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Streszczenie. Zbadano współczesny stan funkcjonowania partii politycznych w procesach
państwotwórczych na Ukrainie. W ramach zaznaczonej problematyki szczegółowo są
rozpatrywane procedury rejestracji i likwidacji partii politycznych. Uzasadniono, iż wprowadzenie
formalnych procedur regulowania partii politycznych nie doprowadzi do demokratyzacji reżimu
politycznego. Przedstawiono argumenty, iż prawne zabezpieczenie funkcjonowania partii
politycznych na Ukrainie wymaga dalszej liberalizacji oraz zmniejszenia kontroli ze strony państwa.
Przeprowadzono analizę prawnych aspektów działalności partii politycznych w procesie
politycznym Ukrainy.
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Abstract. Current state of functioning of political parties in Ukraine is investigated. In the
framework of these issues in more detail are described the procedures of registration and
liquidation of political parties. It is proved that the introduction of formal procedures for the
regulation of political parties does not lead to the democratization of the political regime. It is
argumentated that a legal provision of functioning of political parties in Ukraine requires further
liberalization and the weakening of control by the state. The analysis of the legal aspects of the
activities of political parties in the political process of Ukraine is implemented.
Key words: state, political party, political process, registration, liquidation.
Анотація. Досліджено сучасний стан функціонування політичних партій у
державотворчих процесах України. В рамках вказаних проблем детальніше розглядаються
процедури реєстрації та ліквідації політичних партій. Обґрунтовано, що запровадження
формальних процедур регулювання політичних партій не призводить до демократизації
політичного режиму. Аргументовано, що правове забезпечення функціонування політичних
партій в Україні потребує подальшої лібералізації та послаблення контролю з боку держави.
Здійснено аналіз правових аспектів діяльності політичних партій у політичному процесі
України.
Ключові слова: держава, політична партія, політичний процес, реєстрація, ліквідація.
Постановка наукової проблеми та її значення. Політичні партії відіграють важливу
роль у демократизації політичних процесів. В демократичному транзиті політичні партії
запускають політичну систему суспільства і забезпечують її функціонування. Кількість і
якісний розвиток політичних партій поряд з іншими організаціями «третього сектору»
свідчить про рівень зрілості громадського суспільства в конкретній країні.
Важливою є функції політичних партій, однак варто виокремити репрезентативну.
Головним завданням політичних партій є участь у формуванні політичної волі народу через
виборчий процес і реалізація політичного курсу. Венеціанська комісія пропонує розглядати
політичні партії як «об’єднання осіб, одною з цілей якого є участь в управлінні публічними
справами через висунення кандидатів на вільних і демократичних виборах» [4, 255].
Аналіз останніх досліджень із цієї проблеми. У політичній науці активізуються
дослідження що стосуються функціонування груп інтересів у політичному процесі. Політичні
партії є одними з найбільш активних суб’єктів політичного процесу. Однак проблема
комплексного дослідження правових аспектів функціонування політичних партій в Україні ще
потребує спеціальних досліджень.
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Переважна більшість авторів розглядає цю проблему не окремо, а в певному
контексті  залежно від специфіки та завдань, які ставить перед собою науковець.
Проблематика правового забезпечення функціонування політичних партій досліджується в
контексті аналізу реформування політичної системи та дослідження виборчих систем та їх
впливу на формування партійних систем. У цьому контексті варто виокремити праці А.Бебика
[1], М.Малишка [7], В.Шаповала [9], Р.Павленка, Ф.Рудича [8] та інших.
Мета і завдання дослідження. Мета роботи – здійснити правовий аналіз
функціонування політичних партій в Україні. Досягнення поставленої мети передбачає
необхідність порівняння міжнародних та вітчизняних аспектів правового регулювання
(реєстрації та ліквідації) діяльності політичних партій.
Виклад основного матеріалу й обгрунтування отриманих результатів
дослідження. Актуальність роботи полягає у тому, що основою досліджуваної проблеми
виступають правові аспекти взаємодії державних органів і політичних партій у політичному
процесі України.
