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Редакція наукового журналу «Lex Sportiva» запрошує до співробітництва
практикуючих юристів, спортсменів, фахівців у сфері спорту та всіх, хто

цікавиться спортивною правовою наукою та практикою застосування норм
законодавства про фізичну культуру та спорт.

До 26 травня 2023 року приймаються статті до № 1 (2023). 

Умови публікації
Для опублікування статті у науковому журналі «Lex Sportiva» №  1, 2023
необхідно не пізніше 26 травня 2023 року:
- заповнити онлайн форму довідки про автора за посиланням або QRкодом;
- надіслати на електронну пошту editor@lexsportiva.in.ua статтю, оформлену
згідно з вимогами.

Академічна доброчесність
Редакція видання здійснює внутрішнє анонімне рецензування статей та
перевірку на наявність плагіату. Статті у виданні перевіряються на наявність
плагіату за допомогою програмного забезпечення  StrikePlagiarism.com від
польської компанії Plagiat.pl.
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Вимоги до статей
До публікації приймаються статті докторів наук, кандидатів наук, науково-педагогічних
працівників, докторантів, аспірантів, а також осіб, які мають вищу освіту та займаються
науковою діяльністю у галузі спортивного права. Кожна стаття обов’язково проходить
анонімне рецензування. Автор статті відповідає за достовірність викладеного
матеріалу, за належність даного матеріалу йому особисто, за правильне цитування
джерел та посилання на них.
Технічні вимоги:
Стаття оформлюється у текстовому редакторі Word for Windows (шрифт Times New
Roman 14, міжрядковий інтервал – 1,5).
Поля: верхнє – 2 cм, нижнє – 2 cм, ліве – 3 cм, праве – 1,5 cм. Сторінки не нумеруються.
Абзацний відступ – 1,25 см.
Текст оформлюється у такому порядку:
1. Індекс УДК.
2. Прізвища, імена, по-батькові авторів (повністю).
3. Науковий ступінь і вчене звання, посада, місце роботи.

Публікаційний внесок
Після отримання підтвердження від редколегії про прийняття статті до публікації
надаються реквізити для сплати публікаційного внеску.
Обов’язково необхідно надіслати відскановану квитанцію про сплату вартості публікації
наукової статті. Зразок оформлення назви електронних файлів: Шевченко_І.І._стаття,
Шевченко_І.І._квитанція. 
Вартість публікації становить 1000 гривень (за 12 сторінок). Кожна додаткова сторінка
сплачується окремо у розмірі 50 гривень. Публікаційний внесок покриває витрати, пов’язані
з рецензуванням, коректурою і редагуванням статей, макетуванням збірника та
розміщенням його електронної версії.
Електронна версія журналу своєчасно розміщується у відкритому доступі на сайті видання.

За бажанням автор статті може замовити собі друкований примірник журналу. Вартість
друкованого примірника – 800 гривень, які необхідно сплатити додатково до
публікаційного внеску. 
Електронна версія журналу буде розміщена на сайті до 31 липня 2023 р.
Друкована версія журналу буде відправлена авторам статей, які замовлять друкований
примірник, до 31 серпня 2023 р. 

 

Зверніть увагу, що редакція журналу приймає до опублікування статті, що містять
результати наукових досліджень виключно у галузі спортивного права.
Статті, не оформлені належним чином, не приймаються до публікації. Редакційна колегія
проводить анонімне рецензування всіх статей. Процедура рецензування може тривати до 2-
3 тижнів.

Заборона використання наукових праць країни-окупанта
Забороняється цитування в тексті та внесення до бібліографічних списків тих джерел, які
опубліковані російською мовою в будь-якій країні, а також джерел іншими мовами, якщо
вони опубліковані на території росії та білорусі.



Контакти
Редакція наукового журналу «Lex Sportiva»
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4. Ідентифікатор учасника ORCID (http://orcid.org/).
5. Назва статті.
6. Анотація та ключові слова українською і англійською мовами з перекладом назви
і повних імен автора(ів) обсягом не менше 1800 друкованих знаків кожна.
7. Основний текст статті. Наукова стаття обов’язково має містити такі структурні
елементи: 
Вступ. 
Мета та завдання. 
Методи дослідження.
Результати дослідження. 
Висновки. Висновки не повинні містити дані, яких немає в основному тексті статті.
8. Таблиці та ілюстрації нумеруються послідовно арабськими цифрами. Примітки до
таблиці даються тільки в тексті. Ілюстрації підписуються знизу. Підписи до таблиць
та ілюстрацій центруються.
9. Рисунки та фотографії (чорно-білі, з градаціями сірого кольору) «вмонтовуються»
в основний текст статті і подаються додатково у вигляді окремих файлів в одному з
таких форматів: TIFF, PCX, JPG, BMP, CDR.
10. Перелік цитованої літератури укладається за порядком посилання у тексті.
Заголовок «ЛІТЕРАТУРА:» виділяється жирним шрифтом. При оформленні списку
літератури слід дотримуватися вимог Національного стандарту України ДСТУ
8302:2015 «Інформація та документація. Бібліографічне посилання. Загальні
положення та правила складання».
11. References. Оформлюється відповідно до стандарту АРА (APA Style Reference
Citations). Автор (трансліт), назва статті (трансліт), назва статті (в квадратних
дужках переклад англійською мовою), назва джерела (трансліт), вихідні дані (місто
з позначенням англійською мовою), видавництво (трансліт). 
Транслітерація імен та прізвищ здійснюється відповідно до вимог Постанови
Кабінету Міністрів України «Про впорядкування транслітерації українського алфавіту
латиницею» від 27 січня 2010 р. №  55. Для транслітерації можна скористатися
ресурсом ukrlit.org/transliteratsiia 

Приклад оформлення наукової статті за посиланням:
http://lexsportiva.in.ua/index.php/main/sample 
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