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У статті розкриваються теоретико-правові особливості регулювання передвиборної агітації, підходи до тлумачення терміну «перед-
виборча агітація», концепції його сучасного трактування. Розглянуті нормативістський, техніко-організаційний та політико-функціональ-
ний підхонди дають фунданмент для практничного сприйнняття правової категнорії «передвиборна агітанція». На основі вказаних підходів 
дослідження переходить у вивчення адміністративної відповідальності за порушення норм законодавства, які регулюють суспільні від-
носини в сфері передвиборної агітації на території України.

У межах розгядуваних аспекнтів автори вважають, що переднвиборна агітанція може провондитись у настунпних форманх: провендення 
зборінв громандян, інших зустрнічей з виборнцями; провендення мітиннгів, підхондів, демоннстрацій, пікетнів; проведення публінчних дебатнів, дис-
кунсій, «круглих столінв» стосонвно положнень переднвиборних прогрнам та політничної діяльнності партінй; оприлюднення в друконваних та елек-
тнронних засобнах масовної інфорнмації політничної рекланми, вистунпів, інших публінкацій; розмінщення друконваних агітанційних матерніалів чи 
політничної рекланми на носіянх зовніншньої рекланми тощо.

Аналізуючи сучаснні європнейські підходи до трактування «передвиборна агітанція», виділяємо в статті три конценпції, які розкрнивають 
зміст понятнтя в настунпному виглянді: політничного маркентингу, що пропоннує вирішнення найванжливіших проблнем округну; інфорнмаційної 
війни як застонсування інфорнмації для перемноги над супернником (приклнадом цього вистунпає чорнинй піар, антирнеклама); передвиборної 
диплонматії, яка має на меті домовнитися з усіма важлинвими суб’єктами виборнів (політники, супернники, громандяни).

Також опрацьовано основні положення Кодексу України про адміністративні правопорушення в контексті передвиборної агітації, які 
дають змогу детально розуміти ситуацію та наслідки, що виникають в результаті недотримання правових норм в сфері важливого інсти-
туту виборів – передвиборної агітації.

Ключові слова: правове регулювання, передвиборна агітація, адміністративні правопорушення, адміністративна відповідальність, 
кримінальна відповідальність, санкція, штраф.

The article presents the theoretical and legal features of regulation of election campaigning, approaches to the interpretation of the term “pre-
election agitation”, the concept of its modern interpretation. Approaches considered: normativistic, technical, organizational and politico-functional 
provide the basic foundation for the practical perception of the legal category “pre-election agitation”. On the basis of these approaches, the researching 
goes at the study of legal (administrative) responsibility for law's violations in the field of pre-election agitation on the territory of Ukraine.

Within the framework of the investigated aspects, the authors believe that election campaigning can be carried out in the following forms: holding 
meetings of citizens, and other meetings with voters; conducting rallies, approaches, demonstrations, pickets; conducting public debates, discussions, 
“round-the-table” concerning the provisions of election programs and political activities of parties; publication in print and electronic media of public 
information, public information; displacement of printed campaign materials or political advertisements on outdoor advertising media and the like.

In analyzing contemporary European approaches to the interpretation of “election campaigning”, we identify three concepts that reveal 
the meaning of the concept as follows: political marketing, which offers solutions to the most important problems of the district; information warfare 
as the use of information to defeat an opponent (Black PR, anti-advertisement is an example of this); electoral diplomacy, which aims to reach 
an agreement with all important constituents (politicians, opponents, citizens).

Studying of the main articles of the Code of Administrative Offenses in context of pre-election agitation gives a possibility to understand in detail 
the situation and consequences arising from non-compliance with legal norms in the branch of important election institution – pre-election agitation.

Key words: legal regulation, pre-election agitation, administrative offenses, administrative responsibility, criminal liability, sanction, fine.

