
 

Національний технічний університет України 

«Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» 

Видавничо-поліграфічний інститут 

Міністерство освіти і науки України 

 

Київський національний університет імені Тараса Шевченка 

Міністерство освіти і науки України 

 

Кваліфікаційна наукова  

праця на правах рукопису 

 

КАСЯНЧУК ВАЛЕРІЯ ОЛЕКСАНДРІВНА 
 

УДК 007:304:070:051:002:655 

 

ДИСЕРТАЦІЯ 

Наукові журнали комунікаційної тематики 

в наукометричних базах даних Scopus і Web of Science: 

змістовий та організаційний аспекти 

 

Спеціальність 27.00.05 – теорія та історія видавничої справи та редагування 

Подається на здобуття наукового ступеня кандидата наук із соціальних 

комунікацій 

 

Дисертація містить результати власних досліджень. Використання ідей, 

результатів і текстів інших авторів мають посилання на відповідне джерело 

 ____________ В. О. Касянчук 

 

Науковий керівник: Тріщук Ольга Володимирівна, доктор наук із соціальних 

комунікацій, професор 

Київ – 2018 



 

АНОТАЦІЯ 

Касянчук В. О. Наукові журнали комунікаційної тематики в наукометричних 

базах даних Scopus і Web of Science: змістовий та організаційний аспекти. – 

Кваліфікаційна наукова праця на правах рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата наук із соціальних 

комунікацій (доктора філософії) за спеціальністю 27.00.05 – теорія та історія 

видавничої справи та редагування. Національний технічний університет 

України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», 

Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Київ, 2018. 

У дисертації розкрито особливості формування контенту наукових 

журналів комунікаційної тематики й організаційний аспект роботи редакцій. 

Подано настанови для редакційних колективів, які працюють над створенням 

наукових видань. 

Огляд наукових праць засвідчив, що наукові журнали комунікаційної 

тематики досі не підлягали комплексному вивченню за їхніми змістовими й 

організаційними характеристиками. Відтак авторкою було виокремлено 

ключові ознаки, які формують зміст видання та визначають організаційний 

складник редакційної роботи. Для цього було розглянуто видавничу концепцію 

наукового часопису й враховано останні тенденції в науковій комунікації. 

Змістовий аспект дослідження наукових журналів комунікаційної 

тематики передбачає аналіз його назви, тематики, рубрик, жанрів, критеріїв 

добору публікацій, особливостей формування образу часопису серед наукової 

спільноти. 

Організаційний аспект потребує досліджень щодо розподілу обов’язків 

між видавцем і засновником наукового журналу. Також посилюється 

важливість роботи редакції над розширенням й утриманням цільової аудиторії. 

Тому організаційний аспект аналізу наукових видань має охоплювати 

підготовку відповідних комунікаційних повідомлень для авторів і читачів – 

презентаційних текстів про журнал, інструкцій з подання авторських 

оригіналів, звернень до авторів щодо підготовки спецвипуску. 



 

Для виявлення міжнародних критеріїв оцінювання якості наукових 

журналів проаналізовано інструменти підрахунку їхньої наукової впливовості 

(імпакт-фактор, SCImago Journal Rank) і вимоги баз даних Web of Science, 

Scopus, Latindex, China Scientific and Technical Papers and Citations Database. 

Встановлено, що ознаками якості наукового журналу є його міжнародне 

визнання й дотримання високих видавничих стандартів. Тому пошук кращих 

видавничих практик слід здійснити саме на основі досвіду журналів, 

індексованих Scopus і Web of Science. 

Подано результати опитування, проведеного дисертанткою серед авторів 

українських журналів із соціальних комунікацій стосовно процесів взаємодії з 

науковим виданням. 

Щоб з’ясувати особливості підготовки наукових журналів комунікаційної 

тематики, було проаналізовано досвід міжнародних видань у змістовому й 

організаційному аспектах. 

Назви наукового журналу створені за двома моделями: власне тематичні 

й комплексні. Власне тематичні сформовані на основі проблематики видання. 

Комплексні поєднують тематику з одним або кількома такими концептами: тип 

видання, ознака дослідницької роботи, територіальна й інституційна 

належність. Підтверджено традиційність підходів у формуванні назви, через що 

можливості для її добору обмежені. 

Предметну галузь наукового журналу характеризують такі підходи: 

мультидисциплінарність, міждисциплінарність, вузька спеціалізація. 

Комунікаційні дослідження можуть перетинатися з різноманітними 

дисциплінами, зокрема психологією, лінгвістикою, соціологією, 

культурологією, маркетингом, комп’ютерними науками. Існує попит на 

дослідження масової й візуальної комунікації, а також політичної та 

організаційної. 

Рубрикація наукових часописів спрямована на зазначення типу 

опублікованих матеріалів, а не на композицію номера. Класифіковано рубрики 

наукового журналу за частотою використання й способом творення. 



 

Найпоширенішими жанрами є оригінальна дослідницька стаття й рецензія 

на книгу. Також функціонують огляди, короткі наукові повідомлення, есе, 

подяки, оголошення, анонси, новини, привітання, некрологи. Існують такі 

жанри: огляди програмного забезпечення, кейсові дослідження, професійні 

байки, комікси. 

Проаналізовано рекомендації редакцій стосовно наукового змісту статей. 

До критеріїв добору належать: строгість і коректність застосування наукових 

підходів та методології, важливий внесок у наукову галузь, висока якість, 

науковий стиль, доступність мови, зрозумілість тексту, новизна, релевантність, 

оригінальність, важливість дослідження для міжнародної аудиторії. 

Для формування позитивного образу видання серед наукової спільноти в 

описах наукових журналів застосовано комунікативні стратегії позиціювання, 

аргументування й заклику. Ці стратегії реалізовані за допомогою низки 

інструментів, з яких найбільший вплив на авторів українських журналів мають 

підкреслення важливого значення журналу для наукової галузі й позитивні 

відгуки інших дослідників. 

Встановлено найпоширеніших виробників журналів із соціальних 

комунікацій. Це Taylor & Francis Group і Sage Publishing. Приватні видавництва 

публікують власні проекти або випускають журнали на замовлення для інших 

організацій: видають часописи інституції, публікують журнал від імені якоїсь 

організації чи випускають часопис спільно із засновником. Засновниками 

найбільшої кількості наукових журналів комунікаційної тематики є National 

Communication Association, International Communication Association. 

Інформацію про свою аудиторію редакції наукових журналів 

комунікаційної тематики описують чотирма характеристиками: предмет 

наукового зацікавлення, територіальна ознака, науковий статус, сфера 

діяльності. 

Комунікування редакції з цільовою аудиторією відбувається за 

допомогою презентаційних текстів. Їхня мета – не тільки інформувати, а й 

спонукати реципієнтів до взаємодії з часописом. З’ясовано, що ці тексти мають 



 

допомогти авторам пересвідчитись у відповідності їхньої роботи темі журналу, 

упевнитись у його якості, а також надати поради щодо підготовки статті. 

Подано критичний аналіз інструкцій для авторів. Редакції наукових 

журналів комунікаційної тематики звертають увагу на неприпустимість 

плагіату в авторському оригіналі, надають поради щодо змістового наповнення, 

розкривають використання в роботах об’єктів авторського права, особливості 

права власності на статтю, процес рецензування, видавничі витрати тощо. 

Виникають нові форми настановних документів – контрольний перелік вимог 

для перевірки готовності авторського тексту до подання, настанови 

рецензентам і протоколи перевірки статей. 

Розкрито процес підготовки спеціальних випусків і роль гостьового 

редактора. Виділено три види звернень щодо підготовки наукових статей для 

спеціального випуску (Call for Papers): самостійне інформаційне повідомлення, 

стаття в журналі, розділ на веб-сторінці журналу. 

Ключові слова: науковий журнал; назва наукового журналу; тематика; 

рубрикація й жанри; критерії добору наукових статей; видавці й засновники; 

аудиторія; презентаційні тексти; інструкції для авторів; спеціальні випуски. 

 

SUMMARY 

Kasianchuk V. O. Scholarly Journals on Communications in the Scientific 

Citation Databases Scopus and Web of Science: Functional and Organizational 

Aspects. – Qualifying scientific work on the rights of manuscripts. 

Thesis for a Candidate of Sciences in Social Communications (Doctor of 

Philosophy). Specialty 27.00.05 – Theory and History of Publishing and Editing. 

National Technical University of Ukraine «Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute», 

Institute of Journalism, Taras Shevchenko National University of Kyiv, Kyiv, 2018. 

The work discloses the peculiarities of the content of the international scientific 

journals on communications and organizational aspect of the editorial work. The 

work also presents the guidelines for editors. 



 

The analysis of scientific works reveals, that it has been established that the 

content and organizational aspects have not yet been the subject of a comprehensive 

study. In order to identify the components that can discover the meanings of these 

aspects, it was also considered the publishing concept of the scientific journal, the 

latest trends in scientific communication and scholarly publishing. The content aspect 

of the research of scholarly journals on communications covers title, subject area, 

rubricating, genres, manuscript selection criteria, the journal image among the 

scientific community. 

The organizational aspect, firstly, should reveal the division of responsibilities 

between the publisher and the founder of the scholarly journal. Also, the importance 

of editorial responsibility for expanding and maintaining the target audience is 

growing. Therefore, the organizational aspect should include the preparation of 

appropriate communication messages for authors and readers (presentation texts, 

manuscript guidelines, call for papers). 

Setting the international criteria of estimation the quality of scholarly journal it 

was analyzed the tools for calculating the scientific impact of scholarly journals such 

as Impact Factor and SCImago Journal Rank, and journals selection criteria for 

databases such as Web of Science, Scopus, Latindex, China Scientific and Technical 

Papers and Citations Database. The quality of the scholarly journal is its international 

distribution and high publishing standards adherence. 

It is presented the results of the author’s survey, conducted among authors of 

Ukrainian journals on social communications. 

To establish peculiarities of international scientific journals on 

communications, it was analyzed their experience on each component of the content 

and organizational aspects. 

The titles are built by two schemes: the thematic and complex. The last one is 

formed by a combination of subject area with one or some semantic concepts – 

edition type, research characteristic, geographical and institutional affiliation. 

Traditional approach to the nomination causes limit variants of titles. 



 

The journal’s subject area is characterized by such approaches: 

multidisciplinarity, interdisciplinarity, narrow specialization. The communication 

scope can be combined with various disciplines; the most popular are psychology, 

linguistics, sociology, culturology, marketing, computer science. The most popular 

research topics are mass and visual communication, political and organizational. 

The heading of international scholarly journals on communications indicates 

the type of published materials. It can be classified by the frequency of using and the 

way of creation. 

The most common genres of scientific journals are original research paper and 

book review. There are reviews, short scientific reports, essays, acknowledgments, 

announcements, news, greetings, obituaries. There are also unique genres – software 

reviews, cases, professional tales, comics. 

It was analyzed the editors’ recommendations about scientific content. 

Selection criteria include: the rigor scientific methodology and its correct application, 

an important contribution to the scientific field, high quality, academic style, 

language availability, text comprehension, novelty, relevancy, originality, importance 

for the international audience. 

The most common producers of communications journals are Taylor & Francis 

Group and Sage Publishing. Private publishers publish their own projects or journals 

for other organizations: journals of an institution, journal on behalf of an 

organization, journal in association with the founder. The most common founders of 

the journals on communications with impact factors are the National Communication 

Association, the International Communication Association. 

Information about their audience of the editorial board of scientific journals on 

communications is described by four characteristics: the subject of scientific interest, 

territorial character, scientific status, sphere of activity. 

Editorials communicate with their audience using presentation texts. Their 

purpose is to inform, but also to encourage the recipients to interact with the journal. 

The presentation texts should help authors to make sure that the subject area 

corresponds the manuscript topic. 



 

To form the positive image of a journal, the editorial staff applied 

communication strategies of positioning, argumentation and appeal in the 

presentation texts. The greatest influence on Ukrainian authors has the journal 

importance for the scientific field and the positive reviews of other researchers. 

It is provided a critical analysis of submission guidelines. The editorials pay 

attention to the plagiarism inadmissibility, provide advice on the manuscript content, 

reveal using of copyright objects, features of property rights on the article, peer 

review process, publishing costs, etc. There are new forms of guideline documents – 

check-list before submitting manuscript, manuscript evaluation protocol for external 

reviewers. 

It is revealed the process of special issue preparation and guest editor role. 

There are three types of Call for papers for a special issue: an independent newsletter, 

an article in the journal, a section on the journal's web page. 

