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Наукові видання

Конференції

Послуги

Шановні колеги!
Розпочато прийом матеріалів у випуски наукових видань Видавничого дому
"Інтернаука" за листопад 2020 року. Матеріали видань будуть додані у звіт з наукової
теми: "Сучасні пріоритети розвитку науки в Україні" (номер державної
реєстрації 0119U103930), а кожному автору може бути надана довідка про участь у
науковій темі за спеціальною ціною (150,00 грн.). Для цього необхідно в процесі подачі
наукових матеріалів вказати у коментарях "Наукова тема".

Наукові видання
Мультидисциплінарний науковий журнал
"Інтернаука" (Видання індексується у
наукометричних базах)

Фаховий Міжнародний науковий журнал
"Інтернаука". Серія: "Економічні науки"
(категорія "Б")

Докладніше

Докладніше

Фаховий Міжнародний науковий журнал
"Інтернаука". Серія: "Юридичні науки"

Фахове електронне наукове видання
"Публічне адміністрування та національна

(категорія "Б")

безпека (категорія "Б")

Докладніше

Докладніше

Міжнародні наукові конференції
Видавничий дім "Інтернаука", спільно з науковими організаціями,
проводить Міжнародні наукові конференції.
За підсумками кожного заходу випускається збірник статей, якому присвоюється
цифровий ідентифікатор DOI, здійснюється обов'язкова розсилка і всі матеріали
розміщуються на офіційному веб-сайті Видавничого дому "Інтернаука".

Найближчі мультидициплінарні конференції

Найближчі конференції з економіки

IV Міжнародна наукова конференція
«Наукові дослідження: парадигма
інноваційного розвитку»
(Прага, Чехія), «27» листопада 2020 року

IV Міжнародна наукова конференція
"Science and Global Studies"
(Прага, Чехія),
«30» листопада 2020 року

Детальніше

Детальніше

Скачати інформаційний лист

Скачати інформаційний лист

Монографії та навчальні посібники (ISBN України або Чехії)
Видавничий дім "Інтернаука" пропонує послуги з
верстки, коректури та публікації одноосібних і
колективних монографій, а також навчальних посібників
з присвоєнням ISBN України або Чехії. Всі опубліковані
монографії та навчальні посібники розміщуються в
наукометричних
базах
і
кожному
виданню
присвоюється цифровий ідентифікатор DOI.

Докладніше

Реєстрація авторських прав

Видавничий дім "Інтернаука" надає послуги авторам з
реєстрації
авторських
прав
на
твір
та
отриманні Державного Свідоцтва про реєстрацію
авторського
права
на
твір.
Авторські свідоцтва можуть бути отримані для
наукових статей, мнографій, тез конференцій,
методичних материлов та інших наукових матеріалів,
які опубліковані у будь-якому виданні або готуються
до публікації.

Докладніше

