
ДО УВАГИ АВТОРІВ

ВИМОГИ ДО ПУБЛІКАЦІЙ В ЖУРНАЛІ «LEX PORTUS»

Статті, що надсилаються до редакції журналу «LEX PORTUS», відповідно до постанови 
президії Вищої атестаційної комісії України № 7-05/1 від 15 січня 2003 р. «Про підвищення 
вимог до фахових видань, внесених до переліків ВАК України», мають бути актуальними, з 
виразно окресленою проблематикою, містити наукові положення, розроблені особисто авто-
ром, висновки про наукове та практичне значення наукової розробки; у тому числі визна-
чення УДК.

Необхідними елементами статті є:
‒ постановка проблеми та її зв’язок з важливими науковими чи практичними завданнями;
‒ аналіз останніх досліджень і публікацій з проблеми, що розглядається;
‒ визначення окремих питань, що не вирішені в обраній для дослідження проблемі;
‒ формулювання цілей статті;
‒ виклад основних обґрунтованих результатів дослідження;
‒ висновки з проведеного дослідження.
Посилання на роботу у тексті повинні позначатися в квадратних дужках за поряд-

ковим номером цієї роботи в списку використаних джерел з вказівкою на відповідну  
сторінку ([5, с. 25]).

Об’єм статті має дорівнювати 10–12 сторінкам тексту формату А4, орієнтовна кількість 
знаків у статті 16–20 тис. знаків з пробілами (1800 знаків на сторінку А4).

Список використаних джерел наприкінці статті складається відповідно до вимог держав-
ного стандарту України ДСТУ 8302:2015 «Бібліографічне посилання. Загальні положення та 
правила складання».

Крім того, у списку використаних джерел мають бути англомовні посилання.
Анотації (400–500 знаків з пробілами) та ключові слова трьома мовами (українська, 

російська, англійська) подаються на початку статті після назви.
Анотації мають містити: прізвище та ім’я автора, назву статті відповідними мовами. 

Звертаємо увагу авторів на те, що обов’язково повинна бути додаткова анотація (рефе-
рат статті) англійською мовою (не менше 1800 знаків).

Англійський текст повинен бути оформлений на фаховому рівні володіння мовою.
До статті додаються:
‒ електронний варіант статті у форматі Word;
‒ інформаційна довідка про автора українською та англійською мовами (ПІБ автора 

(повністю), науковий ступінь, вчене звання, місце роботи, посада, адреса для листування, кон-
тактний телефон);

‒ заява у довільній формі за підписом автора(ів) про те, що стаття не друкувалася і не 
подана до будь-яких інших видань;

‒ фото автора(ів) у форматі jpg, tif;
‒ витяг з протоколу засідання кафедри про рекомендацію статті до друку, засвідчений 

належним чином (до статей кандидатів наук, аспірантів, ад’юнктів, здобувачів наукового сту-
пеня, студентів).

Зазначені документи можуть бути надані у електронному вигляді за попередньою домов-
леністю з редакцією.

Редакція залишає за собою право на рецензування, редагування, скорочення і відхилення 
статей.
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RULES FOR PAPERS FOR THE «LEX PORTUS» JOURNAL

The articles to be published in the «LEX PORTUS» journal, according to the decision of the 
Supreme Certification Commission of Ukraine № 7-05/1 of January, 15, 2003 «On the im reuse of 
requirements to professional publications, registered with VAK of Ukraine», must be relevant, with 
the key issues clearly outlined, contain scientific provisions designed personally by the author, draw 
the findings of scientific and practical value of the scientific research.

The article must have to include the structural elements below:
‒ determination of the problem in its relation to the key scientific and practical tasks;
‒ critical review of the latest research and publications on the topic considered;
‒ a layout of the unresolved target issues on the given problem;
‒ set ting up the key objectives of the article;
‒ reasonable presentation of the basic research results;
‒ conclusions and findings of the given research.
References to the sources within the text should be marked with square brackets by the sequence 

number of the given paper in the list of sources indicating the appropriate page, e.g. [5, p. 25].
Total size of the publication – 10–12 A4 pages of text, the approximate number of characters in 

the article 16–20 thousand printing characters with gaps (1800 characters on A4 page).
A bibliography list at the bottom of the article must meet the requirements of the State Standard 

of Ukraine 8302:2015 «Bibliographic references. General provisions and rules».
The bibliography list must be followed by the summary and the key words in three languages 

(Ukrainian, Russian, English). The summary should also include author’s full name, title of the arti-
cle in three languages respectively.

The submitted article should be accompanied by:
‒ an electronic version of the article in a MS Word format;
‒ information about the author in Ukrainian and English (full name (family name, name and 

the patronymic), academic and scientific degrees, title of your position and the full name of the insti-
tution/organization you represent, contact (postal) address, telephone numbers);

‒ a statement signed by the author (s) confirming that the article has not been printed or sub-
mitted to any other publications;

‒ a recent photo of the author (s) in the jpg or tif format;
‒ an extract from the minutes of the chair approving the article for publication, properly cer-

tified (for articles submitted by postgraduates and degree seeking associates, students).
The Editorial Board reserves the right to review, edit, make reductions and reject the articles.
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