Key words: scientific journal; scientific journal title; subject area; rubricating 

and genres; criteria for scientific articles selection; publishers and founders; audience; 

presentation texts; manuscript submission guidelines; special issues. 
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ВСТУП 

Актуальність теми. Процеси трансформування медіа, що відбуваються в 

контексті глобалізації, торкнулися й наукової періодики. У час широких 

комунікаційних можливостей наука потребує таких засобів поширення 

результатів дослідницької діяльності, які будуть актуальними для всесвітньої 

аудиторії. Це зумовлює нові правила створення й випуску наукової періодики, 

що нині не обмежена державними чи іншими кордонами й має задовольняти 

інформаційні потреби науковців з різних частин світу. Тому перед 

медіадослідниками постає завдання пошуку й розроблення інструментарію, 

використання якого на практиці забезпечить сприйняття наукового журналу 

міжнародною, а не лише національною чи регіональною аудиторією. 

Установити інноваційні способи підготовки наукових журналів можна 

на основі аналізу редакційних практик дослідницьких часописів, визнаних 

світовою науковою спільнотою. Першість серед них тримають видання, які 

входять до світових наукометричних баз даних Scopus і Web of Science. Ці 

сховища наукової інформації, згідно з О. Вакаренко, «створили й 

продовжують удосконалювати цілісну світову систему представлення 

наукової інформації» [1, с. 19]. На особливу увагу заслуговують журнали 

комунікаційної тематики, адже в них публікують дослідження щодо процесів 

обміну інформацією. 

Передусім важливо проаналізувати підходи й способи, які слід 

застосовувати для формування змісту наукового видання, а також вивчити 

досвід організування роботи редакції. Поєднавши власні традиції випуску 

наукової періодики зі світовими, редакції національних видань різних країн 

матимуть змогу вийти на міжнародний рівень. 

Необхідність дослідження успішних зразків міжнародних видань 

зумовлена домінуванням на міжнародному рівні англомовної наукової 

періодики. С. Кім і М. Чеснат звертають увагу на те, що «домінування 

англійської мови в науковій літературі створює проблеми для вчених, менш 
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знайомих з вимогами до англомовної академічної публікації, що хочуть 

публікуватися в цих журналах» [2, с. 271]. 

Установлення способів комунікування з міжнародною науковою 

спільнотою є на часі для України. Тепер відбуваються активні процеси, 

спрямовані на підвищення видимості вітчизняної науки у світі. Зокрема, 

наказом Міністерства освіти і науки України прийнято Порядок формування 

Переліку наукових фахових видань України, мета якого – «підвищення якості 

опублікованої у них наукової інформації та інтеграція цих видань до світового 

наукового простору» [3]. 

Але поки що лише незначна частина української наукової періодики 

отримала світове визнання. Тому, щоб вийти на вищий рівень і гідно 

представляти нашу науку, зацікавити закордонних учених читати журнали 

нашої країни й публікуватися в них, редакції мають впроваджувати у свою 

роботу міжнародні підходи з випуску наукової періодики. 

Феномен наукового журналу вже ставав об’єктом дослідження в роботах 

В. Різуна, Н. Зелінської, А. Бессараб, Б. Тяпкіна, Т. Ярошенко, М. Женченко, 

О. Коновця, М. Тимошика, С. Захарова, С. Доновена, Д. Рю, T. Карпентера, 

К. Бішопа, М. Яцківа, А. Радченко, О. Вакаренко та ін. Про зарубіжні часописи 

комунікаційної тематики йшлося в працях Е. Лауфа, Л. Солі, С. Фельднера, 

С. Перрі, Л. Міхалскі, А. Пазоса, Б. Руїза, A. Роман-Романа, Е. Гіменес-Толедо, 

Р. Пердігуеро, І. Паленсії та ін. У царині наукознавства багато уваги 

присвячено проблемі встановлення критеріїв якості наукових часописів – це 

праці С. Бредфорда, Р. Влоха, С. Єрмакова, О. Кірілової, І. Котлярова, 

Дж. Тести та ін. У соціальних комунікаціях питання підготовки й випуску 

видання пов’язане з розробленням його концепції. Цю тему розкрито в працях 

Т. Крайнікової, М. Дзялошинського, Я. Мамалигіної, Д. Миронюка, 

О. Тертичного, Б. Кіршина, В. Іваницького, Н. Соколової, O. Маккензі та ін. 

У рамках нашого дослідження увагу зосереджено на наукових виданнях, 

які індексовані Scopus і Web of Science та публікують на своїх сторінках роботи 

з комунікації та про медіа. Їх досі не було розглянуто системно в українській та 
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зарубіжній науковій літературі. Обрані часописи хоч і не можуть 

репрезентувати дослідницьку періодику всього світу, але як флагмани наукової 

періодики відображають основні тенденції в науковій комунікації сьогодення. 

Зв’язок роботи з науковими темами. Дослідження пов’язане з темою 

науково-дослідної роботи «Особливості редагування різних видів видань» 

(номер держреєстрації 0114 U 000732), яка розробляється на кафедрі 

видавничої справи та редагування Видавничо-поліграфічного інституту 

Національного технічного університету України «Київський політехнічний 

інститут імені Ігоря Сікорського». 

Мета роботи – з’ясувати змістовий та організаційний аспекти підготовки 

наукових журналів комунікаційної тематики, індексованих Scopus і Web of 

Science. Для досягнення зазначеної мети було поставлено такі завдання: 

• установити компоненти видавничої концепції наукового журналу, які 

відображають змістовий та організаційний аспекти його підготовки; 

• дослідити особливості добору назви для наукових журналів 

комунікаційної тематики й розглянути підходи у формуванні їхньої 

тематики; 

• охарактеризувати структурні й жанрові особливості наукових журналів 

комунікаційної тематики; 

• визначити критерії добору авторських оригіналів та інструменти 

формування образу наукового журналу комунікаційної тематики серед 

цільової аудиторії; 

• встановити організаційні зв’язки між видавцями й засновниками наукових 

журналів комунікаційної тематики; 

• проаналізувати роботу редакції наукових журналів комунікаційної 

тематики щодо підготовки текстів для взаємодії з цільовою аудиторією – 

презентаційних повідомлень, інструкцій для авторів, звернень щодо 

підготовки спеціальних випусків. 

Об’єкт дослідження – наукові журнали комунікаційної тематики, 

індексовані Scopus і Web of Science як взірець наукової періодики в сучасному 
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світовому науковому просторі. 

Предмет дослідження – змістовий та організаційний аспекти підготовки 

наукових журналів. 

Методологічною основою дослідження є соціальнокомунікаційний 

підхід. Метод опитування допоміг виявити пріоритети авторів українських 

наукових журналів із соціальних комунікацій (100 респондентів). Опитування 

проведено шляхом онлайнового й роздаткового анкетування у квітні-травні 

2018 р. Контакти респондентів узято з опублікованих ними статей у наукових 

журналах. Для викладення результатів знадобився описовий метод. Метод 

аналізу застосовано для встановлення сучасних критеріїв якості наукових 

журналів, підходів до формування та структурування контенту наукових 

журналів комунікаційної тематики, виявлення організаційних особливостей 

роботи редакції. Під час зведення результатів застосовано синтез, 

порівняльний, типологічний, статистичний аналіз, класифікування. Для 

встановлення тематики презентаційних текстів використано контент-аналіз, для 

виявлення в них комунікативних стратегій – дискурс-аналіз. 

Новизна дослідження полягає в тому, що: 

уперше 

• комплексно досліджено наукові журнали комунікаційної тематики, 

індексовані Scopus і Web of Science; 

• узагальнено закордонний досвід із добору назви, тематики, рубрикації, 

жанрів, рукописів для наукового журналу; 

• установлено комунікаційні інструменти формування образу журналу в 

презентаційних текстах; 

• виявлено пріоритети авторів українських наукових журналів із 

соціальних комунікацій щодо їх взаємодії з науковими часописами; 

• виокремлено форми звернень до авторів про підготовку спеціальних 

випусків; 

удосконалено 

• рекомендації для учасників редакційної підготовки наукового журналу; 



5 

 

• критерії добору назв для наукового видання; 

• класифікацію рубрик наукового журналу; 

• настанови щодо розроблення інструкцій з підготовки рукописів для 

авторів; 

набули подальшого розвитку 

• класифікація жанрів публікацій у наукових журналах; 

• критерії добору матеріалів для опублікування; 

• організаційні моделі наукових журналів. 

Практичне значення одержаних результатів. Результати наукової 

роботи можуть бути використані редакціями й організаціями, що випускають 

наукові журнали. Отримані дані стануть у пригоді авторам наукових публікацій 

відповідної тематики під час добору журналів для опублікування та підготовки 

матеріалів, оскільки відповідність авторського оригіналу цілям і предметній 

галузі наукового видання збільшує шанси дослідника на схвалення його роботи 

редакцією. Рецензенти наукових статей віднайдуть у матеріалах дослідження 

аспекти, які можуть сприяти їхній роботі, зокрема редакційні настанови для цих 

експертів, критерії добору авторських оригіналів для опублікування тощо. 

Читачі наукових журналів отримають орієнтири для оцінювання якості 

видання. Результати проведеного наукового дослідження є спробою відповісти 

на один з викликів, які, згідно з В. Корнєєвим, стоять перед вітчизняними 

науковцями в галузі соціальних комунікацій, а саме: «підтримка реального 

суб’єкта інформаційної індустрії, який починає розробляти продукти, цікаві й 

за межами національного комунікаційного дискурсу» [4, с. 254]. 

Матеріалом дослідження послужили наукові журнали, які 

проіндексовано наукометричними базами даних Scopus і Web of Science. 

Вибірку обмежено журналами, для яких не менше ніж протягом трьох років 

було обраховано імпакт-фактор. У Web of Science ці видання входять до 

категорії «Комунікація», розробленої редакторами Social Sciences Citation Index 

(Web of Science Core Collection). Згідно з описом цієї категорії, обрані журнали, 

досліджують вербальний і невербальний обмін ідеями та інформацією. Це такі 
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напрями: комунікаційна теорія, практика й політика, медіадослідження 

(журналістика, теле- та радіомовлення, реклама тощо), масова комунікація, 

громадська думка, мовленнєва діяльність, комерційне й технічне письмо, а 

також зв’язки з громадськістю [5]. 

Сукупність видань, які стали предметом розгляду, містить 78 наукових 

журналів комунікаційної тематики, індексованих Scopus і Web of Science. Ця 

група являє собою ще не досліджений повною мірою матеріал, цікавий, 

передусім, тим, що фактично це зріз відповідної наукової тематики світового 

масштабу, а не відображення періодики окремої країни. Перелік видань 

наведено в Додатку А. 

Особистий внесок здобувача. У дослідженні подано ідеї, концепції та 

результати особистих розробок авторки. Дисертацію, автореферат і 7 

публікацій виконано самостійно. 

Апробація результатів дисертації. Основні теоретико-методологічні 

положення та результати дослідження були представлені на конференціях: 

Міжнародна науково-практична конференція молодих учених «Издательское 

дело в России и за рубежом: история, современное состояние, проблемы и 

перспективы» (2013, Киров, Российская Федерация); ХІІІ Міжнародна науково-

технічна конференція студентів і аспірантів «Друкарство молоде» (2013, Київ); 

ІV науково-практична конференція «Наукова періодика: традиції та інновації» 

(2013, Київ); Всеукраїнська науково-практична конференція «Критерії 

діагностики та методики розрахунку впливу медіа» (2014, Київ); VІ науково-

практична конференція «Наукова періодика: традиції та інновації» (2016, Київ); 

V Міжнародна науково-практична конференція «Наукова школа Романа 

Іванченка» (2017, Київ); ХVІІІ Міжнародна науково-технічна конференція 

студентів і аспірантів «Друкарство молоде» (2018, Київ); XVI Міжнародна 

науково-практична конференція «Шевченківська весна 2018. Секція: 

журналістика» (2018, Київ). 
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Публікації. Основні результати дослідження викладено в 7 наукових 

статтях. 

У фахових виданнях ВАК України – 6 наукових статей: 

• Держава та регіони (Сер.: Соціальні комунікації), 2018. 

• Електронний науковий журнал «Обрії друкарства», 2018; 

• Вісник Дніпропетровського університету. Серія: Соціальні 

комунікації, 2017; 

• Наукові записки Інституту журналістики, 2015; 

• Держава та регіони (Сер.: Соціальні комунікації), 2013; 

• Вісник Книжкової палати, 2012; 

У закордонних міжнародних виданнях – 1 стаття: Social and Human 

Sciences. Polish-Ukrainian Scientific Journal, 2018. 