Постановка проблеми. Ефективна реалізація правових 
ідей, основоположних принципів  і норм Конституції Укра-
їни прямо передбачає трансформацію українського соціуму 
в  напрямі  побудови  сучасної  демократично-правової  дер-
жави. Важливою умовою побудови демократичної держави 
та якісних перетворень у процесі формування взаємовідно-
син між державою та громадянином виступає дійсне народо-
владдя, основною формою якого є інститут безпосередньої 
та  представницької  демократії.  Дієвим  засобом  здійснення 
вищезгаданого інституту є вибори, які спрямовані на підви-
щення  соціальної  активності,  політичної  та  правової  куль-
тури  громадян,  забезпечення  діяльності  органів  державної 
влади та органів місцевого самоврядування.

Найбільш політизованою складовою виборів є перед-
виборна  агітація.  Вона  ведеться  представниками  різних 
політичних  сил  та  партій  задля  голосування  чи  навпаки 
неголосування  за  тих  чи  інших  кандидатів  на  депутат-
ський мандат, виборну посаду, що висувається в установ-
леному законодавчому порядку.

Від  уміло  організованої  передвиборчої  агітації  зале-
жить  майбутнє  як  окремого  політичного  гравця,  так 
і  великої  політичної  партії.  Однак  в  процесі  реалізації 
передвиборчої  агітації  стикаються  інтереси  різних  полі-
тичних сил, які можуть призвести до порушення чинного 
законодавства України, що тягне за собою юридичну від-
повідальність [1, с. 7].

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Незважа-
ючи  на  значну  кількість  та  гостроту  проблем,  питання 
передвиборної  агітації  залишається  найменш  дослідже-
ним  у  вітчизняному  державознавстві. Фактично  не  було 
проведено  жодного  поглибленого  юридичного  дослі-
дження з означеної тематики. Окремі аспекти проведення 
передвиборної боротьби почали привертати увагу вітчиз-
няних дослідників,  але комплексного дослідження цього 
феномену до цього часу проведено не було.

Сучасний  рівень  наукового  опрацювання  про-
блем  адміністративно-правового  регулювання  перед-
виборної  агітації  недостатній  і  не  відповідає  потребам 
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вітчизняного  державно-правового  управління.  Натепер  
в Україні відсутні монографічні дослідження з цих питань, 
що негативно позначається на юридичній теорії та прак-
тиці. Означені фактори зумовлюють актуальність обраної 
теми дослідження, її теоретичне і практичне значення.

Проблемам  передвиборної  агітації  та  особливос-
тей  адміністративної  відповідальності  за  неї  присвя-
тили  свої  праці  такі  українські  автори,  як  Л.Т.  Аглеєва, 
З.Ш.  Башаєв, Ю.С.  Білоус,  С.В.  Большаков,  О.Ю.  Боль-
шакова, А.Й. Магера, А.О. Малюков, В.Д. Мостовщиков, 
В.М. Фальков, П.С. Чудов та інші.

Метою статті є дослідження регулювання адміністра-
тивної відповідальності за передвиборчу агітацію на тери-
торії України в сучасних умовах розвитку держави, аналіз 
теоретичних засад i особливих підходів щодо проведення 
передвиборчої агітації. 

Виклад основного матеріалу.  Нині  в  сучасній юри-
дичній  літературі  термін  «передвиборна  агітація»  має 
різну  інтерпретацію  та  тлумачення,  відповідно  до  чого 
розглядається  в  декількох  аспектах  та  підходах.  Про-
ведене  дослідження  за  ознакою  класифікації  витоків 
та походження дає змогу виокремити три основні підходи 
до її трактування, а саме нормативістський, техніко-орга-
нізаційний та політико-функціональний.

У  межах  нормантивістського  підхонду  переднвиборна 
агітанція  зазнанчається  як  інстинтут  виборнчого  права,  що 
являє  собою  сукупнність  матерніальних  і  проценсуальних 
норм виборнчого права, які регулнюють правонвідносини, що 
виникнають між  суб’єктами  виборнчого  проценсу  в  резулнь-
таті здійсннення ними певнонї діяльнності з метою схиленння 
виборнців до голоснування за тих чи інших кандиндатів або 
проти них.

Техніко-організаційний  підхінд  виходнить  із  трактну-
вання переднвиборної агітанції як однієнї зі стадінй виборнчого 
проценсу,  що  охоплнює  чітко  визнанчений  набір  виборнчих 
дій  і  процендур,  здійснюється  шляхонм  застонсування  різ-
нинх видів, форм і методнів, кінценвою метою яких є повна 
й посліндовна реалінзація констнитуційного права громандян 
обиранти і бути обранним до органнів держанвної влади та міс-
ценвого самовнрядування.