У взаємовідносинах між державою і політичними партіями мають бути чітко
прописані правові механізми їх взаємодії. Важливими для правового регулювання є
процедури державної реєстрації політичних партій, а саме легалізація та ліквідація партій. Ці
процедури здійснює держава, як суб’єкт правового впливу щодо партій, як об’єктів такого
впливу. Особливість реалізації таких процедур визначається характеристикою політичного
режиму, рівнем політичної та правової культури політичної еліти та суспільства. Від цього
залежить потреба або її відсутність «жорсткого» або «м’якого» нагляду з боку держави за
дотриманням правових вимог законодавства щодо статутної діяльності політичних партій та
способів здійснення такого контролю.
Міжнародне законодавство, зокрема Європейський Суд з прав людини звертає
особливу увагу щодо функціонування та ліквідації політичних партій. Аналізуючи умови для
заборони політичних партій, Європейський Суд зазначає: «Тільки переконливі та вагомі
причини можуть виправдовувати обмеження на свободу асоціацій» [2, 697]. Позиція
міжнародного права полягає в тому, що підстави для ліквідації політичної партії мають бути
такими, що є вимушеними у демократичному суспільстві
Важливу увагу проблемам функціонуванням політичних партій приділяє
Венеціанська комісія, яка у 1999 р. прийняла документ під назвою «Керівні принципи щодо
заборони та розпуску політичних партій та подібних заходів», а у 2004 р. «Керівні принципи
щодо законодавства про політичні партії: окремі аспекти» [5].
Спільні позиції у міжнародних документах можна викласти у таких аспектах:
– право вільно об’єднуватися у політичні партії;
– розуміння того, що процес державної реєстрації політичних партій не є
порушенням прав щодо об’єднання громадян у асоціації;
– ліквідація політичних партій може бути виправдана стосовно тих суб’єктів
політичного процесу, що пропагують і використовують насильство, як механізм зміни чи
повалення демократичного ладу;
– ліквідація політичної партії повинна використовуватися «з крайньою стриманістю».
Важливо оцінити чи політична партія реально несе загрозу демократичному політичному
режиму або правам конкретних осіб і чи таку небезпеку можна усунути іншими, менш
радикальними заходами, як заборона її діяльності [4, 256].
Правове регулювання діяльності партій у державах Європейського Союзу дозволяє
розрізняти формальні та матеріальні обмеження діяльності партій. Формальні обмеження
застосовуються, як правило до процедури реєстрації політичних партій. Вони містять вимоги
до назви партій, кількості членів, реальної діяльності партій, а саме участь у виборах,
регулярність засідань керівних органів. Окрім того, звертається увага щодо фінансування
політичних партій. Матеріальні обмеження функціонування політичних партій є ще одним
аспектом щодо участі суб’єктів політики у виборчому процесі.
Інституцією, що здійснює реєстрацію політичних партій, може бути як орган
виконавчої влади (міністерство внутрішніх справ чи міністерство юстиції), так і виборчий
орган, чи навіть спеціальний уповноважений парламенту. У ряді держав органом реєстрації
політичних партій виступає відповідний суд загальної юрисдикції [5, 88].
У тих державах, де формальна реєстрація політичних партій не передбачена
національним законодавством (Нідерланди, Данія), до політичної партії все-таки ставляться
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певні вимоги щодо їх участі у виборах [2,87]. Спостерігається тенденція, що більш
ліберальний підхід до вимог функціонування політичних партій властивий розвиненим
класичним європейським демократіям. В той же час для демократичних держав Центральної
та Східної Європи характерні більш забюрократизовані та формалізовані вимоги щодо
державної реєстрації та функціонування політичних партій.
Засадничі правові аспекти функціонування політичних партій закладені в Конституції
України. У ст. 15 Конституції України зазначається, що «суспільне життя в Україні
ґрунтується на засадах політичної, економічної та ідеологічної багатоманітності», що
передбачає існування не однієї партії, а багатьох. В свою чергу ст. 36 Конституції України
гарантує, право на «свободу об’єднання у політичні партії» чим закріплює свободу асоціацій
[6].
У даній статті основного закону держави зазначається, що «громадяни України
мають право на свободу об’єднання у політичні партії та громадські організації для
здійснення і захисту своїх прав і свобод та задоволення політичних, економічних, соціальних,
культурних та інших інтересів, за винятком обмежень, встановлених законом в інтересах
національної безпеки та громадського порядку, охорони здоров’я населення або захисту
прав і свобод інших людей» [6].