Структура дисертації. Робота складається зі вступу, трьох розділів, 

висновків, списку використаних джерел, додатків. Загальний обсяг дисертації 

становить 219 с., обсяг основного тексту – 167 с. Бібліографія містить 222 

найменування. 
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РОЗДІЛ 1 
 

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ДОСЛІДЖЕННЯ 

НАУКОВИХ ЖУРНАЛІВ 
 

Щоб одержати достовірні наукові результати, передусім необхідно 

розглянути отримані іншими науковцями дані щодо видавничих практик 

міжнародних наукових журналів, зокрема комунікаційної тематики. Для 

подальших дослідницьких пошуків слід обрати методологічний інструментарій, 

який відповідатиме меті й завданням дослідження. 

Наступний крок передбачає встановлення складників, які можуть 

вичерпно розкрити змістове наповнення наукових журналів комунікаційної 

тематики й організаційної діяльності редакцій. Для цього слід звернутись до 

поняття концепції наукового журналу. Оскільки вона визначає ідейний задум 

видання, його першорядні характеристики, то її компоненти є базовими для 

формування часопису. Таким чином, міжнародний досвід буде проаналізовано 

за основними категоріями, які визначають тип видання. 

Щоб виявити сучасні тенденції розвитку світових видавничих практик, 

також необхідно встановити, за якими критеріями наукова спільнота визначає 

якість дослідницького видання. Це пояснить основні вектори редакційної 

роботи міжнародних видань. Крім того, важливо пересвідчитись, що обрані для 

нашого дослідження видання є високоякісними й визнаними науковою 

спільнотою, тому мають право слугувати зразками для інших. Відповідно 

об’єктом аналізу також стануть інструменти підрахунку впливовості видання та 

критерії добору до наукометричних баз даних. 

 

1.1. Історіографія та джерельна база дослідження 

Історія наукового журналу як типу періодики почалася в ХVII ст., коли 

світ побачили французьке видання Journal des Sçavans та англійське 

Philosophical Transactions of the Royal Society [6, с. 13]. Відтоді цей вид 

періодики еволюціонував, став стрижневим й авторитетним каналом наукового 
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спілкування і, крім усього, перетворився на прибутковий продукт на 

комунікаційному ринку. Експерти стверджують, що «річний дохід у 2013 р. від 

випуску англомовних наукових журналів був оцінений у понад 10 млрд доларів 

США» [7, c. 6]. Закономірно, що видання для вчених є об’єктом постійного й 

поглибленого вивчення в різноманітних галузях знань – теорії комунікації, 

документознавстві, бібліотечній, видавничій справі, інформаційно-

комунікаційних технологіях тощо. 

Потреба в інформації про процеси підготовки наукового журналу 

зумовила появу спеціалізованих періодичних видань. Серед міжнародних 

англомовних часописів авторитетними є індексовані базою даних Scopus 

журнали Journal of Scholarly Publishing, Learned Publishing, European Scientific 

Editing. У близькому зарубіжжі цю тематику висвітлено на сторінках видань 

«Научная периодика: проблемы и решения», «Научный редактор и издатель». 

На допомогу авторам-науковцям постійно виходять книги про 

особливості проходження авторських оригіналів у науковому журналі, 

наприклад, A Guide to Publishing in Scholarly Communication Journals [8]; What 

Editors Want: An Author’s Guide to Scientific Journal Publishing [9]; Communicate 

Science Papers, Presentations, and Posters Effectively [10]; Scientific Papers and 

Presentations [11], Academic and Professional Publishing [12], The Future of the 

Academic Journal [13] тощо. Зазвичай ці роботи засновані на власному досвіді 

авторів і дають багато порад новачкам щодо взаємодії з редакторами, 

редакційною колегією, рецензентами та видавцями. 

Спеціалізовані наукові праці також розкривають стан галузі, її 

особливості. Зокрема, у книзі Academic and Professional Publishing випуск 

наукової літератури описано як комунікаційну індустрію [12]. Автори видання 

The Future of the Academic Journal – провідні вчені й професіонали – 

дискутують щодо майбутнього галузі випуску наукової періодики, шляхів її 

розвитку протягом наступних кількох років [13]. Огляд наукової літератури про 

наукове книговидання й наукову періодику за майже десятилітній термін 

подано в книзі Scientific Publishing. From Vanity to Strategy [14]. 
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У 1982 р. розпочала діяльність Європейська асоціація наукових 

редакторів (EASE). Відтоді одним із напрямів її діяльності є підготовка 

інформаційних ресурсів для видавців, редакторів, перекладачів. Зокрема, EASE 

випускає журнал European Scientific Editing, книги Science Editors’ Handbook, 

EASE Guidelines for Authors and Translators of Scientific Articles to be Published 

in English, EASE Toolkit for Authors. 

Авторами досліджень і дискусій про особливості підготовки наукових 

журналів є не тільки представники комунікаційної галузі, а й біологи, фізики, 

медики, аграрії, економісти. Наукові часописи стали об’єктом висвітлення на 

сторінках непрофільних спеціалізованих видань. Наприклад, у виданні 

«Журнал новой экономической ассоциации» № 12/2011 третину випуску 

займали статті про особливості випуску наукових журналів, електронний 

формат, цитування, рецензування та підготовку наукової статті. 

Редакції деяких наукових журналів вважають за потрібне періодично 

публікувати інформацію, яка розкриває їхні внутрішні редакційні процеси. 

Наприклад, у одному з номерів журналу про сільське господарство Tropicultura 

опубліковано статтю, в якій проаналізовано робочі процеси протягом 2002–

2009 рр., описано тривалість редакційної роботи над матеріалами й чинники, 

що впливають на рішення про остаточне прийняття авторських оригіналів до 

опублікування [15, с. 107]. 

Аналіз сучасних зарубіжних англомовних джерел наукової інформації 

виявив, що увага багатьох фахівців галузі зосереджена на проблемі появи так 

званих «хижацьких» журналів. Це неякісні видання, які нехтують видавничими 

стандартами під час публікування дослідницьких статей, ставлячи вище 

інтереси отримання вигоди. Так, цій проблемі присвячені роботи Дж. Белла 

[16], М. Шварц [17], Д. Джайменза [18], Д. Пайна [19], С. Ерікссона [20] та ін. 

Сучасні вітчизняні дослідження зосереджені на пошуках шляхів 

виведення національних наукових журналів у світовий науковий простір. 

Проблеми української наукової періодики щороку обговорюють у рамках 

конференції «Наукова періодика: традиції та інновації», яку проводить 
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Видавничий дім «Академперіодика» НАН України. За результатами 

конференції виходить збірник статей «Наука України у світовому 

інформаційному просторі». Конференція висвітлює актуальні питання 

підготовки й розвитку наукових журналів, і хоча її тематика зосереджена 

навколо вітчизняної академічної періодики, результати, спрямовані на 

поліпшення наукових продуктів, можуть задовольнити інформаційні потреби 

галузі й поза національним полем. 

Методологічні основи оцінювання наукових журналів стали предметом 

наукового зацікавлення для А. Бессараб [21], Р. Влоха [22], С. Єрмакова [23], 

Ю. Діденко [24] та ін. 

Україна дуже фрагментарно представлена виданнями міжнародного 

рівня. Станом на 03.02.2018 у базі даних Scopus і Web of Science є 99 

вітчизняних видань, що презентують українську науку в таких галузях: 

сільськогосподарські та біологічні науки; мистецтвознавство та гуманітарні 

науки; біохімія, генетика та молекулярна біологія; бізнес, менеджмент та 

бухгалтерський облік; хімічна інженерія; хімія; комп’ютерні науки; Земля та 

науки про планету; економіка, економетрія та фінанси; енергетика; інженерія; 

медичні науки; фізичні науки; матеріалознавство; математика; медицина; 

політологія; фізика та астрономія; соціальні науки; історія; культурологія; 

атомна енергетика; інженерна справа; філософія; соціологія; 

мультидисциплінарні видання [25]. Кількість індексованих видань є мізерною 

порівняно з близько 2500 журналами, представленими в базі даних «Наукова 

періодика України» Національної бібліотеки України ім. В. Вернадського. 

Простежуючи відповідність академічної наукової періодики України критеріям 

світових наукометричних баз даних, Ю. Діденко встановила, що «з 86 

академічних наукових періодичних видань лише в діяльності 11 видань наявні 

формальні показники, притаманні журналам європейських країн» [24, с. 15]. 

Зрозуміло, що навіть за умови напруженої роботи видавців, редакторів, 

рецензентів й авторів усі українські журнали не зможуть увійти до провідних 

баз даних. Попри це, постійне поліпшення якості редакційно-видавничих 
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процесів є їхнім обов’язком. Деякі вітчизняні видання не відповідають не лише 

міжнародним вимогам, а й нормам і правилам національного законодавства та 

критеріям якості. Наприклад, цитуємо М. Язвинську: «журнали НАН України 

не завжди дотримуються чинного законодавства щодо своєчасного оновлення 

своїх свідоцтв [про реєстрацію друкованого ЗМІ], що ставить під загрозу 

легітимність виходу у світ такого видання. <…> Серед інших порушень – 

відсутність зарубіжної сфери поширення» [26, c. 26]. Саме тому пошук шляхів 

подальшого вдосконалення журналів досі залишається актуальним для 

української наукової періодики. 

На шляху вітчизняних наукових журналів до міжнародного визнання 

також виникають труднощі з опануванням інформаційно-комунікаційних 

технологій, про що пише у своїй статті О. Вакаренко [27]. Дослідниця звертає 

увагу, зокрема, на сучасні технологічні стандарти підготовки наукової 

періодики. Спроектовано типовий веб-ресурс для наукового періодичного 

видання НАН України, розроблено необхідні технологічні рішення [27]. Було 

проаналізовано вимоги агентства CrossRef до веб-ресурсів наукових видань, 

викладено особливості впровадження системи цифрових ідентифікаторів 

електронних об’єктів (DOI) [28]. 

Процеси редакційної підготовки й видання наукової періодики 

розглядали у своїх роботах В. Різун, М. Тимошик, Н. Зелінська, О. Коновець, 

А. Бессараб, З. Партико, С. Дудченко, С. Антонова, А. Мільчин, М. Сікорський, 

Б. Тяпкін та ін. Окремо варто виділити працю Б. Тяпкіна, в якій подано 

типологічну характеристику наукової та виробничої літератури [29]. Матеріал 

містить ґрунтовну характеристику наукової періодики: описано основні її 

поняття й терміни, подано класифікації часописів за різноманітними 

характеристиками, наведено особливості редакційної підготовки, розглянуто 

жанрове наповнення видань тощо [29]. Опубліковані ще в 1974 р. положення є 

актуальними й тепер, – зокрема, Б. Тяпкін серед рис, що відрізняють журнал від 

інших видів періодики, називає «наявність чітко випрацьованого й 

проголошеного редакцією в першому номері напряму роботи видання» [29, 
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с. 47], що є суголосним із сучасною важливістю якісно розробленого тексту 

«Мета й предметна галузь» (Aims & Scope). 

Значний внесок у наукову й видавничу практику зробили дослідники 

української наукової періодики Н. Зелінська та А. Бессараб. Так, Н. Зелінська в 

посібнику, адресованому видавцям наукової літератури, висвітлила основні 

етапи її формування, звернула увагу на проблеми й шляхи подолання кризи 

наукового книговидання [30]. Важливою для нашого дослідження є частина про 

типологічну систему сучасної наукової літератури, в якій Н. Зелінська 

наголошує на складнощах у класифікуванні наукової літератури. Авторка 

виявляє та уточнює її типологічні ознаки, описує провідні жанри 

неперіодичних і періодичних видань, тобто «усе те, що становить підґрунтя 

редакторського аналізу та опрацювання оригіналів наукових творів при 

підготовці їх до видання» [30, с. 198]. Дослідниця зазначає, що складність 

побудови типологічних моделей можна пояснити різноманітністю покладених в 

її основу принципів, а також рухливістю структури та форм наукової 

діяльності. При цьому основні типоформувальні ознаки мають будуватися 

навколо таких запитань: «що? – предметний зміст; для чого? – цільове 

(функціональне) призначення; для кого? – читацька адреса; яким чином? – 

жанрова й стилістична характеристика» [30, с. 203]. 