Розумніння  переднвиборної  агітанції  в  межах  політнико-
функціонального підхонду  ґрунтнується  на  визнанченні  цієї 
категнорії  як складнової частинни політничної  агітанції,  одно-
гно  із засобнів політничного впливну,  інстрнументу в боротньбі 
політничних  партінй,  окремних  кандиндатів  за  політничний 
авторнитет,  владу  із  застонсуванням  агітанційних,  комунні-
каційних,  медійнних  ресурнсів  з  метою  привенрнути  увагу 
виборнців до себе та свої переднвиборних прогрнам.

У межах цих аспекнтів переднвиборна агітанція може про-
вондитись  у  настунпних форманх:  провендення  зборінв  громан-
дян,  інших  зустрнічей  з  виборнцями; провендення мітиннгів, 
підхондів,  демоннстрацій,  пікетнів;  проведення  публінчних 
дебатнів,  дискунсій,  «круглих  столінв»  стосонвно  положнень 
переднвиборних  прогрнам  та  політничної  діяльнності  пар-
тінй; оприлюднення в друконваних та електнронних засобнах 
масовної  інфорнмації  політничної  рекланми,  вистунпів,  інших 
публінкацій;  розмінщення  друконваних  агітанційних матерніа-
лів чи політничної рекланми на носіянх зовніншньої рекланми 
тощо [2, с. 47].

Слід наголносити на тому, що в сучаснній європнейській 
літернатурі вказунється три конценпції, які розкрнивають зміст 
понятнтя  «передвиборна  агітанція»  як:  політничний  маркен-
тинг,  що  пропоннує  вирішнення  найванжливіших  проблнем 
округну;  інфорнмаційна  війна  як  застонсування  інфорнмації 
для перемноги над супернником(приклнадом цього вистунпає 
чорнинй піар, антирнеклама); передвиборна диплонматія, яка 
має  на  меті  домовнитися  з  усіма  важлинвими  суб’єктами 
виборнів( політники, супернники, громандяни).

Так,  відпонвідно  до  виборчого  законодавства  перед-
нвиборна  агітанція  –  це  здійсннення  будь-якої  діяльнності 
з  метою  спонункання  виборнців  голоснувати  «за»  або  не 

голоснувати за певнонго кандиндата в депутнати або партіню – 
суб’єкта виборнчого проценсу. Переднвиборна агітанція може 
здійсннюватися в будь-яких форманх і будь-якими засобнами, 
що не супернечать Констнитуції та законнам Українни [3].

Вище вказанні підхонди дають фунданмент для теорентич-
ного  розумніння  та  практничного  сприйнняття  такої  політ-
нично-правової категнорії як «передвиборна агітанція».

На  нашу  думку,  законодавче  визначення  поняття 
передвиборної агітації має загальний характер, оскільки, 
виходячи  з  досвіду  проведення  останніх  виборчих  кам-
паній в Україні, очевидною є недосконалість  запропоно-
ваної  законодавцем юридичної  конструкції.  Враховуючи 
вищевикладене,  виявляться доцільним на  законодавчому 
рівні  окреслити  загальнотеоретичну  концепцію  змісту 
й  структури  передвиборної  агітації,  тим  самим  роз-
ширивши  законодавче  регулювання  вказаного  поняття. 
Таким чином, характеристика передвиборчої агітації буде 
достатньо  повною  і  матиме  логічно  послідовний  харак-
тер лише в  тому випадку,  якщо по черзі й  всебічно під-
дати аналізу всі відомі погляди на неї. Тим більше, що всі 
вони існують не поодиноко, а в нерозривному зв'язку один 
з одним, утворюючи єдину систему. Кожен з підходів роз-
криває ту чи іншу сторону, грань передвиборної агітації, 
фіксує увагу на одному з проявів її сутності, а в сукупності 
вони дають розгорнуте уявлення про це складне й об’ємне 
явище [4, с. 65].

