAID "Рада: підзвітність, відповідальність, демократичне парламентське представництво", що виконується Фондом "Східна 

Європа". Більше про центр на сайті http://euinfocenter.rada.gov.ua/ 

http://euinfocenter.rada.gov.ua/


Основними видами джерел фінансування політичних партій є: 

1. Самофінансування (членські внески). 

2. Приватне фінансування (внески від фізичних та юридичних осіб). 

3. Державне фінансування. 

У більшості країн на законодавчому рівні заборонено здійснення внесків на користь партій анонімними особами (Нідерланди, Фінляндія, 

Швеція). У проаналізованих країнах також поширеними є заборони на здійснення внесків юридичними особами (Болгарія, Латвія, Польща, 

Португалія, Франція); обмеження граничного розміру внесків, що можуть бути здійснені на користь політичної партії протягом року.1,2 

Країна Самофінансування 

(членський внесок) 

Приватне фінансування Регулювання 

Внески від фізичних осіб Внески від юридичних осіб 

 

Болгарія 

Граничний розмір 

внеску від члена партії 
законодавством не визначено 

Граничний розмір внеску — 10 000 BGN на 
календарний рік (5 113 €)  

Заборонено Закон «Про 
політичні партії»
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Велика 
Британія 

Граничний розмір внеску від 
члена партії законодавством не 
визначено  

Граничний розмір внеску не встановлено. Проте 
право здійснювати внески розміром понад 200 фунтів 
(226 €) мають лише фізичні особи, включені до 
Реєстру виборців. У разі, якщо розмір внеску є 
меншим за 200 фунтів, його може здійснити будь-
який суб’єкт.

4
 

Граничний розмір внеску не 
встановлено 

Закон «Про 
політичні партії, 
вибори та 
референдум»
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Іспанія 

Граничний розмір 

внеску від члена партії 
законодавством не визначено 

Граничний розмір внеску — 100 000 € (враховуються 
внески до виборчого фонду партії, здійснені у 
поточному році). Внесок фізичної особи до виборчого 
фонду партії не може перевищувати 6 000 €.
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Граничний розмір внеску — 100 000€ 
(враховуються внески до виборчого 
фонду партії, здійснені у поточному 
році). Внесок до виборчого фонду 
партії не може перевищувати 6 000 €. 

Закон «Про 
фінансування 
політичних 
партій»
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Італія 

Граничний розмір внеску від 
члена партії законодавством не 
визначено 

Граничний розмір внеску не встановлено Граничний розмір внеску не 
встановлено
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Закон «Про 
фінансування 
політичних 
партій»

9
, Закон 

                                                           
1 http://parlament.org.ua/upload/docs/Text.pdf  
2 https://www.cesifo-group.de/ifoHome/facts/DICE/Public-Sector/Public-Governance-and-Law/Financing-of-Political-Parties/Financing-political-parties-bans-limits-/fileBinary/Financing-political-parties-bans-limits%20.pdf  
3 http://www.lex.bg/laws/ldoc/2135501352  
4 https://www.loc.gov/law/help/campaign-finance/uk.php  
5 http://www.legislation.gov.uk/ukpga/2000/41/pdfs/ukpga_20000041_en.pdf  
6 http://parlament.org.ua/upload/docs/Text.pdf  
7 https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2007-13022  
8 http://www.idea.int/data-tools/country-view/41/55  
9 http://legislature.camera.it/_dati/leg06/lavori/schedela/trovaschedacamera.asp?pdl=2860  

http://parlament.org.ua/upload/docs/Text.pdf
https://www.cesifo-group.de/ifoHome/facts/DICE/Public-Sector/Public-Governance-and-Law/Financing-of-Political-Parties/Financing-political-parties-bans-limits-/fileBinary/Financing-political-parties-bans-limits%20.pdf
http://www.lex.bg/laws/ldoc/2135501352
https://www.loc.gov/law/help/campaign-finance/uk.php
http://www.legislation.gov.uk/ukpga/2000/41/pdfs/ukpga_20000041_en.pdf
http://parlament.org.ua/upload/docs/Text.pdf
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2007-13022
http://www.idea.int/data-tools/country-view/41/55
http://legislature.camera.it/_dati/leg06/lavori/schedela/trovaschedacamera.asp?pdl=2860


«Про скорочення 
державних внесків 
до політичних 
партій»
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Латвія 

Розмір членських внесків не 
повинен перевищувати 50 
мінімальних зарплат протягом 
календарного року. 