Хоча Н. Зелінською підготовлено низку праць про наукову періодику, 

дослідниця зазначає, що попередні її наукові розвідки [31; 32] «не претендували 

на вичерпну повноту висвітлення всіх проблем, в Україні досі не опубліковано 

жодної узагальненої праці, у якій наукова періодика (на відміну від 

«обласканої» дослідниками періодики масової) була б схарактеризована як 

комплексне явище зі своїми тематичними пріоритетами, типологічними 

рисами, жанровими ознаками; немає й праць, що уміщували б результати 

досліджень організаційно-видавничого та методично-редакторського 

характеру» [33, с. 21]. Відповідно деякий час в Україні в дослідженнях 

соціальної комунікації існувала прогалина щодо наукових журналів. 
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У 2012 р. вийшла у світ дисертація про вітчизняну фахову періодику, 

виконана А. Бессараб, мета якої – «удосконалення процесів редакційного 

опрацювання та просування періодичних наукових фахових видань України у 

сфері сучасної наукової комунікації на основі їх комплексного аналізу» [21, 

с. 2]. Відповідно до останніх тенденцій стосовно удосконалення якості видань, 

науковиця у своїй дисертації здійснила порівняльний аналіз критеріїв 

міжнародних баз даних Web of Science і Scopus та вимог до наукової періодики 

в країнах СНД, що лягло в основу запропонованої нею методології оцінювання. 

А. Бессараб зазначає, що типологічна характеристика вітчизняних фахових 

часописів пов’язана з офіційними вимогами до них і тенденціями в галузі 

наукової комунікації. Наведена дослідницею типологічна характеристика 

українських видань визначила вектор для відповідних досліджень у нашій 

роботі. Так, змістове наповнення наукового журналу й організаційна діяльність 

його редакції у нашій дисертації охарактеризована з урахуванням останніх 

тенденцій у науковій комунікації та науково-видавничій галузі. 

Оцінюючи сучасний етап розвитку вітчизняної наукової фахової 

періодики, А. Бессараб стверджує, що для нього характерне: «створення 

офіційного переліку періодичних наукових фахових видань, зростання кількості 

електронних видань та активна підтримка державою діяльності, спрямованої на 

інтеграцію української науки у світову, зокрема – включення українських 

наукових журналів до державних («Україніка наукова» та міжнародних баз 

даних (Web of Science, Scopus тощо)» [21, с. 15]. На окрему увагу заслуговує 

проведений А. Бессараб аналіз назв наукових журналів і встановлення типових 

помилок у них [34], а також пошуки складників іміджу дослідницького 

часопису [35], які є, на наш погляд, характерними проявами його концепції. 

Так, говорячи про імідж, дослідниця зазначає, що він формується «протягом 

тривалого часу під впливом постійних особливостей змісту видання, тематики 

й характеру його публікацій, його позиції та поглядів» [35, с. 12]. Згідно з 

А. Бессараб, «кожен номер (випуск) фахового наукового періодичного видання 

повинен підтримувати й закріплювати його імідж. Але повне уявлення про 
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нього можна отримати, лише ознайомившись із його комплектом за досить 

тривалий період» [35, с. 12]. Тому, відповідно, імідж є результатом дотримання 

концепції видання. В основу складників іміджу дослідниця поклала такі ознаки 

для аналізу фахового журналу: характеристики, прямо або опосередковано 

пов’язані зі змістом видання, зовнішнім виглядом видання і його поширенням 

[35, с. 12]. 

У розглянутих роботах Н. Зелінської та А. Бессараб предметом 

дослідницької уваги стала вся вітчизняна наукова періодика. Опис наукових 

часописів тієї чи іншої країни – доволі часта тема досліджень, про що свідчить 

аналіз видань Румунії та Сербії [36], Малайзії [37], Південної Кореї [38], Ірану 

[39], Іспанії [40], Китаю [41]. Науковці також зацікавлені аналізувати 

періодику, згруповану за тематикою наукових галузей. За кордоном прийнято 

розділяти наукову літературу за такими галузями, як технічні науки, медичні, 

природничі, гуманітарні й соціальні. Тому часто дослідження виконують на 

окремому тематичному зрізі: наприклад, роботи Р. Пул [42], Е. Гануса [43], 

Т. Оссенблока, Ф. Верлейсена, Т. Енджелса [44], Р. Ганса, М. Зелволла, 

Л. Трюкена [45] про видання з гуманітарних і соціальних наук. 

Наукові журнали комунікаційної тематики вже ставали об’єктом 

дослідження зарубіжних науковців. У зв’язку зі зростанням впливовості імпакт-

фактора як критерію для оцінювання наукової діяльності вчених, Т. Філі 

виконав бібліометричний аналіз наукових журналів комунікаційної галузі за 

2002–2005 рр. [46]. Згодом Н. Пур дослідив цитування часописів цієї тематики, 

що використовують політику відкритого доступу до статей [47]. 

У 2005 р. Е. Лауф здійснив аналіз національного різноманіття авторів 40 

провідних часописів у комунікаційній галузі. Його результати засвідчили, що 

серед опублікованих науковців більшість становлять дослідники з англомовних 

країн та США, тому такі видання не можуть відповідати статусу міжнародних. 

На відміну від уже відомих журналів галузі, «молоді» часописи дотримуються 

міжнародного спрямування [48, с. 139]. 
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Проблемі конфлікту інтересів у статтях, опублікованих у наукових 

журналах комунікаційної тематики, присвячена робота Л. Солі та С. Боневітца. 

Так, у медичних і психологічних виданнях існують єдині обов’язкові правила 

розкриття інформації про конфлікт інтересів. Тим часом у комунікаційних 

дисциплінах таких норм немає, що робить ці наукові часописи подібними до 

мас-медіа [49, с. 209]. 

Увагу науковців також привернули особливості експертного оцінювання в 

журналах комунікаційної тематики. Для дослідження цього питання І. Стампф 

опитала редакторів, рецензентів й авторів семи відповідних часописів [50, с. 18]. 

До досвіду наукових часописів комунікаційної галузі зверталися С. Перрі 

та Л. Міхалскі, щоб встановити коефіцієнт прийому редакціями авторських 

оригіналів до опублікування. Науковці стверджують, що цей показник часто 

сприймається міжнародною науковою спільнотою як один із критеріїв якості 

часопису. Автори дослідження провели опитування редакторів, проаналізували 

кількість відхилених і прийнятих редакціями матеріалів. У результаті було 

розроблено дві методики, за якими працівники журналу можуть обрахувати 

коефіцієнт прийнятих робіт. Цей показник, на думку С. Перрі та Л. Міхалскі, 

може впливати на вибір автором журналу [51, с. 168]. 

Активну роботу з дослідження якості наукових журналів, що публікують 

дослідження з гуманітарних і соціальних наук, здійснюють науковці Іспанії та 

Латинської Америки. У своїй науковій праці «Майбутнє нових іспанських 

наукових журналів комунікаційної тематики» А. Пазос і Б. Руїз описують 

попередні дослідження про ці видання. Предметом аналізу вже ставали 

сучасний стан часописів, їхня роль як майданчика для наукових дискусій 

освітніх установ, бібліометричні показники, представлення онлайн тощо [52, 

c. 176]. 

Так, на основі опитування редакторів нових іспанських наукових 

журналів комунікаційної тематики А. Пазос та Б. Руїз окреслили основні 

напрями подальшого розвитку часописів протягом майбутнього десятиліття. 

Дослідники акцентували увагу на таких темах: роль і місія журналу в контексті 
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розвитку вищої освіти в Європі; основні недоліки, які будуть перешкоджати 

конкурентоспроможності видання на ринку Іспанії, та переваги, які 

сприятимуть її зростанню; заходи, які слід провести, щоб стати ключовими 

часописами у своїх предметних галузях; прогнозування появи нових наукових 

журналів комунікаційної тематики в Іспанії [52, c. 179]. 

З метою визначення критеріїв якості наукових журналів Е. Гіменес-

Толедо, A. Роман-Роман, M. Алькейн-Партеаройо проаналізували національні 

моделі оцінювання дослідницьких часописів, зокрема із соціальних і 

гуманітарних наук. До основних ознак високого рівня видання вчені віднесли 

наявність наукометричних показників, експертне оцінювання, механізм добору 

авторських оригіналів, дотримання міжнародних видавничих стандартів, 

індексацію базами даних та наявність у каталогах бібліотек [53, с. 137]. 

Ще одна робота A. Роман-Роман стосовно видань із соціальних і 

гуманітарних наук «Редакційні колегії іспанських наукових журналів: які вони? 

якими мають бути?», виконана спільно з Е. Гіменес-Толедо, Р. Пердігуеро та 

І. Паленсією, розкриває функції та структуру цих дорадчих органів [54]. 

Окрім іспанських і латиноамериканських видань, Е. Гіменес-Толедо й 

С. Торрадо звертаються до видавничої практики британських 

вузькоспеціалізованих журналів, що публікують дослідження про кіно та 

кіноіндустрію. Визначаючи рівень міжнародного поширення цих часописів, 

учені звертають увагу на чотири показники: наявність у національних і 

міжнародних базах даних; міжнародний склад редакції, редакційної ради, авторів 

та проведення експертного оцінювання в процесі добору робіт [55, с. 75]. 

Наведений огляд наукових джерел дає підстави стверджувати, що наукові 

журнали комунікаційної тематики досліджені фрагментарно. До цього часу не 

було здійснено ґрунтовного дослідження змістового й/або організаційного 

аспектів видавничої практики цих журналів, що спонукає до наукових студій у 

цьому напрямі. Українське й зарубіжне медіазнавство потребує робіт з 

актуальної наукової періодики не менше, ніж історичних її студій. 
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Теоретичною базою для дослідження контенту й організування 

редакційної діяльності стали роботи не лише про наукову періодику, а й 

концептуальні особливості інших видів періодики – громадсько-політичної, 

розважальної, літературно-художньої, ділової, жіночої, спортивних, 

спеціалізованих газет і журналів. Оскільки поки для дослідження окремих 

змістових й організаційних аспектів підготовки саме наукового часопису немає 

достатнього теоретичного підґрунтя. З метою розроблення цих аспектів 

проаналізовано праці стосовно концепції наукового журналу. Так, загальним 

теоретичним питанням створення концепції присвячені розвідки 

Т. Крайнікової, Я. Мамалигіної, М. Дзялошинського, Д. Миронюка, 

В. Іваницького, В. Тулупова, Д. Мурзіна та інших, детальніше розглянуті в 

підрозд. 1.3. Окрему групу наукових робіт утворюють кейси – аналіз концепцій 

періодичних видань, виконані Д. Бєльським, Д. Дмитрієвою, І. Димовою, 

Ж. Гапоновою, Т. Єжовою, А. Кудрявцевим, А. Абрамовою, Ю. Головиним, 

А. Бартко, І. Свістельник, К. Головою та ін. 

Для ілюстрування особливостей сучасної видавничої практики (останні 

тенденції в галузі підготовки наукової періодики, діяльність комерційних 

видавництв, специфіка взаємодії з агрегаторами наукової інформації тощо) у 

роботі було використано такі джерела: спеціалізовані інформаційні сервіси для 

авторів, редакторів і рецензентів, створені провідними видавництвами наукової 

літератури; інструкції для користувачів баз даних; статті й інтерв’ю з 

науковими редакторами й експертами галузі, що опубліковані в професійних 

блогах. 

 

1.2. Методи дослідження видавничої практики наукових журналів 

Увага науковців постійно спрямована на уточнення й поліпшення 

інструментів аналізу даних у науках із соціальних комунікацій, про що свідчить 

проведення тематичних конференцій [56], випуск монографій [57]. Адже згідно 

з В. Різуном і Т. Скотниковою, «неналежне обґрунтування обраної методології 

дослідження ставить під сумнів науковість здобутих знань, їх об’єктивність, 
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доказовість, достовірність» [58, с. 15]. Методологічна основа також має бути 

дібрана з урахуванням особливостей наукової галузі. В. Різун і Т. Скотникова 

звертають увагу на специфіку об’єктів дослідження в гуманітарних і суспільних 

науках – «людської психіки, людського суспільства, його історії і соціального 

функціонування» [58, с. 15]. 

Дослідник обирає той чи інший науковий підхід, виходячи з того, в якому 

розрізі будуть вивчатись медіа. Наприклад, за спостереженням російських 

науковців М. Дзялошинської та І. Дзялошинського, сучасна практика 

медіадосліджень характеризується такими підходами: системно-структурний, 

територіальний, технологічний, політико-ідеологічний (ресурсний), 

медіалінгвістичний, медіаосвітній, інституціонально-комунікаційний [59]. 

Однак новітні комунікаційні процеси вимагають спеціалізованих підходів у 

наукових дослідження соціального спілкування. Виникає необхідність 

розглядати комунікаційні процеси в контексті людської діяльності, що «формує 

цілком нову парадигму наукового знання та передбачає нові механізми його 

отримання» [4, c. 7]. Коректним інструментарієм для таких наукових студій є 

соціальнокомунікаційний підхід. У його основі – «фіксація, моніторинг, опис, 

аналіз та інтерпретація даних у системі понять соціальнокомунікаційного 

інжинірингу, а точніше – з точки зору того, чи здійснює об’єкт дослідження на 

соціум той вплив, який технологічно закладався, і як соціум відреагував на 

об’єкт впливу» [60]. Наведене визначення соціокомунікаційного підходу є 

результатом наукових міркувань і розгляду фактів, викладених у працях 

В. Різуна, що стали основоположними для українського наукового 

співтовариства в галузі соціальних комунікацій [60–62]. 

