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«Наукові записки Інституту журналістики» – фахове наукове видання Навчальнонаукового інституту журналістики 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 масовокомунікаційної 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 комунікацій, а також широке коло читачів, які цікавляться сучасними тенденціями
розвитку комунікаційного простору.
Формат журналу відповідає міжнародним стандартам; статті проходять процедуру рецензування; Міжнародна редакційна колегія включає видатних учених у галузі соціальних комунікацій.
Журнал включено до «Переліку наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора наук,
кандидата наук і доктора філософії». Категорія «Б». Наказ Міністерства освіти і науки України
від 26.11.2020 № 1471. Додаток 3.
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Навчально-науковий інститут журналістики КНУ імені Тараса Шевченка. 2022. Т. 1 (80). 104 с.
Етика публікацій
Журнал «Наукові записки Інституту журналістики» керується етичними нормами, рекомендованими
«Комітетом з етики публікацій» / Committee on Publication Ethics (COPE). Ознайомитися із відповідними правилами 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 повинні 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 Редколегія 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 зі списку можливих рецензентів не більше двох учених або двох вищих навчальних 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 журналістики», 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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