Дослідивши походнження та форми реалінзації переднви-
борної агітанції, можна розглнядати процендуру настанння від-
понвідальності за порушнення норм чиннонго законнодавства 
Українни, яка регулнює правонвідносини цієї сфери.

Адміністративна  та  криміннальна  відпонвідальність  – 
основнні види юридинчної відпонвідальності, до якої можутнь 
притянгнути  порушнників  у  сфері  переднвиборної  агітанції 
в Українні. Адмінністративна  відпонвідальність  – найпонши-
реніший  вид  юридинчної  відпонвідальності,  яка  настанє  за 
порівнняно незнанчні порушнення вимог законнодавства.

Проаналізуємо  склад  адмінністративних  правонпору-
шень, які регланментуються главоню 15-А Кодекнсу Українни 
про адмінністративні правонпорушення. Об'єктом вистунпа-
ють  суспінльні  віднонсини  в  сфері  здійсннення  народнного 
волевниявлення  та  встанновлення  поряднку  його  забезнпе-
чення.  Об'єктивна  сторонна  правонпорушень  переднбачає 
як діяльнність у  виглянді  активнних дій,  так  і  бездіняльність 
(наприклад:  порушнення  встанновлених  терміннів  виборн-
чого проценсу, ігнорнування законнних вимог його учаснників 
тощо). Відпонвідно до об’єктивної сторонни адмінністратив-
них правонпорушень їх можна поділнити на три сегменнти:

1. Складнається з правонпорушень, що перешнкоджають 
функцніонуванню Держанвного реєстнру виборнців.

2.  Містинть  правонпорушення,  що  впливнають  на 
поряднок  переднвиборної  агітанції:  наявнні  обмежнення  за 
часом,  місценм,  формоню  та  суб'єктом  агітанції  (ст.  212-10  
Кодексу  України  про  адміністративні  правопорушення 
(далі – КУпАП)), порушнення поряднку переднвиборної агі-
танції з викорнистанням засобів масової  інформації  (далі – 
ЗМІ) (ст. 212-9 КУпАП), порушнення поряднку розмінщення 
агітанційних матерніалів (ст. 212-14 КУпАП), виготновлення 
або  розпонвсюдження  друконваних  агітанційних  матерніалів 
без вихіднних даних (ст. 212-13 КУпАП), ненаднання учасн-
никам виборнчого проценсу можлинвості спроснтувати ранішне 
опублніковану  в  ЗМІ  інфорнмацію  (ст.  212-11  КУпАП), 
порушнення  рівнинх  можлинвостей  на  викорнистання  при-
мінщень  під  час  виборнчої  кампаннії  (ст.  212-12  КУпАП), 
порушнення  поряднку  фінаннсування  або  матерніальної  під-
трнимки виборнчої кампаннії (ст. 212-15 КУпАП).

3.  Правонпорушення,  що  посягнають  на  встанновлений 
поряднок роботни виборнчих комісній.

Суб'єктивна  сторонна  більшності  правонпорушень  виглян-
дає  у  формі  умислну,  проте  ряд  складнів  (ч.  2  ст.  212-7, 
ст.  212-8,  ст.  212-20)  переднбачає  і  необенрежне  вчиненння 
порушнень [5, с. 23].
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Розглянемо особлнивості адмінністративної відпонвідаль-
ності на приклнаді деякинх правонпорушень, що переднбачені 
відпонвідними статтнями КУпАП.

Статтею  212-10  КУпАП  переднбачено  відпонвідаль-
ність  за  здійсннення  переднвиборної  агітанції  особоню, 
участнь якої в переднвиборній агітанції заборнонена законном, 
провендення переднвиборної агітанції поза строкнами, встан-
новленими законном, чи в місцянх, що заборнонені законном, 
здійсннення переднвиборної агітанції у форманх  і  засобнами, 
що  супернечать  Констнитуції  або  законнам  Українни,  або 
інше порушнення встанновлених  законном обмежнень щодо 
веденння переднвиборної агітанції, крім випаднків, переднба-
чених  статтнями  212-9,  212-13  та  212-14  цього  Кодекнсу, 
а так само за агітанцію в день провендення рефернендуму – 
тягнунть  за  собою  накландення  штрафну  на  громандян  від 
30 до 50 неопондатковуваних мінімнумів доходнів громандян 
(далі – н.м.д.г.) і на посаднових осіб – від 50 до 80 н.м.д.г. 
Статтнею  переднбачено  шість  складнів  адмінністратив-
ного  правонпорушення,  спиранючись  на  які  у  протонколі 
обов’язково  мають  бути  зазнанчені  конкрнетні  вчиненні 
протинправні дії, а також наведнено перелнік матерніалів, що 
мають  вважантися  доказнами  на  підтвнердження  вчиненних 
протинправних дій.