У своїх наукових студіях В. Різун обґрунтовує ключові поняття, зокрема 

соціальні комунікації – «така система суспільної взаємодії, яка включає 

визначені шляхи, способи, засоби, принципи встановлення і підтримання 

контактів на основі професійно-технологічної діяльності, що спрямована на 

розробку, провадження, організацію, удосконалення, модернізацію відносин у 

суспільстві, які складаються між різними соціальними інститутами, де, з одного 
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боку, у ролі ініціаторів спілкування найчастіше виступають 

соціальнокомунікаційні інститути, служби, а з іншого – організовані спільноти 

(соціум, соціальні групи) як повноправні учасники соціальної взаємодії» [60]. 

Висновки, сформульовані дослідником комунікаційної галузі задля 

розроблення цього поняття, стали фундаментом, відправною точкою для 

розуміння соціальних комунікацій і методології їх досліджень. Так, розуміння 

сутності соціальної комунікації дозволило В. Різуну вивести такі необхідні для 

наукових студій у цій галузі категорії, як класифікації наук, що стосуються 

комунікації; об’єкти дослідження в науках про соціальні комунікації; перелік 

обов’язкових параметрів, за якими має відбуватись науковий аналіз цих 

об’єктів; напрями можливих досліджень тощо [60]. 

На основі теоретико-методологічних ідей В. Різуна, українські 

дослідники продовжили розробляти ключові поняття в науках про соціальні 

комунікації, а також виконувати дослідження вже за допомогою нового 

методологічного бачення. 

Так, М. Хилько у своїй праці про стан вітчизняних досліджень у галузі 

соціальних комунікацій звертає увагу на те, що «у соціальнокомунікаційних 

дослідженнях нині широко застосовуються методи і категорії з суміжних наук – 

соціології, психології, філології, політології та ін. Нагальною потребою є 

подальша розробка власної методології досліджень із соціальних комунікацій, в 

основі яких має лежати соціальнокомунікаційний підхід» [63, с. 115]. 

Новизна наукової галузі та процес становлення її методологічного 

інструментарію спонукають до пошуку критеріїв, за якими наукові студії 

можуть бути віднесені до соціальнокомунікаційних, адже українська наука про 

соціальні комунікації зростає на ґрунті суспільних і гуманітарних наук. Це 

питання порушив В. Корнєєв у своїй роботі про кваліфікацію 

соціальнокомунікаційного підходу. Визначаючи його параметри, науковець 

виходить з такого розуміння соціальних комунікацій, як 

«спілкування/комунікаційна взаємодія між різними соціальними групами» [64, 

с. 137]. З цієї точки зору, дослідник виводить три першочергові критерії 
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відповідності соціальнокомунікаційному підходу: «дослідження соціальних 

параметрів аудиторії, дослідження соціальних параметрів тексту, дослідження 

соціальних параметрів впливу тексту на аудиторію» [64, с. 139]. Таким чином, 

нині соціальнокомунікаційний підхід – це обґрунтована методологія, що 

перебуває в процесі становлення, формування спеціального інструментарію. 

Велике значення має застосування соціальнокомунікаційного підходу в 

галузі видавничої справи та редагування. Згідно з В. Корнєєвим, «галузь 

стрімко оновлюється й на рівні технологічного процесу виготовлення 

продукції, і на рівні стратегій та форм розвитку галузі» [4, с. 216]. Зокрема, за 

твердженням О. Тріщук, згідно з соціальнокомунікаційним підходом, 

«редакційно-видавничий процес постає сукупністю взаємопов’язаних 

соціальних (організаційно-управлінських, творчих, виробничих, інформаційних 

і маркетингових) послідовних дій видавничого персоналу, спрямованих на 

продукування, уведення в інформаційно-комунікативний обіг видавничого 

продукту, який задовольняє читацькі потреби різних соціальних груп, є засобом 

передачі суспільних цінностей, що сприяє формуванню комунікативної 

спільноти» [65, с. 221]. 

Наведені праці вітчизняних дослідників стали підґрунтям для 

застосування в цьому дослідженні соціальнокомунікаційного підходу. Вибір 

способів вивчення явищ соціальної дійсності визначений у дисертації з 

урахуванням процесу становлення науки про соціальні комунікації. Науковці 

твердять, що «застосування у соціальнокомунікаційних дослідженнях методів 

інших наук є виправданим у тому випадку, якщо це робиться для вивчення тих 

сторін предметів чи явищ, які пов’язані із процесами комунікації в контексті 

соціальної взаємодії (соціальнокомунікаційний контекст є обов’язковим)» [66, 

с. 89]. Тому задля досягнення мети й реалізації поставлених завдань у рамках 

соціальнокомунікаційного підходу було обрано відповідні загальнонаукові й 

спеціальні, кількісні та якісні методи дослідження, що були спрямовані на 

аналіз феномена наукового журналу в контексті соціальної взаємодії. 
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Найпоширенішим методом вивчення дійсності є аналіз. Передусім, у 

результаті аналізу наукових праць про концепцію періодичного видання й 

концепцію наукового журналу, було встановлено основні складники змістового 

й організаційного аспектів дослідження наукового часопису. У подальшому за 

цими аспектами було проаналізовано видавничу практику редакцій 

міжнародних часописів комунікаційної тематики. 

Для дослідження періодичних видань вітчизняні науковці користувались 

такими спеціальними різновидами аналізу: порівняльно-історичний, 

типологічний, соціологічний, лінгвістичний, проблемно-тематичний, 

конкретно-історичний, структурно-типологічний, компонентно-типологічний 

аналіз тощо [21; 67–70]. 

У дисертації базовим методом для вивчення наукових журналів є 

порівняльний аналіз, завдяки якому можливо одночасно дослідити багато 

об’єктів, виявити їхні спільні й відмінні риси. Порівняльний аналіз широко 

застосовують для дослідження різних груп періодики, зокрема: наукових 

періодичних видань соціогуманітарної сфери [71], літературних журналів [72], 

ділових медіа [73], спеціалізованих професійних видань [74], громадсько-

політичних часописів [75]. 

Наукові часописи комунікаційної тематики порівнювались за низкою 

встановлених параметрів – назва, тематика, рубрики, жанри тощо. Попри 

видову й тематичну спорідненість цих видань, єдину професійну належність 

читачів, вдалося виявити низку їхніх змістових й організаційних особливостей. 

Отримані в результаті порівняльного аналізу спільні ознаки й унікальні 

характеристики було упорядковано та класифіковано. 

Значну частину цього дослідження виконано на основі зібраних 

власноруч кількісних даних, опрацьованих методами статистичного аналізу. 

Закордонні вчені зазначають, що «дослідницькі методи як у природничих, так і 

гуманітарних науках дедалі більше орієнтується на кількісні дані» [76, c. 13]. 

Науковець Дж. Гартлі у своїй статті «Насолода від підрахунків», опублікованій 

в академічному журналі про наукову літературу Journal of Scholarly Publishing, 
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стверджує, що наука починається зі спостереження, але «також потребує 

класифікації та підрахунків» [77, с. 364]. Як зауважили дослідники Р. Віммер та 

Дж. Домінік, «коли починається дослідження проблеми, то виявляється, що ми 

живемо у світі невеликих статистичних вибірок» [78, с. 87]. Згідно з 

С. Фіялкою, «саме за допомогою статистики виявляють значущість отриманих 

висновків, підтверджують їхню достовірність» [79, с. 10]. Тому метод 

кількісного аналізу був застосований на таких етапах з’ясування змістових та 

організаційних аспектів наукових журналів комунікаційної тематики: для 

виявлення найпопулярніших предметних галузей, розподілу журналів за 

видавцем і засновником, встановлення поширеності жанрів та пріоритетів у 

доборі рубрик. 

На підставі інформації з веб-ресурсів про журнали було створено базу 

даних, наведену в Додатку А. У ній подано інформацію про 78 наукових 

журналів комунікаційної тематики за такими параметрами: назва, рік 

заснування, періодичність, видавець, засновник чи співзасновник, веб-сторінка. 

До переліку увійшли видання, які не менше ніж протягом трьох років 

входили до індексу цитування із суспільних наук Social Sciences Citation Index. 

Вибір трирічного періоду зумовлений кількома причинами. Так, деякі наукові 

журнали виходять лише один-два рази на рік, тому для повноцінного аналізу 

таких характеристик, як рубрики й жанри, необхідно дослідити більше одного 

журнального випуску. Ще одна причина полягає в тому, що в науковій 

комунікації зміна назви видання матиме негативний вплив на імпакт-фактор 

«протягом трьох або й більше років» [80, с. 62]. На підставі цього можна 

припустити, що трирічний період є мінімальним часовим проміжком для 

наукових журналів, за який може змінитися місце часопису в науковій 

комунікації. 

Для аналізу масиву даних було використано спеціалізовану програму SAP 

BusinessObjects Web Intelligence Rich Client. Це спеціальне програмне 

забезпечення, розроблене для ранжування, фільтрування, одночасного аналізу 

якісних і кількісних характеристик об’єктів тощо [81]. 
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Для відтворення результатів аналізу іншими дослідниками, як це 

прийнято міжнародною практикою, підсумкові дані було перевірено на 

програмному забезпеченні, доступному для широкого кола користувачів, – 

Microsoft Excel, Microsoft Access. 

До методу порівняльного аналізу було долучено метод абстрагування, 

який «базується на встановленні суттєвих властивостей і зв’язків предмета та 

відмежуванні від інших, часткових його властивостей та зв’язків» [82, с. 42]. 

Завдяки йому можна не брати до уваги несуттєві особливості об’єкта 

дослідження. Наприклад, під час аналізу жанрового наповнення наукових 

журналів комунікаційної тематики було виявлено 5 варіантів назви для жанру 

книжкової рецензії: Book Review, Booknotes, Books Received, Books Reviewed, 

Review of [Four] Books. Вони також відрізнялись одна від одної за написанням: 

Booknotes і Book Notes. На етапі встановлення поширеності тих чи інших 

публікацій серед наукових видань цією варіативністю можна було знехтувати. 

Тому для цього й аналогічних випадків також було застосовано ототожнення та 

ізолювання, щоб замінити вузькі поняття ширшими, узагальненими. 

Дослідження змістових та організаційних особливостей наукових 

журналів відбувалось на основі вивчення різних характеристик наукової 

періодики, дані про кожну з яких необхідно було певним чином структурувати 

й прокоментувати. Для цього знадобився метод класифікування й описовий 

метод. 

Важливим інструментом для опрацювання наукової періодики є 

типологічний аналіз. Цей найвищий рівень класифікування є одним з 

найпоширеніших методів вивчення найрізноманітніших груп медіа – 

періодичних наукових фахових видань України [83], преси для чоловіків [84], 

медичних журналів [85], регіональної газетної та журнальної періодики [86], 

сучасної ділової преси [87], корпоративних видань [88] тощо. 

Ефективність цього методу полягає в тому, що «типологічний метод 

дозволяє виявити стійкі, характерні ознаки видання й на основі визначення, 
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сполучення цих ознак знайти те сутнісне й загальне, що дає можливість 

правильно ідентифікувати видання» [89, c. 353]. 

Найчастіше в наукових працях, присвячених типологічногому аналізу 

періодичних видань, використовують підхід А. Акопова. Згідно з ним, існують 

такі групи ознак: «типоформувальні – видавець, цілі та завдання, читацька 

аудиторія; вторинні (залежать від типоформувальних ознак) – автори, 

внутрішня структура, оформлення, жанри; формальні – періодичність, обсяг 

видання, наклад» [90, с. 37]. З-поміж них учені виділяють три основні 

фактори – це видавець, цільове призначення видання, читацька аудиторія, адже 

вони перебувають у «нерозривному зв’язку й взаємовпливі, характеристика 

будь-якого з них дає певне уявлення про інші фактори» [89, c. 354]. 

Існують й інші підходи у встановленні основних категорій типологічного 

аналізу. Згідно з Н. Зелінською, початковий поділ для наукової періодики 

України має відбуватися за такими ознаками: предметний зміст, цільове 

призначення, читацька адреса, жанрова й стилістична характеристика [30, 

с. 203]. А. Бессараб стверджує, що «сьогодні типологічна характеристика 

наукового фахового видання в Україні безпосередньо пов’язана з офіційними 

вимогами до них і тенденціями у сфері наукової комунікації» [21, с. 9]. Тому в 

нашій дисертації коротко розглянуто останні тенденції в науковій комунікації 

та в галузі випуску наукової періодики. 