Граничний розмір внеску — 100 мінімальних зарплат 
(38 000 €). Фізичні особи можуть вносити лише 
кошти, отримані протягом поточного календарного 
року або накопичені за останні два роки.  
1 мінімальна заробітна плата=380 €

11
  

Заборонено Закон «Про 
фінансування 
політичної 
організації 
(партії)»

12
 

 

Литва 

Розмір членських внесків не 
повинен перевищувати 20 
середньомісячних зарплат за 4 
квартал минулого календарного 
року. Загальний розмір внеску 
не може перевищувати 10 % 
річного доходу, 
задекларованого членом партії 
протягом попереднього року. 

1. Заборонені внески для політичної партії від 
фізичних осіб. 

2. Кожен громадянин Литви може віддати 1% від 
свого прибуткового податку партії, якій довіряє. 

3. Фізичні особи можуть жертвувати на виборчу 
кампанію партії. Розмір внеску не повинен 
перевищувати 10 середньомісячних зарплат за 4 
квартал попереднього року. Граничний розмір 
внеску не може перевищувати 10% річного доходу 
фізичної особи
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Заборонено
14

 

 

Закон «Про 
політичні партії»
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; 

Закон «Про 
контроль за 
фінансуванням 
політичних 
кампаній»
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Німеччина 

Граничний розмір внеску від 
члена партії законодавством не 
визначено 

Граничний розмір внеску не встановлено. 
Анонімними внески можуть бути до 500 €. 
Забороняються грошові пожертвування готівкою у 
розмірі більше, ніж 1 000 €.

17
 Якщо загальна вартість 

внесків перевищує 10 000 € у рік, у звітах  
зазначається інформацію про донора. Про пожертви 
понад 50 000 € повинен бути повідомлений Голова 
Бундестагу. 

Граничний розмір внеску не 
встановлено. Якщо загальна вартість 
внесків перевищує 10 000 € у рік, у 
звітах  зазначається інформація про 
донора. Про пожертви понад 50 000 € 
повинен бути повідомлений Голова 
Бундестагу.  

Закон «Про 
політичні партії»
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10 http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2012-07-06;96!vig=  
11 Станом на 01.07.2017 
12 https://likumi.lv/doc.php?id=36189  
13 https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.CF812DA6E814/gVaWCGdpob  
14 http://ukraine.fnst.org/sites/default/files/uploads/2016/08/01/140903kievppfunding.pdf  
15 https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.8624542DCE85/TAIS_462259  
16 http://www.vrk.lt/politiniu-partiju-ir-politiniu-kampaniju-finansavimo-kontrole  
17 http://www.gesetze-im-internet.de/partg/__25.html  
18 https://www.bundestag.de/blob/189336/c8a22a376ea9165443a477101f2352dd/pg_pdf-data.pdf  

http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2012-07-06;96!vig
https://likumi.lv/doc.php?id=36189
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.CF812DA6E814/gVaWCGdpob
http://ukraine.fnst.org/sites/default/files/uploads/2016/08/01/140903kievppfunding.pdf
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.8624542DCE85/TAIS_462259
http://www.vrk.lt/politiniu-partiju-ir-politiniu-kampaniju-finansavimo-kontrole
http://www.gesetze-im-internet.de/partg/__25.html
https://www.bundestag.de/blob/189336/c8a22a376ea9165443a477101f2352dd/pg_pdf-data.pdf


 

Польща 

Розмір членських внесків 
протягом року не може 
перевищувати 1 мінімальної 
заробітної плати.  

Граничний розмір внеску — 15 мінімальних зарплат 
на календарний рік (7 005 €). 
 

1 мінімальна зарплата = 467€
19 

Заборонено Закон «Про 
політичні партії»

20
 

 

Румунія 

Розмір членських внесків 
протягом року не може 
перевищувати 48 мінімальних 
зарплат (15 264 €). 
1 мінімальна зарплата = 318€

21 

Граничний розмір внеску — 200 мінімальних зарплат 
на календарний рік (63 600 €). 
 

 

1 мінімальна зарплата = 318 €  

Граничний розмір внеску — 500 
мінімальних зарплат на рік (159000 €). 
 

 

1 мінімальна зарплата = 318€ 

Закон «Про 
фінансування 
політичних партій і 
виборчих 
кампаній»
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Словаччина 

Граничний розмір 

внеску від члена партії 
законодавством не визначено  

Граничний розмір внеску не встановлено. 

Список фізичних осіб, які надали внески, повинен 
бути опублікований на сайті партії не пізніше, ніж 
через 30 днів після закінчення кварталу. Вказується 
ім'я, прізвище, місце проживання особи. 

Граничний розмір внеску не 
встановлено. Список юридичних осіб, 
які  надали внески, повинен бути 
опублікований на сайті партії не 
пізніше, ніж через 30 днів після 
закінчення кварталу.  