Політичні партії в Україні сприяють формуванню і вираженню політичної волі
громадян, беруть участь у виборах. Членами політичних партій можуть бути лише громадяни
України. Обмеження щодо членства у політичних партіях встановлюються виключно
Конституцією України і законодавством держави.
Ніхто не може бути примушений до вступу в будь-яке об’єднання громадян чи
обмежений у правах за належність чи неналежність до політичних партій або громадських
організацій. Усі об’єднання громадян рівні перед законом [6].
Реєстрація та ліквідація політичних партій регулюється Законом України «Про
політичні партії України». Нормативно-правові акти встановлюють відповідні формальні
обмеження як передумови державної реєстрації політичних партій. Зокрема у ст.11 Закону
України «Про політичні партії України» зазначається, що реєстрація політичних партій, їхніх
обласних, міських і районних організацій, первинних осередків або інших структурних
утворень, передбачених статутом партії, здійснюється в порядку, визначеному Законом
України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та
громадських формувань» , після перевірки поданих матеріалів [3].
В Україні здійснюється державний контроль за діяльністю та функціонуванням
політичних партій. У ст. 18 Закону України «Про політичні партії України» чітко визначаються
органи, які здійснюють державний нагляд за політичними партіями.
Державний контроль за функціонуванням політичних партій в Україні здійснюють:
– Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері
державної реєстрації об’єднань громадян, інших громадських формувань, – за додержанням
політичною партією вимог Конституції та законів України, а також статуту політичної партії,
крім випадків, коли здійснення такого контролю законом віднесено до повноважень інших
органів державної влади;
– Центральна виборча комісія, окружні виборчі комісії, територіальні виборчі комісії
на відповідних місцевих виборах – за додержанням політичними партіями встановленого
порядку участі у виборчому процесі, а також, у межах визначених законом повноважень, за
своєчасністю подання до відповідних виборчих комісій проміжних та остаточних фінансових
звітів про надходження і використання коштів виборчих фондів на виборах, відповідністю їх
оформлення встановленим вимогам, достовірністю включених до них відомостей;
– Рахункова палата – за цільовим використанням політичними партіями коштів,
виділених з державного бюджету на фінансування їхньої статутної діяльності;
– Національне агентство з питань запобігання корупції – за додержанням
встановлених законом обмежень щодо фінансування політичних партій, передвиборної
агітації, законним та цільовим використанням політичними партіями коштів, виділених з
державного бюджету на фінансування їхньої статутної діяльності, своєчасністю подання
звітів партій про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру [3].
Окрім того у ст.19 Закону України «Про політичні партії в Україні» передбачаються
заходи, які можуть вживатися до даних суб’єктів політичного процесу. У разі порушення
політичними партіями Конституції України та інших законів України до них можуть бути вжиті
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такі заходи, а саме: попередження про недопущення незаконної діяльності та заборона
політичної партії [3].
Висновки і перспективи подальших досліджень. Згідно українського законодавства
політичні партії зобов’язані подавати на вимогу контролюючих органів необхідні документи
та пояснення. В свою чергу рішення контролюючих органів можуть бути оскаржені у
встановленому законом порядку. Варто зазначити, що українське законодавство щодо
функціонування політичних партій певною мірою відповідає міжнародним демократичним
європейським стандартам, що стосується прав та свобод громадян.
Окреслена проблематика стає об’єктом наукової дискусії у зв’язку з вимогами, які
стоять перед Україною, щодо уніфікації нормативно-правових засад українського
законодавства з міжнародними стандартами щодо забезпечення прав і свобод громадян до
яких належить право на вільне об’єднання у політичні партії та громадські об’єднання.
Правове забезпечення функціонування політичних партій в Україні потребує подальшої
лібералізації та послаблення контролю з боку держави.
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LEGAL ASPECTS OF FUNCTIONING OF POLITICAL PARTIES IN UKRAINE
Yarosh Yaroslav
Formulation of scientific problem and its significance. Political parties play an important role
in democratizing political processes. In a democratic transit, political parties launch a political
system of society and ensure its functioning. The quantity and qualitative development of political
parties, along with other organizations of the "third sector", indicates the level of maturity of civil
society in a given country.