Сучасна практика типологічного аналізу відкриває нові важливі ознаки 

різновидів видань залежно від особливостей об’єкта, умов функціонування й 

мети дослідника: «колишні типологічні моделі періодики не містили таких 

факторів, як кон’юнктура інформаційного ринку, видавець і засновник, 

власник, а нині врахування цих факторів дуже важливе для визначення типової 

модифікації видання» [91, с. 21]. Отже, типологічний аналіз є зручним 

інструментом для дослідження періодичних видань. Згідно з Н. Марченко, 

«кількість характеристик, які використовуються під час аналізу тих чи інших 

видань може варіюватися в залежності від конкретної мети дослідження» [89, 

с. 354]. 
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Таким чином наукові журнали комунікаційної тематики охарактеризовані 

в дисертації за важливими типологічними ознаками – видавці й засновники, 

читацька аудиторія, цільове призначення, предметний зміст, жанри, рубрикація. 

У дослідженні особливостей типу видання було застосовано системно-

типологічний метод, який уже довів свою дієвість, зокрема «для вивчення 

рубрикації як важливого елемента редакційної політики газети» [92, с. 9]. 

Одним зі способів вивчення практики випуску наукових журналів став 

аналіз комунікаційних повідомлень редакції для цільової аудиторії. Було 

застосовано спеціальні методи дослідження, призначені для фахового опису 

текстів, – контент-аналіз і дискурс-аналіз. 

Контент-аналіз – один з найбільш придатних прийомів для розгляду 

медіаповідомлень. На його користь свідчить той факт, що «у трьох журналах, 

присвячених дослідженням масової комунікації (Journal of Broadcasting & 

Electronic Media, Journalism and Mass Communication Quarterly, Mass 

Communication and Society), контент-аналіз як метод є настільки популярним, 

що використовувався приблизно в третині всіх статей, опублікованих у 2007–

2008 рр.» [78, с. 156]. 

Згідно з Р. Віммером та Дж. Домініком, контент-аналіз може бути 

застосований у дослідженнях, де вчений прагне досягти хоча б однієї з таких 

п’яти цілей: описати комунікаційний контент; протестувати гіпотези про 

характеристики повідомлень; порівняти медіаконтент з «реальним світом»; 

оцінити зображення окремих груп у суспільстві; встановити відправну точку 

для досліджень медіа-ефектів [78, с. 157–159]. В. Різун зауважує, що контент-

аналіз використовують «для розуміння того, які знання та конотації 

закладаються авторами в інформаційні продукти і яких результатів впливу на 

масову аудиторію можна очікувати. Проте ці результати мають лише 

прогностичний характер» [93, с. 230]. 

Найбільший внесок у розвиток цього методу в Україні здійснили 

Н. Костенко та В. Іванов, визначаючи його як «якісно-кількісний метод 

вивчення документів, який характеризується об’єктивністю висновків і 
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строгістю процедури та полягає в квантифікаційній обробці тексту з 

подальшою інтерпретацією результатів» [94, с. 44–45]. 

У дисертації за допомогою контент-аналізу досліджено презентаційні 

повідомлення наукових журналів з метою встановлення їхньої тематики. 

Відповідні прийоми використано для визначення моделей побудови назви 

журналу (на етапі пошуку основних змістових концептів); під час дослідження 

тематичного напряму (аналіз поєднання комунікаційної тематики з іншими 

науковими напрямами; див. Додаток В), цільової аудиторії (розподіл за видом 

професійної діяльності), частоти використання рубрик і жанрів видання. 

Частину дослідження, де застосовано метод контент-аналізу, було 

виконано за допомогою професійного інструмента MAXQDA Standart. 

Науковці Н. Філіпс і К. Гарді звертають увагу на те, що «контент-аналіз, 

який розуміється не як механічний підрахунок, а як більш інтерпретативна 

форма дослідження, можна використати для встановлення зв’язку змісту тексту 

з ширшими дискурсивними контекстами» [95]. Науковиця І. Знаєшева наводить 

у своїй статті історичний факт, що широке застосування контент-аналітичного 

підходу зумовило виникнення методу дискурс-аналізу, адже досконалість 

контент-аналізу ставилася під сумнів [96, с. 115]. 

Ще одним дієвим методом дослідження змістового й організаційного 

аспектів підготовки наукового журналу комунікаційної тематики в нашій 

дисертації став дискурс-аналіз. Через те, що для нього не властиві чіткі 

алгоритми і дослідник сам формує його процедуру під час наукового пошуку, 

існує багато тлумачень цього методу. Дослідниця І. Знаєшева зазначає, що 

«кількість робіт, присвячених теорії та практиці аналізу дискурсу, може 

вселити зневіру в кожного, хто вперше ставить перед собою завдання 

проаналізувати текст у рамках цієї методики» [96, с. 110]. 

Розглядаючи методологічні основи соціальнокомунікаційних досліджень 

в Україні, М. Хилько зазначає, що дискурсивний аналіз досліджує 

«взаємозв’язки тексту з політичними, соціальними, економічними, релігійними, 

культурними та іншими уподобаннями» [66, с. 89]. Ці взаємозв’язки зазвичай 
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неявні, можуть мати різні форми вираження тощо. Як зазначає О. Тріщук: 

«науковці, що послуговуються дискурсивною методикою, можуть коригувати 

її, змінювати кут зору відповідно до завдань дослідження, акцентуючи увагу на 

потрібному аспекті» [97, с. 49]. Тому одиниці дискурсивного аналізу, прийоми 

й інструменти пошуку дослідник може виділити й описати вже після 

проведеного дослідження, на основі встановлених фактів. 

Оскільки дискурс співвідноситься «з історичним і культурним 

контекстом та включає особистісні й соціальні характеристики комунікаторів і 

комунікативну ситуацію в цілому» [97, с. 14], предметом дослідження можуть 

бути найрізноманітніші категорії. Наприклад, С. Озимінська за допомогою 

дискурс-аналізу виявила аргументативні стратегії та тактики в повідомленнях 

телекомпаній [98, с. 232]. О. Холод розглядав соціокультурні маркери 

політичного дискурсу, до яких зараховував теми «Біографії політиків», «Влада 

контролює народ», «Змагання церков» тощо [99, с. 46]. О. Тріщук описала 

текстово-дискурсивні категорії інформативності, зв’язності, цілісності, 

точності, модальності, образності науково-інформаційних текстів [97, с. 273]. 

Н. Зелінська звертає увагу на те, що для редакторів і видавців важливо знати 

про метадискурсивні сигнали текстів – шрифтові й нешрифтові виділення, 

матеріальна форма видання, спосіб його зчитування, розміри і гарнітури 

шрифтів, кольори, якість паперу тощо [100, с. 6]. Таким чином у рамках 

дискурсивного аналізу можна виявляти різноманітні техніки аргументування, 

теми, форми впливу тощо. Наприклад, у дисертації на матеріалі презентаційних 

повідомлень наукових журналів комунікаційної тематики за допомогою 

дискурсивного аналізу було виявлено цільові настанови цих текстів, 

виокремлено комунікативні стратегії, тактики, які видавці й редакції 

використовують для створення в читача позитивного враження про журнал. 

Запорукою об’єктивного аналізу як у дискурсивному, так і контент-

аналітичному підходах є правильне виокремлення групи текстів, які створять 

єдине поле для дослідницької діяльності. Формування групи текстів у дискурс 

залежить від проблем і завдань дослідження, тож процес добору, згідно з 
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С. Тічером, М. Мейєром, Р. Водаком та Е. Веттером, «передусім, визначається 

тим, що тексти існують самі по собі або щось репрезентують, та їх слід 

розглядати як вираження чогось або для чогось» [101, c. 56]. Учені 

класифікують тексти для аналізу за метою дослідження [101, c. 56]: 

• власне текст, який розглядається суто на предмет його лінгвістичних 

особливостей, а прихований у ньому зміст не вивчається; 

• текст як висловлювання, компонент комунікації, на основі якого можна 

сформулювати твердження про групу людей, які створили цей текст; 

• текст як рефлексія в комунікації, індикатор, який дозволяє аналізувати 

комунікацію [101, c. 56]. 

У дисертації дискурсивний аналіз було застосовано до трьох груп текстів: 

презентаційні тексти наукових журналів комунікаційної тематики, редакційні 

інструкції, звернення до авторів про спеціальні випуски. Кожна група має 

однакову комунікативну мету, схожі стратегії взаємодії з реципієнтом, 

однотипну структуру, створена комунікаторами, подібними за професійною 

належністю. Дискурсивний аналіз був застосований до цих текстів у такому 

контексті, який використовують для тлумачення поняття дискурсу Н. Філіпс і 

К. Харді: «ми визначаємо дискурс як взаємопов’язаний набір текстів, а також 

практик їх конструювання, поширення й сприймання, що в сукупності формує 

об’єкти» [95]. 

Таким чином, у презентаційних повідомленнях було виявлено цільові 

настанови цих текстів, виокремлено комунікативні стратегії, тактики й 

інструменти, які формують у читача образ журналу. Також установлено 

критерії добору матеріалів для опублікування в журналах комунікаційної 

тематики. Дискурсивний аналіз знадобився під час розгляду редакційних 

інструкцій, аналізу їх значення в процесі поліпшення авторського оригіналу, 

особливостей аргументації. Використання цього методу як допоміжного 

дозволило втілити характерні риси звернень до авторів про спеціальні випуски 

наукових журналів. 
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Емпіричною базою дослідження є результати проведеного авторкою 

опитування авторів українських журналів із соціальних комунікацій. Його мета 

полягала в тому, щоб установити їхні пріоритети щодо особливостей взаємодії 

з науковими часописами. 

Опитування проведено в квітні-травні 2018 р. серед авторів українських 

журналів із соціальних комунікацій шляхом онлайнового й роздаткового 

анкетування. Контакти респондентів узято з опублікованих ними статей у 

наукових журналах. Результати наведено в Додатку Б. 

Вибірку сформовано за допомогою простого випадкового відбору. Усі 

елементи генеральної сукупності отримали однакову ймовірність потрапляння 

у вибірку. Генеральна сукупність була сформована на основі залучення авторів 

усіх фахових наукових журналів, що на період проведення опитування входили 

до офіційних переліків наукових фахових видань України, в яких можуть 

публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів 

доктора і кандидата наук. До опитування було залучено 100 респондентів. 

Серед них надсилали свої статті до наукових журналів з імпакт-фактором 47 % 

опитаних, не надсилали – 63 %. Успішний досвід публікування в наукових 

журналах з імпакт-фактором мають 26 % респондентів. Тобто науковці, що 

працюють у галузі соціальних комунікацій і дотичних галузях, поки що мають 

небагато досвіду роботи із закордонними журналами з високим рівнем 

цитування. 

Отже, оптимальною методологією для виявлення міжнародних 

видавничих практик з підготовки наукових журналів є 

соціальнокомунікаційний підхід. Саме в його рамках можливо поєднати 

дослідження, що стосуються аудиторії, текстів та їх впливу на аудиторію. 

 

1.3. Змістове наповнення наукового журналу й організаційна діяльність 

його редакції 

Кожне періодичне видання починається із задуму, концепції, яка на етапі 

його розроблення, заснування є базисом для його побудови. Зміст, закладений у 
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концепцію, формує умовні рамки, у межах яких засновники чи редакційний 

колектив взаємодіють з авторами, читачами й іншими учасниками 

масовокомунікаційної діяльності. Саме тому пошуки складників, які можуть 

вичерпно розкрити змістове наповнення наукових журналів комунікаційної 

тематики й організаційну роботу редакцій, доцільно виконувати, виходячи з 

компонентів концепції цього виду видання. Крім того, продумана концепція 

допомагає редакційному колективу чітко розуміти, в якому напрямі слід 

розвивати свій науковий продукт. Відповідно вона потребує детального 

розгляду, особливо зважаючи на те, що поки що це питання не було вичерпно 

розкрито українськими й закордонними дослідниками. 

Згідно зі словником, призначеним для видавців і журналістів, концепція в 

широкому розумінні має два значення: «1) система поглядів на певне явище; 

спосіб розуміння, тлумачення якихось явищ, основна ідея будь-якої теорії; 2) 

ідейно-творчий задум твору (видання, теле-, радіопрограми тощо)» [102, с. 166-

167]. Багато дослідників зверталися до цього поняття, шукаючи та будуючи 

точніші визначення. Спираючись на словникові статті, російський дослідник 

О. Тертичний робить висновок, що концепція – це «загальне тлумачення суті 

періодичного видання (яким воно вже є або яким має бути). <…> відносно 

одного й того самого явища (видання) може бути створено невизначену 

кількість концепцій, які відповідають тим чи іншим міркуванням їхніх творців» 

[103, с. 8–9]. 