Статтею 212-13 КУпАП переднбачено відпонвідальність 
за  настунпну  діяльнність  у  виглянді  активнних  дій:  виготнов-
лення,  замовнлення  виготновлення,  розпонвсюдження  (роз-
несення,  вивішнування,  розданвання),  органнізацію  розпонв-
сюдження (рознесення, вивішнування, розданвання) під час 
виборнчого проценсу друконваних матерніалів переднвиборної 
агітанції, які не містянть відомностей про устаннову, що здій-
сннила друк,  їх тираж,  інфорнмацію про осіб, відпонвідаль-
них за випуснк, або в яких така інфорнмація означнена непран-
вильно  чи  неповнно.  Санкцнією  цієї  статтні  переднбачено 
покарнання у виглянді накландення штрафну. Розмінр штрафну 
залежнить від частинни вказанної статтні. Так, за дії, переднба-
чені ч.  1, на  громандян накландається штраф у розмінрі  від 
10 до 30 н.м.д.г. і на посаднових осіб – від 50 до 70 н.м.д.г.; 
за дії, переднбачені ч. 2, накландення штрафну на громандян 
здійсннюється в розмінрі від 3 до 5 н.м.д.г.  і на посаднових 
осіб – від 20 до 30 н.м.д.г. Спільнною ознакною наявнності 
усіх чотирньох складнів правонпорушення є наявнність друкон-
ваних матерніалів переднвиборної агітанції.

Згідно зі ст. 212-15 КУпАП, предснтавник партінї може 
зіткннутися з адмінністративною відпонвідальністю за поруш-
нення  поряднку  отримнання  внескну  на  підтрнимку  партінї, 
а  розпонрядник виборнчого фонду  (фонду рефернендуму) – 
за  порушнення  поряднку  отримнання фінаннсової  підтрнимки 
для здійсннення переднвиборної агітанції (агітації з рефернен-
думу).

Порушення встанновленого законном поряднку отримнання 
внескну на підтрнимку партінї може трапинтися лише в таких 
випаднках: отримнання партінєю грошонвого внескну в готівнко-
вій формі; у разі відсунтності визнанчення чи непранвильного 
визнанчення партінєю розмінру (суми) внескну у формі робіт, 
товарнів або послунг; у разі, якщо партіня чи її місценва орган-
нізація,  розпонрядник  виборнчого  фонду  партінї,  її  місценвої 
органнізації  чи  кандиндата  від  партінї  (місцевої  органнізації 
партінї) не відмонвилися від внескну особи, яка відпонвідно до 
законну не має права здійсннювати такий внесонк, або якщо 
розмінр отримнаного ними внескну перевнищує встанновлений 
законном розмінр, протянгом трьох днів від дня, коли їм стало 
відомно про це.

Санкції за вчиненння обох типів правонпорушень поляг-
нають у накланденні штрафну: розмінром від 1190 до 1700 грн, 
якщо порушнення допуснтила не посаднова особа; розмінром 
від 1700 до 2210 грн, якщо порушнення допуснтила посад-
нова особа.

Одночасно  із  застонсуванням  штрафну  до  предснтав-
ника  партінї  суд  зобовн’язаний  конфінскувати  суму  вне-
скну  на  підтрнимку  партінї  чи  до  виборнчого  фонду  (фонду 
рефернендуму),  яку  було  отримнано  з  порушненням  законну. 

Ст.  212-15  КУпАП  також  переднбачає  відпонвідальність 
предснтавників  політничних  партінй  за  порушнення  поряднку 
отримнання  держанвного  фінаннсування  на  їхню  статунтну 
діяльнність. Санкцнії за зазнанчені порушнення аналонгічні до 
тих, які статтня переднбачає за порушнення поряднку отрим-
нання внескну на підтрнимку партінї [6; 7].

