
Іnternational Science Group організовує публікацію колективної монографії 
напряму юридичні науки.  

 
Монографію буде видано та розміщено на сайтах до 25 червня(включно) 2020 

року в видавництві сполучених штатів Америки -  Primedia eLaunch LLC 
(приклад наших робіт з Primedia eLaunch LLC за посиланням - 

https://www.bookwire.com/books/all?query=978-1-64871-895-3&pn=1&ps=20) 

Міжнародний ISBN XXX-X-XXXX-XXX-X 
Індексація в Гугл Скулар.  
Приклад індексації наших видань за посиланням - 

https://scholar.google.com.ua/scholar?hl=uk&as_sdt=0%2C5&q=site%3Aisg-konf.com&oq= 
Прийом матеріалів до 19 червня (включно). 
 

Назва монографії - Theoretical foundations of jurisprudence / Теоритичні 
основи юрисприденції (Юридичні науки) 

 
 

Запропоновані розділи: 
- Administrative law, Administrative 
process 

- Адміністративне право, 
Адміністративний процес 

- The Bar - Адвокатура 
- Arbitration process - Арбітражний процес 
- Banking Law - Банківське право 
- Governance - Державне управління 
- The civil process - Цивільний процес 
- Civil law - Громадянське право 
- European law - Європейське право 
- Land law - Земельне право 
- Information law - Інформаційне право 
- Information technology and law - Інформаційні технології та право 
- History and prospects of development of 
local self-government 

- Історія і перспективи розвитку 
місцевого самоврядування 

- History of political and legal exercises 
- Історія політичних і правових 
навчань 

- Constitutional law of foreign countries 
- Конституційне право зарубіжних 
країн 

- A constitutional right - Конституційне право 
- Criminology - Кримінологія 
- Public international law - Міжнародне публічне право 
- International private law - Міжнародне приватне право 
- Maritime Law, Air Law - Морське право, Повітряне право 
- Municipal law - Муніципальне право 
- Tax law - Податкове право 
- Notary - Нотаріат 

https://isg-konf.com/
https://www.bookwire.com/books/all?query=978-1-64871-895-3&pn=1&ps=20
https://scholar.google.com.ua/scholar?hl=uk&as_sdt=0%2C5&q=site%3Aisg-konf.com&oq=


- Legal psychology - Правова психологія 
- Business Law - Підприємницьке право 
- Prosecutor's supervision - Прокурорський нагляд 
- Sport and law: national and international 
legislation 

- Спорт і право: національне і 
міжнародне законодавство 

- Forensic examination - Судова експертиза 
- Customs law - Митне право 

- Theoretical and applied political science 
- Теоретична і прикладна 
політологія 

- Theory and History of State and Law - Теорія й історія держави та права 

- Labor Law, Social Security Law 
- Трудове право, Право соціального 
забезпечення 

- Criminal and criminal - executive law 
- Кримінальну і кримінально - 
виконавче право 

- The criminal process - Уголовний процесс 
- Finance law - Фінансове право 
- Environmental law, Agrarian law, Land 
law 

- Екологічне право, Аграрне право, 
Земельне право 

- Commercial law - Господарське право 
- Economic process - Господарський процес 
- Family law - Сімейний право 
- International Economic Law - Міжнародне економічне право 

 
З надісланих матеріалів будуть сформовані підрозділи у відповідних розділах.  

 
Витрати: 

Оргвнесок складає  80 грн.  за сторінку тексту. 
Друкований примірник - 250 грн. 

 
Оформлення: 

Мова публікації - довільна. 
Кількість авторів - до п'яти. 
Сторінка - А4; всі поля 20мм.; міжрядковий інтервал 1,5; абзац 1см.; шрифт 

TNR, кегель 14. 
Мінімальна кількість сторінок - 5 од. 
Структура - довільне викладення матеріалу у вигляді цільного тексту 

наукового дослідження. Елементи вступ, аналіз і т.п., які притаманні статтям не 
формуються. 

Таблиці - шрифт TNR, кегель 11-14. Назва над таблицею (Таблиця 1. Назва 
таблиця) орієнтовано по правому краю. У тексті перед таблицею посилання на 
таблицю (.......табл.1 .....). 

 
 
 



 
 

Приклад оформлення таблиць. 
текст текст текст текст текст текст текст текст у табл.1.  

Таблиця 1. 
назва назва назва назва назва назва назва назва 

    
1 2 3 4 
За потребою оформлювати продовження таблиць відповідно до прикладу 

Продовження таблиці 1.  
1 2 3 4 
    
 

Рисунки - назва під рисунком (Рисунок 1. Назва рисунку) орієнтовано по 
центру. У тексті перед рисунком посилання на нього (.........рис.1 .....). 

Приклад оформлення рисунка. 
текст текст текст текст текст текст текст текст на рис.1.  

 
Рисунок 1. назва назва назва назва. 

 
Список літератури: 

Список літератури формується у стилі АРА в порядку згадування джерела у 
тексті. 

У монографії буде сформовано окремі списки літератури для кожного розділу. 
Всі джерела вказані в підрозділах будуть змінені відповідно до загального у 
розділі списку. 



 
 

ЗРАЗОК ОФОРМЛЕННЯ МАТЕРІАЛІВ 
 

РОЗДІЛ - VIRUSES 
АВТОРИ НА АНГЛ. МОВІ 

Korotko Ivan 
Zabara Olena 

 
НАЗВА НА АНГЛ. МОВІ 

 
Текст на мові обраній автором.   
Текст на мові обраній автором.   
Текст на мові обраній автором.   
Текст на мові обраній автором.   
Текст на мові обраній автором.   

 
список посилань (стиль АРА, англ. мова) 

1. посилання........ 
2. посилання........ 
3. посилання........ 
 
 
Після надходження Ваших матеріалів ми їх перевіряємо, редагуємо (за потреби), 
узгоджуємо із автором. Після цього приймаємо оргвнесок.  
 
 
 

За усіма додатковими питаннями звертайтеся за електронною адресою 
mono@isg-konf.com 

 
 
Владленов Денис Андрійович 
Клієнт-менеджер «isg-konf.com» 
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