Functions of political parties are important, but it is worthwhile to represent representative.
The main task of political parties is to participate in shaping the political will of the people through
the electoral process and the implementation of the political course. The Venice Commission
proposes to consider political parties as "an association of persons, one of whose purposes is to
participate in the management of public affairs through the nomination of candidates for free and
democratic elections" [4, 255].
Analysis of recent research on this problem. In political science, research on the functioning
of interest groups in the political process is intensified. Political parties are among the most active
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actors in the political process. However, the problem of a comprehensive study of the legal aspects
of the functioning of political parties in Ukraine still requires special research.
The overwhelming majority of authors consider this problem not separately, but in a
particular context - depending on the specifics and tasks that a scientist poses. Issues of legal
provision for the functioning of political parties are investigated in the context of the analysis of the
reform of the political system and the study of electoral systems and their influence on the
formation of party systems. In this context, it is worth highlighting the works of A. Babik [1], M.
Malyshka [7], V. Shapoval [9], P. Pavlenko, F. Rudich [8], and others.
The purpose and tasks of the study. The purpose of the work is to carry out a legal analysis
of the functioning of political parties in Ukraine. The achievement of this goal implies the need to
compare the international and domestic aspects of legal regulation (registration and liquidation) of
political parties.
Description of the main material and the justification of the results of the study. The urgency
of the work is that the legal aspects of the interaction of state bodies and political parties in the
political process of Ukraine are the basis of the problem under investigation.
In the relations between the state and political parties, the legal mechanisms of their
interaction should be clearly stated. Important for legal regulation are the procedures for state
registration of political parties, namely, the legalization and liquidation of parties. These procedures
are exercised by the state as a subject of legal influence over parties as objects of such influence.
The peculiarity of the implementation of such procedures is determined by the characteristics of
the political regime, the level of political and legal culture of the political elite and society. The need
or lack thereof of "hard" or "soft" oversight by the state depends on this, observing the legal
requirements of legislation on the statutory activities of political parties and ways of exercising such
control.
International law, in particular the European Court of Human Rights, pays special attention
to the functioning and liquidation of political parties. Analyzing the conditions for the prohibition of
political parties, the European Court notes: "Only convincing and weighty reasons can justify
restrictions on the freedom of association" [2, 697]. The position of international law is that the
grounds for the liquidation of a political party must be such that they are forced into a democratic
society.
The Venice Commission, which in 1999 adopted the document entitled "Guiding Principles
on the Prohibition and Dissolution of Political Parties and Similar Measures," paid attention to the
problems of the functioning of political parties, and in 2004 "Guidelines on the Law on Political
Parties: Certain Aspects" [5].
Common positions in international documents can be described in the following aspects:
- the right to unite in political parties freely;
- understanding that the process of state registration of political parties is not a violation of
the rights of association of citizens in the association;
- the elimination of political parties can be justified in relation to those subjects of the
political process that promote and use violence as a mechanism for changing or overthrowing the
democratic system;
- the elimination of the political party should be used "with extreme restraint." It is important
to assess whether a political party actually poses a threat to a democratic political regime or the
rights of individuals, and whether this danger can be eliminated by other, less radical measures, as
a ban on its activities [4, 256].
Legal regulation of the activities of parties in the states of the European Union makes it
possible to distinguish formal and material restrictions on the activities of parties. Formal limitations
apply, as a rule, to the registration procedure of political parties. They contain requirements for the
names of parties, the number of members, the actual activities of parties, namely participation in
elections, regularity of meetings of governing bodies. In addition, attention is paid to the financing
of political parties. Material restrictions on the functioning of political parties are another aspect of
the participation of policy subjects in the electoral process.
The institution that registers political parties can be either an executive body (the Ministry of
the Interior or the Ministry of Justice), an electoral body, or even a special parliamentary speaker.
In a number of states, the body of registration of political parties is the relevant court of general
jurisdiction [5, 88].
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In those states where formal registration of political parties is not foreseen by national
legislation (Netherlands, Denmark), political parties are nevertheless subject to certain
requirements for their participation in elections [2,87]. There is a tendency that a more liberal
approach to the requirements of the functioning of political parties is inherent in the developed
classical European democracies. At the same time, the democracies of Central and Eastern
Europe are characterized by more bureaucratized and formalized requirements for the state
registration and functioning of political parties.