Справді, через багатокомпонентність, складність структури медіа можна 

виокремити різні види концепції. Так, Б. Кіршин трактує концепцію газети як 

«систему професійних уявлень і норм, яка слугує основою для існування на 

інформаційному ринку» [104, с. 3]. Дослідник стверджує, що унікальність 

газетного видання формують «змістова й композиційно-графічна моделі, 

особливості роботи з аудиторією, жанрова палітра й стилістика видання» [104, 

с. 3]. 

У пошуках концепції й комунікативної структури журналів світоглядного 

спрямування Я. Мамалигіна виходить з того, що концепція видання ділиться на 
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три підвиди: типологічну, графічну та організаційну [105]. Дослідниця так 

визначає зміст кожного підвиду: «До типологічної належить характеристика 

читацької аудиторії, тематична характеристика змісту, обсяг, періодичність, 

наклад, жанрова специфіка, авторство. Графічна концепція визначає зовнішню 

форму видання, яка допоможе виділити й запам'ятати видання серед інших, а 

організаційна визначає структуру й штат редакції, її стратегічне планування. У 

сукупності ці засоби й визначають концепцію і формують обличчя 

видання» [105]. 

Інший підхід у визначенні концепції пропонує А. Гущина, коли аналізує 

журнал «Штерн». Дослідниця «вивчає коло тем, які висвітлено в цьому випуску, 

жанрові й стилістичні особливості текстів у різних рубриках; також приділено 

увагу ілюстраціям та рекламі» [106, с. 95], на основі чого й робить висновки про 

особливості концепції видання. 

Власне визначення концепції видання вводить у науковий контекст 

Д. Миронюк, це «теоретичний план видання, що відображає основну 

спрямованість, відмінні ознаки і формально-змістовні характеристики» [107, 

с. 279]. Дослідник розрізняє концепцію видання і концепцію друкованого 

органу: «чи не найголовніше, що відрізняє концепцію друкованого органу від 

концепції видання – це такі поняття, як передплата, продаж друкованої 

продукції в роздріб, кадровий і функціональний розподіл обов’язків, які 

притаманні для друкованого органу і не мають місця при створенні книжкового 

видання» [107, с. 278]. 

Т. Крайнікова визначає поняття видавничої концепції як таке, що 

позначає «множину поглядів на видання, що його організовує, дисциплінує, 

створює певний змістово-художній «образ», робить його успішним і 

ефективним на ринку» [108]. У пізнішій розвідці дослідниця презентує проект 

структури смислової концепції періодичного видання. За спостереженням 

ученої, «смисловий» блок становить найвагомішу частину в аналізованих 

видавничих концепціях. До нього входять: вид видання, назва, слоган, тон, 

мета, функціональність, система рубрикації, смислові відмінності від видань-
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конкурентів, інтерактивність, основні жанри, мова видання та її своєрідність 

[109 с. 22]. 

Ще один погляд на термін «видавнича концепція» та його наповнення 

пропонує М. Дзялошинський, розглядаючи редакційну політику газети й 

журналу, і наводить приклад внутрішньоредакційного документа під назвою 

«Концепція видання», що складається з таких розділів [110, с. 57–58]: 

• «змістова модель – тематика, модальність матеріалів, жанри, територіальна 

належність інформації, характер матеріалу, лексико-стилістичні 

особливості; 

• художня модель – мережний графік основних розділів і рубрик, художньо-

технічне оформлення; 

• організаційна модель – структура видання (формат, кількість шпальт, 

періодичність, ціна, наклад тощо), фінансово-економічна діяльність, 

випуск і поширення видання» [110, с. 57–58]. 

Отже, концепція – це ідейний задум, що отримує свою реалізацію в 

унікальному наборі характеристик видання, які утворюють його тип. Поняття 

може описувати різні рівні періодики й найчастіше поділяється дослідниками 

на такі, що стосуються змісту, оформлення та менеджменту.  

Більшість описаних вище досліджень було розроблено для газет або 

неспеціалізованих журналів, відмінних від наукової періодики. А для наукових 

часописів неприпустимо використовувати наведені зразки, адже наукова 

комунікація – це окрема система зі своєю специфікою. Науковий журнал – один 

з найбільш консервативних видів періодики. Підвладний суворим канонам 

наукового стилю, де переважають конкретика, прямота, однозначність, точність 

й об’єктивність, цей тип часопису має небагато простору для впровадження 

нестандартних для наукової спільноти рішень. Тому постає питання про пошук 

відповідних для наукового часопису складників, які б могли відобразити задум, 

покладений у його основу. На дослідницьку періодику звернули увагу 

Н. Зелінська, А. Бессараб, С. Захаров. 
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Стан національних наукових журналів розглянула Н. Зелінська на основі 

традиційних, класичних підходів у типології: пріоритетні тематичні напрями, 

цільове й читацьке призначення та «самовизначення», періодичність як ознака 

стабільності, структура видань (рубрикація та жанровий склад) [30, с. 222–231]. 

Ширше категоріальне поле для аналізу фахових періодичних видань 

України запропонувала А. Бессараб, згрупувавши ознаки таким чином [21, с. 15]: 

• «пов’язані зі змістом видання (прямо або опосередковано) – аудиторія, 

видавець (засновник), авторський склад, редакційна колегія, тематична 

спрямованість, обсяг, внутрішня структура, жанрова система; 

• пов’язані із зовнішнім виглядом видання – дизайн, формат; 

• пов’язані з поширенням самого видання або інформації про опубліковані в 

ньому матеріали – періодичність, наклад, місце розповсюдження, мова, 

наявність інтернет-версії, оперативність надання електронної копії у 

вільний доступ, представленість у міжнародних базах даних» [21, с. 15]. 

У своїй дисертації про модель наукового філологічного журналу 

С. Захаров називає такі ознаки цього типу видання [68, с. 25]: 

• «типоформувальні – читацька адреса, авторський склад, територія 

функціонування, мова матеріалів, наявність електронної/друкованої версії, 

наклад, цільове призначення; 

• вторинні – жанри, періодичність, мета діяльності, наявність реклами, 

матеріальна конструкція; 

• формальні – обсяг, формат, кольорове рішення, наявність ілюстрацій, 

структура» [68, с. 25]. 

Типологічні ознаки видання реалізовано в його моделі, що має багато 

різновидів залежно від підходів в її побудові й критеріїв оцінювання, 

наприклад: 

• типологічна – «ідеалізований аналог книги» [68, с. 14]; 

• організаційна – «система подачі інформації та способи доставки свого 

інформаційного продукту до читача» [111, с. 216]; 
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• композиційно-графічна – «композиційна частина – це процес планування 

номера, а графічна – схема шрифтового й ілюстративного оформлення 

[112, с. 173]; 

• загальна – «складається з трьох основних частин – змістової, 

композиційної та графічної» [113]; 

• комплексна – «інтегрує три моделі: змістову (концепцію), композиційно-

графічну (дизайн) і бізнес-модель» [114, с. 12]. 

Усі згадані вище компоненти, які можуть ілюструвати концепцію 

видання, можна розділити на три групи. 

Типологічна концепція будується на основі класичних типологічних 

ознак: вид видання, назва, слоган, тон, мета, функціональність, тематика, 

рубрикація, інтерактивність, жанри, мова, аудиторія, автори, видавець, 

засновник, редакційна колегія. 

Організаційна концепція містить підходи в поширенні та просуванні 

видання: обсяг, періодичність, наклад, ціна, фінансово-економічна діяльність, 

випуск і поширення, наявність інтернет-версії, оперативність надання 

електронної копії у вільний доступ, наявність у міжнародних базах даних, 

реклама, редакція, традиції, конкуренти. 

Графічна концепція відображає художнє оформлення: дизайн, формат, 

кількість шпальт. 

Згідно з Н. Соколовою, розбіжності серед дослідників щодо визначення 

змісту й структури концепції видання доводять, що «не може бути абсолютного 

для всіх видань рішення» [115, с. 154]. Зміст та наповнення редакційних 

категорій для кожного виду видань є унікальними. Ідея, закладена в них, має 

працювати на задоволення аудиторії від споживання медійного продукту. 

Зокрема, медіаспоживання розуміється Т. Крайніковою як «комунікаційні дії та 

процеси, пов’язані з придбанням, використанням, зберіганням медіапродукту, у 

ході яких споживачі задовольняють свої інформаційні, комунікаційні, 

економічні й інші потреби та інтереси» [116, c. 30]. Тому концепція наукового 
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журналу має бути вибудувана так, щоб якнайліпше відповідати інформаційним 

запитам його цільової аудиторії. 

Роботи Н. Зелінської, А. Бессараб, С. Захарова про наукову періодику 

ґрунтуються на матеріалі українських та російських видань, тож відображають 

особливості й традиції наукової комунікації цих країн. Згідно з Я. Горбенко, 

комунікації в українській науці мають такі особливості: наявність економічних, 

мовних та організаційних бар’єрів; низький рівень використання новітніх 

інформаційно-комунікаційних технологій; комерціалізація наукових 

комунікацій; низький рівень комунікацій між виробничою й науковою 

сферами; зростання кількості опублікованих робіт і проведених конференцій; 

розширення міжнародних наукових контактів з розвиненими країнами; 

проблеми в організуванні формальних інформаційних зв’язків у країні; 

збільшення діахронічного розриву комунікацій [117, с. 174]. Цей перелік 

демонструє особливості наукової комунікації в Україні, які відповідно чинять 

вплив на вітчизняну періодику. Тому, щоб коректно встановити компоненти 

концепції наукового журналу, не можна зосереджуватись лише на регіональних 

особливостях, а необхідно розумітися на властивостях міжнародної комунікації 

та глобальних тенденціях у випуску наукової періодики. 

Комунікації в науці – це складна система, компоненти якої пов’язані 

настільки, що спроби дослідити кожен з них окремо, без урахування інших, є 

марними [118, с. 6–7]. Наукова комунікація у ХХІ ст. має суттєві відмінності 

від тієї, якою вона була в ХХ ст. Основними чинниками, які спричинили її 

перехід на вищий щабель, є процеси глобалізації та широке впровадження 

інформаційно-комунікаційних технологій [119]. 

На початку ХХІ ст. науковці Х. Гаммельс і Х. Рузендаал прогнозували 

повний перехід наукової комунікації в цифровий формат. Наприклад, завдяки 

новим технологіям «обмін інформацією між науковцями протягом 

дослідницького процесу відбувається в реальному часі» [120, c. 99]. Минуло 

трохи більше десяти років – і тепер усі дослідники наукової комунікації 

одноголосно стверджують про масштабний вплив, який чинять інформаційно-
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комунікаційні технології на наукову комунікацію. Новітні технологічні засоби 

дозволили трансформувати канали поширення наукової інформації: з’явилися 

відкриті (безкоштовні) ресурси, де публікують наукові статті й дослідження – 

журнали відкритого доступу, репозиторії, наукові блоги тощо. Їх створення 

сприяло переходу від журнально орієнтованої моделі поширення наукової 

інформації до статейно орієнтованої. Нідерландські дослідники Б. Савеньє й 

Дж. Сміт зазначали, що «традиційний науковий журнал є швидше перепоною, 

ніж інструментом ефективного наукового спілкування» [121]. 

Зростання ролі інформаційно-комунікаційних технологій непокоїло 

науковців, у 2005 р. Л. Девідсон навіть розглядав імовірність завершення епохи 

друку в науковій комунікації. На його думку, «революція в комунікаційних 

технологіях загрожує існуванню поняття інтелектуальної власності, 

комерційних видавців, наукових співтовариств, наукових бібліотек і, можливо, 

невдовзі стане загрозою навіть для традиційних університетів» [122, с. 25]. На 

противагу цьому висновку, O. Маккензі зауважив, що інформаційна технологія 

не викликала революції, а лише спричинила її ілюзію: «інформаційні технології 

самі по собі не є новим засобом наукової комунікації. Швидше, вони надають 

новий набір властивостей, заснований на сучасних технологіях, які можуть 

бути прийняті академічною спільнотою і тим самим трансформувати наукове 

спілкування» [123, с. 241]. 