Закон «Про 
політичні партії»
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США 

Граничний розмір 

внеску від члена партії 
законодавством не визначено

24
 

Граничні розміри внесків коригуються в кожному виборчому циклі з урахуванням змін індексу 
споживчих цін. Інформацію про це публікує Федеральна виборча комісія: 

https://transition.fec.gov/pages/brochures/contriblimitschart.htm 

Закон «Про 
федеральні 
виборчі кампанії» 

Граничні розміри внеску: 

 2 700 $ на період виборів, якщо кошти 
вносяться до кандидатського комітету 

 10 000 $ на календарний рік, якщо кошти 
вносяться до місцевого партійного комітету 

  33 900 $ на календарний рік, якщо кошти 
вносяться до національного партійного 
комітету 
 

Внески здійснюються через окремі 
фонди

25
 — Комітети політичних дій. 

 15 000 $ на календарний рік для 
Комітетів політичних дій 
(multicandidate) 

 33 900 $ на календарний рік для 
Комітетів політичних дій (not 
multicandidate) 

 

Угорщина 

Граничний розмір 

внеску від члена партії 

Граничний розмір внеску не встановлено.  

Якщо внесок перевищує 500 000 HUF (1613 €) за 

Граничний розмір внеску не 
встановлено. Якщо внесок перевищує 

Закон «Про 
фінансування та 

                                                           
19 Станом на 2017 рік 
20 http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20170000876  
21 Станом на 01.07.2017 
22 http://www.roaep.ro/legislatie/wp-content/uploads/2015/06/Legea-334-din-2006-republicata-in-data-de-23-iunie-2015.pdf  
23 http://www.epi.sk/zz/2005-85  
24 http://www.idea.int/data-tools/country-view/295/55  
25 https://www.gpo.gov/fdsys/pkg/CFR-2014-title11-vol1/xml/CFR-2014-title11-vol1-sec114-2.xml  

https://transition.fec.gov/pages/brochures/contriblimitschart.htm
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20170000876
http://www.roaep.ro/legislatie/wp-content/uploads/2015/06/Legea-334-din-2006-republicata-in-data-de-23-iunie-2015.pdf
http://www.epi.sk/zz/2005-85
http://www.idea.int/data-tools/country-view/295/55
https://www.gpo.gov/fdsys/pkg/CFR-2014-title11-vol1/xml/CFR-2014-title11-vol1-sec114-2.xml


законодавством не визначено один рік, він повинен бути  вказаний у фінансовій 
звітності партії із зазначенням точної суми внеску.  

500 000 HUF за один рік, він повинен 
бути  вказаний у фінансовій звітності 
партії із зазначенням суми внеску. 

управління 
партією»
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Хорватія 

Граничний розмір 

внеску від члена партії 
законодавством не визначено 

Граничний розмір внеску —  30 000 HRK (4005 €) на 
календарний рік.

27
 

Граничний розмір внеску —  200 000 
HRK (26701 €) на рік. 

Закон «Про 
фінансування 
політичної 
діяльності і 
виборчих 
кампаній»
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Франція 

Граничний розмір внеску від 
члена партії законодавством не 
визначено. У випадку 
переплати, сума перевищення 
вважається внеском на користь 
партії та не може бути більшою 
7500 € на рік.29

  

Граничний розмір внеску —  7 500 € на рік. Заборонено Закон «Про 
фінансування 
політичних 
партій»
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Швейцарія 

Граничний розмір внеску від 
члена партії законодавством не 
визначено 

Граничний розмір внеску не встановлено Граничний розмір внеску не 
встановлено 

Закон «Про 
парламентські 
ресурси»
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26 https://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=98900033.TV  https://barankovics.hu/weboldal-informaciok/torvenyi-hatter/1989-evi-xxxiii-torveny-a-partok-mukodeserol-es-gazdalkodasarol  
27 Матеріали круглого столу «Державне фінансування політичних партій» / Київ, 2015 р. 
28 https://www.zakon.hr/z/443/Zakon-o-financiranju-politi%C4%8Dkih-aktivnosti-i-izborne-promid%C5%BEbe  
29 http://parlament.org.ua/upload/docs/Text.pdf  
30 https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000186650&dateTexte=19950121  
31 https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19880052/index.html  

Інформацію підготувала Анастасія Паршикова, 

аналітик Європейського інформаційно-дослідницького центру 

http://euinfocenter.rada.gov.ua/ 

https://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=98900033.TV
https://www.zakon.hr/z/443/Zakon-o-financiranju-politi%C4%8Dkih-aktivnosti-i-izborne-promid%C5%BEbe
http://parlament.org.ua/upload/docs/Text.pdf
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000186650&dateTexte=19950121
https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19880052/index.html
http://euinfocenter.rada.gov.ua/