Fundamental legal aspects of the functioning of political parties are enshrined in the
Constitution of Ukraine. In Art. 15 of the Constitution of Ukraine states that "public life in Ukraine is
based on the principles of political, economic and ideological diversity", which implies the existence
of not one party, but many. In turn, Art. 36 of the Constitution of Ukraine guarantees the right to
"freedom of association in political parties", which enshrines the freedom of association [6].
This article of the main law states that "citizens of Ukraine have the right to freedom of
association in political parties and public organizations for the exercise and protection of their rights
and freedoms and the satisfaction of political, economic, social, cultural and other interests, with
the exception of restrictions, established by law in the interests of national security and public
order, public health or the protection of the rights and freedoms of others "[6].
Political parties in Ukraine contribute to the formation and expression of the political will of
the citizens, participate in the elections. Only citizens of Ukraine can be members of political
parties. Restrictions on membership in political parties are established exclusively by the
Constitution of Ukraine and the legislation of the state.
No one can be compelled to join any association of citizens or is restricted in the rights to
belong or not to political parties or public organizations. All associations of citizens are equal
before the law [6].
Registration and liquidation of political parties are regulated by the Law of Ukraine "On
Political Parties of Ukraine". Normative-legal acts establish appropriate formal limitations as
prerequisites for state registration of political parties. In particular, Article 11 of the Law of Ukraine
"On Political Parties of Ukraine" states that the registration of political parties, their regional, city
and district organizations, primary cells or other structural entities provided for by the charter of the
party shall be carried out in accordance with the procedure established by the Law of Ukraine "On
State Registration legal entities, individuals - entrepreneurs and public formations ", after checking
the submitted materials [3].
Ukraine exercises state control over the activities and functioning of political parties. In Art.
18 of the Law of Ukraine "On Political Parties of Ukraine" clearly defines the bodies that carry out
state supervision of political parties.
State control over the functioning of political parties in Ukraine is carried out by:
- The central executive body that implements state policy in the field of state registration of
citizens' associations and other public formations - in compliance with the requirements of the
Constitution and laws of Ukraine, as well as the statute of a political party, in compliance with the
political party, except when such control is assigned by law to powers of other bodies of state
power;
- The Central Election Commission, district election commissions, territorial election
commissions at the relevant local elections - following the observance by the political parties of the
established procedure for participation in the election process, as well as, within the limits of the
powers determined by law, the timely submission of interim and final financial reports to the
relevant election commissions the receipt and use of funds of election funds in elections, the
compliance of their execution with the established requirements, the reliability of the information
included therein;
- The Accounting Chamber - for the purposeful use by political parties of funds allocated
from the state budget to finance their statutory activities;
- National Agency for the Prevention of Corruption - in compliance with the statutory
restrictions on the financing of political parties, election campaigning, legal and purposeful use by
political parties of funds allocated from the state budget to finance their statutory activities, timely
submission of party reports on property, income, expenses and financial commitment [3].
In addition, Article 19 of the Law of Ukraine "On Political Parties in Ukraine" provides for
measures that can be taken to the data of the subjects of the political process. In case of violations
by political parties of the Constitution of Ukraine and other laws of Ukraine, such measures may be
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taken, namely: prevention of the prevention of illegal activity and the prohibition of a political party
[3].
Conclusions and perspectives of further research. According to the Ukrainian legislation,
political parties are obliged to file the necessary documents and explanations upon the request of
the controlling bodies. In turn, decisions of the controlling bodies may be appealed in accordance
with the procedure established by law. It should be noted that the Ukrainian legislation on the
functioning of political parties to a certain extent meets the international democratic European
standards concerning the rights and freedoms of citizens.
The outlined issue becomes the subject of a scientific discussion in connection with the
requirements facing Ukraine regarding the unification of the legal and regulatory framework of
Ukrainian legislation with international standards in ensuring the rights and freedoms of citizens,
which include the right to free association in political parties and public associations. The legal
framework for the functioning of political parties in Ukraine needs further liberalization and easing
control by the state.