Процес вдосконалення правового регулювання перед-
виборної агітації певною мірою відстає від потреб прак-
тики  проведення  виборів  до  органів  державної  влади 
та  органів  місцевого  самоврядування.  Сучасний  стан 
адміністративно-правового  регулювання  передвиборної 
агітації  натепер  зберігає  риси  певного  схематизму,  що 
проявляється  у  відсутності  уваги  законодавця  до  сут-
тєвих деталей,  нерідко містить  у  собі  суперечності,  які 
породжують передумови до порушень суб'єктами вибор-
чого процесу порядку й правил проведення передвибор-
ної агітації, що характерно в рівній мірі для нашої дер-
жави [8, с. 31].

Висновки. Приронда  походнження  термінну  «передви-
борна агітанція» та основнні особлнивості реалінзації адмінні-
стративної  відпонвідальності,  яка  настанє  за  порушнення 
норм чиннонго адмінністративного законнодавства, дозволяє 
дійти  до  спільнного  розумніння  того,  що  запронвадження 
справнедливих та ефектнивних санкцній сприянє дотринманню 
повнонцінної реалінзації інстинтуту виборнів – переднвиборної 
агітанції. Відсунтність або неповннота наявнних санкцній може 
призвнести  до  суттєнвого  зниженння  правонпорядку  в  сфері 
цих  віднонсин.  Ефектнивна  реалізація  адмінністративної 
відпонвідальності  повиннна  забезнпечувати  правонпорядок 
та дотринмання основнних правинл у проведенні переднвибор-
ної  агітанції  як  важлинвого  струкнтурного  елеменнту  всьогно 
виборнчого проценсу.

Під  час  виборчого  процесу  в  Україні,  окрім  функції 
інформування виборців про хід виборчої кампанії, через 
ЗМІ  проводиться  передвиборна  агітація  як  вирішальна 
частина виборчого процесу. Однак на практиці маніпуля-
ція суспільною свідомістю та громадською думкою відбу-
вається саме завдяки існуванню сучасним інформаційним 
технологіям і системи ЗМІ. Недоліки законодавчого врегу-
лювання передвиборної агітації і політичної реклами при-
зводять до проблем правозастосовного характеру, а також 
породжують порушення норм виборчого законодавства.

Досвід  проведення  виборчих  кампаній  показує,  що 
часто  під  виглядом  передвиборного  інформування  чи 
комерційної реклами суб’єктами виборчого процесу про-
водиться прихована агітація. Тому передвиборне інформу-
вання про хід передвиборного змагання та його учасників 
має бути збалансованим, безстороннім, відповідати вимо-
гам виборчого законодавства. Крім цього, доцільно більш 
чітко нормативно врегулювати відносини щодо створення 
та поширення власних програм і телепередач ЗМІ – насам-
перед телерадіокомпаній.

Останні електоральні цикли характеризуються появою 
та стрімким розвитком форм і методів передвиборної агі-
тації, заснованих на сучасних інформаційних технологіях. 
Разом з тим їх вплив на електоральний процес є супереч-
ливим, оскільки, з одного боку, вони стимулюють інтерес 
до  технологічного  змісту  процедури  виборів,  сприяють 
розширенню  інформаційного  простору  виборчої  кампа-
нії,  а  з  іншого – дія цього каналу обмежена специфікою 
користувачів  цих  інформаційних  послуг,  а  також  невід-
повідністю  основним  вимогам,  що  пред’являються  до 
підготовки  агітаційних  матеріалів.  Водночас  застосу-
вання інтернет-технологій уможливлює вживання чорних 
піар-технологій. У зв’язку з цим потребує визначення на 
законодавчому  рівні,  зокрема,  питання,  хто  несе  адмі-
ністративну  або  кримінальну  відповідальність  за  зміст 
інформаційного  наповнення  Інтернет-ресурсів  суб’єктів 
виборчого  процесу,  та  чітко  усвідомити  порядок  дока-
зування  (засвідчення)  самого  факту  розміщення  тієї  чи 
іншої інформації на певному Інтернет-сайті.
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