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Scientific Notes of the Institute of Journalism is a semi-annual academic peer-reviewed journal, pub-

lished by the Institute of Journalism of Taras Shevchenko National University of Kyiv.  
The Journal publishes original contributions based on studies in mass communication that reflect the 

current trends in Ukraine and in the world, as well as the patterns, processes, structures and forms of mass 
communication. Priority is given to the relevant for Ukrainian and international audiences research of mass 
communication trends in development of media technologies, journalism, publishing, advertising, public 
relations, social informatics, document science, librarianship and etc. The Journal also publishes reviews of 
books in the field of mass communications issued over the past two years.  

Audience of the Journal includes academics, lecturers, students, professionals in the field of media 
and communications, as well as a wide range of readers interested in modern trends in development of 
communication. 

The Journal’s format corresponds to the international standards; articles undergo a peer-review pro-
cedure; International Editorial Board includes prominent academics in the field of social communications. 

Scientific Notes of the Institute of Journalism is approved as a professional academic journal in the 
field of social communications by the Ministry of Education and Science of Ukraine (decree #1021, 7 Oct. 
2015). 
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Editorial Address: «Scientific Notes of the Institute of Journalism», Institute of Journalism,  
36/1 Yuriy Illienka St., Kyiv, 04119, Ukraine.  
Phone:  (+38044) 481 4548.  Fax: (+38044) 483 0981.  
Email: publishing.group.ij@gmail.com. 
 
Publication Ethics and Publication Malpractice Statement 
The Journal is guided by ethical standards, recommended by the Committee on Publication Ethics. 

We recommend reading the relevant rules at the COPE official website: http://publicationethics.org. We 
also recommend to get acquainted with the Publishing Ethics Resource Kit, recommended by the Elsevier: 
http://www.elsevier.com/editors/perk. 

Scientific Notes of Institute of Journalism does not tolerate plagiarism; the authors submitting articles 
affirm that their manuscripts are original and have not been published previously. 

The Journal’s Editorial Board ensures that each manuscript is reviewed impartially, without regard to 
gender, race, nationality, religion, citizenship, etc. of the author. 

 
Peer Review Policy 
Scientific Notes of the Institute of Journalism practices a blind review policy. All the papers are re-

viewed by the independent experts, appointed by the Editorial Board from a number of the well-known 
experts in the relevant scientific field. The final decision to publish or to decline the paper is made by the 
Editor-in-Chief, who is guided in his actions by the conclusions of the experts. When submitting the arti-
cle, the author can request to exclude two scientists or two institutes from the list of possible experts. 

Peer review procedure may take up to 10 weeks, depending on the workload of experts and on the 
complexity of the subject. The Editorial Board informs the author of the reviewers’ comments and of the 
decision to accept or to decline the paper. 

If the decision is positive, the author makes the appropriate corrections and sends to the editorial 
board the final version of the paper. This amended version is signed by the author and by the experts to 
print, and no further changes are allowed. While approving the content of the issue, the Editorial Board 
takes into account the date of receipt of the final version of the paper. 

Researchers, who want to take part in the peer review procedure of the Journal, should have a degree 
in the relevant scientific fields, the appropriate experience and high reputation in the academic world. 
Please send your resume to the Editorial Board at publishing.group.ij@gmail.com. 
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«Наукові записки Інституту журналістики» – фахове наукове видання Інституту журналіс-
тики Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Журнал публікує оригінальні, 
закінчені роботи за результатами досліджень з соціальних комунікацій, що відображають сучасні 
тенденції розвитку галузі в Україні та світі, закономірності, процеси, структури та форми масово-
комунікаційної діяльності. Пріоритет надається актуальним для української та світової аудиторії 
дослідженням розвитку соціальнокомунікаційних технологій, медіа, журналістики, видавничої 
справи, реклами, зв’язків з громадськістю, соціальної інформатики тощо. Також журнал друкує 
рецензії на книги в галузі соціальних комунікацій, що вийшли друком впродовж останніх двох 
років. Аудиторія журналу – науковці, викладачі, студенти, професіонали у галузі медіа та комуні-
кацій, а також широке коло читачів, які цікавляться сучасними тенденціями розвитку комунікацій-
ного простору. 

Формат журналу відповідає міжнародним стандартам; статті проходять процедуру рецензу-
вання; Міжнародна редакційна колегія включає видатних учених у галузі соціальних комунікацій. 

Наукове видання затверджено як фахове у галузі соціальних комунікацій наказом Міністерст-
ва освіти і науки України від 07.10.2015 № 1021. 
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Етика публікацій 
Журнал «Наукові записки Інституту журналістики» керується етичними нормами, рекомендованими 

«Комітетом з етики публікацій» / Committee on Publication Ethics (COPE). Ознайомитися із відповідними прави-
лами можна на офіційному сайті COPE: http://publicationethics.org. Окрім того, рекомендуємо ознайомитися із 
правилами етики публікацій, рекомендованими видавництвом «Elsevier» – Publishing Ethics Resource Kit: 
http://www.elsevier.com/editors/perk. 

Автори відповідальні за оригінальність поданих ними рукописів, які не повинні містити плагіату і не по-
винні бути опубліковані раніше в інших виданнях. 

Редакція журналу гарантує, що кожен рукопис розглядається неупереджено, незалежно від статі автора, 
його раси, національності, віросповідання, громадянства і под. 

Політика рецензування 
Усі статті проходять процедуру «сліпого» рецензування незалежними експертами, яких призначає Редко-

легія з числа фахівців у відповідній науковій галузі. Остаточне рішення щодо публікації чи відхилення статті 
приймає головний редактор, який керується у своїх діях висновками рецензентів. Подаючи статтю, автори 
можуть попросити виключити із списку можливих рецензентів не більше двох учених або двох вищих навчаль-
них закладів. Процедура рецензування може тривати до 10 тижнів, залежно від завантаженості експертів та 
тематики статті. Редакція інформує автора про зауваження експертів та рішення про прийняття матеріалу до 
друку або відмову в публікації. У разі позитивного рішення Редколегії, автор вносить відповідні правки та 
надсилає до редакції остаточний варіант матеріалу. Виправлений варіант рукопису підписується автором і 
рецензентами «До друку», і подальшим змінам не підлягає. При затвердженні змісту номеру журналу редколегія 
керується датою надходження останнього варіанту статті. 

Науковці, які бажають долучитися до числа рецензентів журналу «Наукові записки Інституту журналіс-
тики», повинні мати науковий ступінь у відповідних галузях наук, належний досвід роботи та високу репутацію 
в академічному світі. Резюме можна надсилати до редакції журналу на е-mail: publishing.group.ij@gmail.com. 
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