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Do publikacji w czasopiśmie Knowledge, Education, Law, Management (KELM) są
przyjmowane artykuły dotyczące aktualnej problematyki, zawierające wyniki pogłębionych badań
naukowych, rozwiązania innowacje oraz uzasadnione wnioski naukowe odpowiadającej tematyce
artykułu, które nie były wcześniej publikowane oraz są zgodne z następującymi dziedzinami
wiedzy: Oświata/Pedagogika; Kultura i sztuka; Nauki humanistyczne; Teologia; Nauki społeczne;
Dziennikarstwo; Zarządzanie i administracja; Prawo; Biologia; Nauki przyrodnicze; Matematyka i
statystyka; Informacyjne technologie; Inżynieria mechaniczna; Inżynieria elektryczna; Automatyka i
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wojskowe, bezpieczeństwo narodowe, bezpieczeństwo granicy państwowej; Bezpieczeństwo
cywilne; Transport; Zarządzanie i administracja publiczna; Stosunki międzynarodowe.
Autorzy ponoszą odpowiedzialność za przedstawiane w rękopisie dane eksperymentalne.
Kolegium redakcje czasopisma pozostawia za sobą prawo odrzucenia artykułu jeżeli on nie
jest zgodny z wymaganiami oraz tematyką czasopisma.
Wszystkie materiały nadchodzące do redakcji i odpowiadające tematyce czasopisma, przed
publikacją, są recenzowane przez minimum dwóch recenzentów.
Artykuły są przyjmowane w języku polskim, angielski, ukraiński, rosyjskim oraz w innych
językach państw UE.
Plik z artykułem powinien zawierać:
1. Dane kontaktowe autora (e-mail do kontaktów wsp. publikacji)
2. Informację o autorze (nazwisko, imię, stopień naukowy, tytuł naukowy, stanowisko,
miejsce pracy lub nauki, miasto, państwo)
3. Nazwę artykułu, adnotację, słowa kluczowe
4. Informację wsp. finansowania: grant lub program (jeśli dotyczy)
5. Tekst artykułu z podtytułami, z odpowiednio sporządzonymi przepisami i źródłami
6. Podziękowania (jeśli dotyczy)
7. Listę źródeł
Tytuł artykułu, adnotacja, oraz słowa kluczowe są sporządzane w języku polskim, angielskim
oraz w języku rękopisu. Nazwisko oraz imię podlegają transliteracji zgodnie z obowiązującymi
zasadami transliteracji państwa autora.
STRUKTURA RĘKOPISU
Tytuł artykułu powinien w skrócie informować o jego treści i zawierać nie więcej niż 13
wyrazów.
Adnotacja (100-250 wyrazów) powinna być czytelna i mieć charakter informacyjny (nie
zawierać zdań ogólnych oraz informacji drugorzędnej), treściowa (odzwierciedlająca ogólną treść
artykułu), zawierać zdanie wprowadzające, ścisły opis metod badawczych (1-2 zdania),
przedstawiająca główne wyniki oraz lakoniczne wnioski i perspektywę dalszych badań. W artykule
należy używać terminologię wykorzystywaną w profilowych, międzynarodowych czasopismach
anglojęzycznych. Adnotacja powinna być zrozumiała bez konieczności zapoznawania się z główną
treścią artykułu.
Słowa kluczowe 6–8 słów /fraz, odzwierciedlających specyfikę tematyki, ale nie dublujących
wyrazów z tytułu artykułu.
Tekst powinien zawierać wstęp, rozwinięcie i zakończenie w formie wniosków.
Wstęp / «Introduction» powinien zawierać charakterystykę badanej problematyki w
literaturze światowej oraz cel pracy.
Rozwinięcie
Przedstawia się zadania badawcze. Cel oraz zadania powinny być powiązane i przedstawiać
temat zadeklarowany w tytule pracy. Przedstawia się i omawia się materiały, metody badawcze
oraz wyniki badań.
Materiały oraz metody badawcze są opisywane w ten sposób, żeby na podstawie
przedstawionego opisu można było odtworzyć badanie. Znaną metodę można opatrzeć tylko
przepisem.
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Wyniki oraz ich omówienie: przedstawienie głównego materiału badań z pełnym
uzasadnieniem uzyskanych wyników naukowych. Wyniki należy przedstawiać w tekście, tabelkach
i rysunkach w logicznej kolejności. W tekście nie należy powtarzać dane z tabel i rysunków, należy
je tylko porównywać. Podsumowując dane ilościowe należy przedstawiać nie tylko stosunek (np.
procentowy) ale ich znaczenie absolutne oraz zaznaczyć metody statystyczne wykorzystane do ich
analizy.
Omówienie. Zawiera tylko interpretację wyników, a nie ich omówienie. Należy wyodrębnić
nowe i istotne aspekty wyników przeprowadzonego badania, przeanalizować możliwe mechanizmy
lub wykorzystanie tych danych oraz w przypadku możliwości porównać je z wynikami badań innych
naukowców. Do omówienia można włączyć uzasadnione rekomendacje dla praktyki oraz możliwe
perspektywy zastosowania uzyskanych wyników w przyszłych badaniach.
Wnioski («Conclusion»). We wnioskach przedstawia się wyniki rozwiązania problematyki
zaznaczonej w tytule artykułu.
Podziękowania («Acknowlegements») (jeśli dotyczy).
Źródła («References»)
Wszystkie źródła z listy literatury powinny być zawarte w tekście artykułu, w innym
przypadku dany element powinien zostać usunięty.
Jeżeli przytoczony przepis posiada swój identyfikator doi (http://www.doi.org/index.html), to
powinien zostać zaznaczony.
“References” – lista wykorzystanych źródeł w języku angielskim powinna zostać
sporządzona zgodnie ze standardem АРА (http://www.apastyle.org/; można użyć automatycznego
konwertera http://reffor.us), gdzie wszystkie tytuły artykułów i książek podlegają transliteracji łaciną
zgodnie ze standardem transliteracji ISO 9:1995 (można użyć automatycznego translatora
http://translit.kh.ua/?iso9 )
Przepisy w tekście należy sporządzać w zwykłych nawiasach, w których podaje się nazwisko
autora, rok wydania oraz stronę przepisu. Np.: Jones S. stated, “Students often had difficulty using
APA style” (Jones, 1998, p. 199). Lista źródeł jest sporządzana alfabetycznie.
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1. Objętość głównego tekstu artykułu - nie mniej niż 8 pełnych stron .
2. Marginesy - 2 cm; akapit 0,75 cm; odstęp przed i po akapicie - 0 (zero); odstęp między
wierszami – pojedynczy.
3. Czcionka - Times New Roman.
4. Sporządzenie tekstu w artykule:
• Tytuł artykułu (środkowe wyrównanie, dużymi literami, czcionka 12 pogrubiona).
• Imię i nazwisko autora (środkowe wyrównanie, małymi literami, czcionka 12 pogrubiona).
• Miejsce pracy, miasto, państwo (środkowe wyrównanie, kursywa, 12).
• e-mail autora (środkowe wyrównanie, 12).
• Adnotacja (Abstract) – 1 akapit od 100 do 250 wyrazów, zwykła czcionka 10.
• Słowa kluczowe (Keywords) – 6-8 wyrazów lub fraz wg tematyki artykułu, zwykła czcionka
5. Tekst główny artykułu, czcionka zwykła. Podtytuły artykułu wyróżnia się pogrubioną czcionką.
6. Podziękowania (Acknowledgements), jeżeli są - zwykła czcionka
7. Lista wykorzystanych źródeł (References) – zwykła czcionka 9,
8. Dodatki (Appendices) jeżeli są, zwykła czcionka
9.Należy wyraźnie odróżniać myślnik (–) oraz dywiz (-).
10.Zabrania się zmniejszać lub zwiększać odstępy między literami.
11.Zabrania się wstawiać akapit używając tabulatora lub wielokrotnych spacji.
12.Pomiędzy wyrazami jedna spacja (zabrania się dzielić wyrazy kilkoma spacjami).
13.Należy wykorzystywać cudzysłów w takim formacie « »
14.Pomiędzy inicjałami i nazwiskiem wstawia się jedną nieprzerywaną spację
(Ctrl + Shift + spacja).
15. Oprócz tekstu można rozmieszczać integralne elementy graficzne w formacie JPEG lub JPG.
16. Można rozmieszczać elementy graficzne wykonane tylko w redaktorach graficznych z wysoką
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