У доповіді Міжнародної асоціації видавців наукової, технічної й медичної 

літератури зазначено, що «наукова комунікація постійно піддається тиску 

зовнішніх чинників – технологічних й економічних. При цьому основні потреби 

саме науковців (вільний доступ до інформації та можливість оприлюднення 

результатів досліджень) залишаються незмінними» [7, с. 14]. Відповідно до 

досліджень, проведених аналітиками цієї асоціації, усі докорінні зміни можна 

поділити на три групи [7, с. 14–15]: 

• «видавничий ринок – поява нових видавничих бізнес-моделей (відкритий 

доступ) і комерційних моделей поширення (ліцензії для консорціумів 

бібліотек), глобалізація, виникнення нових дослідницьких напрямів тощо; 
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• способи проведення дослідження – використання мереж, виконання 

досліджень з великими обсягами даних, глобалізаційні дослідження тощо; 

• громадська політика – нові форми авторського права, самоархівування, 

спільне використання даних й інформації тощо» [7, с. 14–15]. 

Усі дотичні до випуску наукової літератури професіонали мають знатися 

на останніх тенденціях наукової комунікації. На допомогу їм спеціалізовані 

видання публікують огляди й роздуми фахівців про сучасні та можливі 

тенденції, прогнози на майбутнє. При цьому T. Карпентер і С. Бруінсма 

стверджують, що «багато з цих пунктів не є реальністю, з якою видавці повинні 

обов’язково “що-небудь зробити”, а скоріше це речі, щодо яких вони мають 

бути в курсі, бо, можливо, доведеться на них реагувати» [124]. 

Останніми роками серед трендів у виданні наукової літератури експерти 

назвали [125; 126]: 

• зростання впливу технології у галузі безпеки, дослідницької практики, 

точності інформації; 

• розширення можливостей платформ, на яких представлені журнали, 

зокрема розбудова власної академічної інфраструктури для підтримання 

наукових зв’язків; 

• зростання ролі видавців у підтриманні наукових комунікацій; 

• розвиток нових бізнес-моделей журналів і доступу до статей – «зелений», 

«золотий», оплата лише за користування поряд зі звичною передплатою, 

доступ за схемою «оплачуй те, що хочеш»; 

• поява експертного оцінювання статті на етапі збирання та аналізу даних; 

• поширення нових форм контенту – відео, набори даних тощо; 

• перехід від статей у стандарті PDF до документів у хмарних сервісах; 

• подальша автоматизація контенту, зокрема вбудовування нових 

інструментів для збільшення можливих дій зі статтею, а не з цілим 

випуском, наприклад Altmetrics (оцінює вплив статті завдяки агрегації її 

обговорень у медіа та соціальних мережах), Google Scholar (ранжування 

статей на основі власного алгоритму Google); 
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• поширення моделі відкритого доступу, зумовлене вимогами урядових 

організацій і громадськості надавати вільний доступ до досліджень, 

проведених за державні кошти. Наприклад, Європейська комісія 

встановила мету: 100 % виконаних європейських бюджетних досліджень 

мають бути у вільному доступі до 2025 р.; 

• пошук способів використання (отримання комерційної цінності) якісних 

статей, відхилених редакціями великих видавничих брендів; 

• пошук способів мінімізації видавничих витрат, адже автори не завжди здатні 

оплатити вартість підготовки статті журналом (може становити приблизно 

2500–3000 доларів США залежно від наукової галузі) [125; 126]. 

У науковій комунікації простежуються відмінності в процесах 

продукування й споживання інформації вченими з різних наукових галузей. 

Згідно з Р. Пул, дослідники гуманітарних і соціальних наук мають свої 

особливості роботи з науковою періодикою [42]: 

• наукові результати гуманітарних і соціальних досліджень публікують у 

різних видах видань, тоді як в інших галузях віддають перевагу журналам; 

• гуманітарії більше звертаються до книжкових видань, аніж до періодики; 

• ціни на журнали гуманітарної тематики нижчі за інші; 

• гуманітарії часто виконують роботи без грантів, які б могли компенсувати 

публікаційні витрати; 

• у гуманітарних науках переважають великі за обсягом публікації, 

цінуються розлогі доведення, висловлені думки потребують багато місця; 

• дослідження гуманітаріїв не так залежать від часу, як в інших науках [42]. 

З урахуванням особливостей і сучасних нововведень у міжнародній 

науковій комунікації слід зробити деякі уточнення до концепції видання, 

розробленої на регіональному матеріалі. 

В Україні якість видання визначається включенням його до Переліку 

наукових фахових видань України, затвердженого в установленому 

законодавством порядку. Реферування наукової періодики провідними базами 

даних не потребує жодного державного регулювання. Підвищення рівня 
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цитування журналу регулюється маркетинговими ходами, шляхом здорової 

конкуренції і серед видань, і серед авторів. 

У сучасному світі особливе значення для підвищення цитування 

матеріалів журналу має його відкритість для міжнародного товариства. 

Видання, що існує лише в друкованому форматі й не має власної веб-сторінки, 

приречене на забуття. О. Вакаренко зазначає, що «більшість журналів НАН 

України не мали сайтів, які би повністю відповідали вимогам світових 

наукометричних баз. Тобто їх «видимість» у всесвітній мережі була практично 

нульовою» [27, с. 8]. 

В аналізованій групі видань комунікаційної тематики усі часописи мають 

електронний варіант, тому матеріалом дослідження стали електронні версії, 

розміщені на сайтах самих видань або видавців. Із сучасним розвитком 

інформаційних технологій для наукових журналів характеристика друкованої 

або електронної версії не є значущою. Так, Л. Девідсон у 2005 р. запевняв, що 

«стоси паперів, які громадяться на столі науковця, невдовзі будуть розглядатися 

як археологічний артефакт» [122, с. 25]. Згідно з А. Широкановою, «з точки зору 

цитування формат наукової публікації (наукова стаття, електронна книга, запис у 

блозі, сайт) відіграє меншу роль, ніж авторитетність і важливість даних» [127, 

с. 111]. Попереднє ознайомлення з матеріалом дослідження показало, що 

відмінність розміщених на сайтах електронних випусків видань від друкованих 

полягає лише в тому, що електронні версії стали статейно орієнтованими. 

Матеріали традиційно згруповані в один номер, але він опублікований не як 

єдиний документ, а як добірка статей. Журнальна стаття нині займає центральну 

роль у науковій комунікації, «її позиції є тепер міцнішими, ніж будь-коли 

раніше» [33, c. 9]. Так, з появою можливості купити окремий науковий твір, а не 

весь журнал, компанії-видавці пропонують великий набір користувацьких дій 

саме зі статтею, а не випуском. Незважаючи на це, більшість видавців наукової 

періодики зберігають в електронних версіях рубрики з «паперових», що робить 

можливим повноцінне дослідження щодо організування контенту наукових 

журналів на цьому матеріалі. 
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З електронним форматом видання пов’язана мультимедійність 

публікацій. Журнали пропонують читачам додаткові опції – аудіо- й 

відеофайли (журнал Written Communication презентує читачам серію 

подкастів), стають «клікабельними» діаграми й графіки, – наприклад, можливо 

самостійно обрати вихідні дані й побачити результат. 

У боротьбі за розширення читацької аудиторії журнали йдуть далі 

традиційних вимог до наукової періодики. Наприклад, окрім англійської мови, 

журнали Communication Theory, Human Communication Research, Journal of 

Communication та Communication, Culture & Critique публікують анотації статей 

ще п’ятьма мовами – французькою, німецькою, іспанською, корейською та 

мандаринським діалектом китайської. На основі аналізу колекції бази даних 

Scopus, дослідники стверджують, що «найбільш важливими мовами для 

публікацій <…> є німецька, іспанська, китайська, французька» [128, с. 346]. 

Це свідчить про те, що організаційний аспект роботи редакцій наукових 

журналів розширяється. Їм доводиться активно працювати над утриманням і 

збільшенням цільової аудиторії, а це можливо здійснити також за допомогою 

грамотної підготовки текстів, з якими взаємодіють автори й читачі, – 

презентаційних повідомлень, інструкцій з подання авторського оригіналу до 

редакції, звернень до авторів про підготовку спеціальних випусків. 

Класичні підходи в типології періодики розглядають наклад як одну з 

характеристик видання, тоді як зарубіжні видання не зазначають цю ознаку, 

адже в сучасній практиці для міжнародного поширення частіше 

використовують електронний формат, кількість читачів якого може бути 

безмежною. Відповідно, для журналів втрачає значущість категорія місця 

розповсюдження. Власне, наявність електронної версії й реферування базами 

даних інших країн робить цю характеристику зайвою та непотрібною для будь-

якого видання. 

У галузі випуску наукової літератури з’являється така ознака як політика 

доступу, у якій визначається її тип – платний, відкритий або гібридний, види 

відкритого доступу тощо. 
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Видавці постійно вдосконалюють моделі передплати видання: наприклад, 

вартість журналу може бути різною для членів наукових товариств, бібліотек та 

наукових організацій, передплатних агенцій, студентів та ін. 

Така ознака, як оперативність надання електронної копії у вільний 

доступ, пов’язана суто з особливостями розвитку української науки. Більшість 

видань – платні дослідницькі журнали, у вільний доступ вони викладають лише 

деякі статті. А поняття оперативності в них реалізовано не лише у своєчасному 

опублікуванні змісту випуску на сайті, а й за допомогою попереднього 

оприлюднення авторського оригіналу, прийнятого до друку. У наукових 

виданнях відкритого доступу матеріали на сайт викладають також своєчасно. 

Практика публікування авторського оригіналу, прийнятого редакцією, але 

ще не повністю опрацьованого набуває поширення. Попереднє оприлюднення 

роботи (у видавництві Taylor & Fransis Group оригінали класифіковані як Issue 

in progress, Accepted Manuscript Online, Version of Record тощо) посилює таку 

функцію наукового часопису, як пріоритет авторства, і також може лягти в 

основу ще однієї типологічної характеристики. 

Художнє оформлення для наукового видання не має великого значення, 

фактично воно обмежується розробленням дизайну обкладинки. Електронна 

версія журналу й використання статейно орієнтованого підходу до публікації на 

сайті майже нівелює значення графічної концепції. Електронні версії матеріалів 

наукових журналів комунікаційної тематики мають схожі підходи до 

оформлення й розміщення композиційних частин статті, незначні розбіжності 

наявні лише в застосуванні розміру кегля, виборі гарнітури, курсиву чи 

напівжирного шрифту для виділень. 

Ще одна ознака, притаманна науковим журналам, яка відрізняє їхній 

редакційний процес від інших, полягає в здійсненні незалежного експертного 

оцінювання роботи. У розглянутих дослідженнях, присвячених науковим 

виданням, рецензування не отримало достатньої уваги, тоді як ця стадія є 

невід’ємною й важливою частиною добору та публікування наукової статті. У 
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міжнародній практиці використовують три його різновиди, які можуть лягти в 

основу типологічної ознаки «вид рецензування» [129]: 

• «подвійне сліпе» рецензування – рецензентам не повідомляють, хто автор 

дослідження, і автор не знає рецензента, тож перед поданням зі статті 

прибирається вся ідентифікувальна інформація; 

• напівсліпе рецензування – рецензент знає, хто автор наукової праці, однак 

автору не відоме ім’я рецензента; 

• відкрите рецензування – рецензент отримує статтю з усіма даними про 

автора, якому повідомляють інформацію про експерта [129]. 

До цього переліку видавці Wiley-Blackwell додають нові моделі 

експертного оцінювання [129]: 

• рецензування з переміщенням – стаття з відгуком рецензента може бути 

передана з одного журналу до іншого; 

• спільне рецензування – два або більше експертів працюють разом над 

статтею, обговорюють її та приймають спільне рішення; або один чи 

більше рецензентів разом з автором працюють над поліпшенням статті; 

• рецензування після опублікування – обговорення й коментування 

оприлюдненої роботи читачами [129]. 

У деяких українських журналах досі існує практика надання рецензій на 

статтю самими авторами. В аналізованих наукових виданнях комунікаційної 

тематики цей підхід не використовується: зовнішнє незалежне експертне 

оцінювання замовляють редактори. Зазвичай у редакції вже є напрацьовані 

контакти дослідників, які можуть виступити рецензентами. Поповнити базу 

експертів також можна через авторів: вузькоспеціалізовані видання просять 

автора порадити рецензентів для надісланого ним матеріалу, наприклад у 

Journal of Mobile Communication, однак у жодному разі не вимагають надавати 

рецензії самостійно. Полегшити й поліпшити рецензування допомагають 

електронні системи, оскільки зазвичай вони налаштовані на подання окремо 

кожного елемента статті, а не всієї загалом. 



44 

 

Науковий журнал має ще одну характерну рису – це публікування 

спеціальних випусків, в яких наукові статті об’єднані спільною темою. Їхні 

особливості також можуть стати елементом концепції видання й частиною його 

типологічної характеристики. Наприклад, К. Бішоп описує дві форми 

спеціального випуску: опублікування статей за результатами конференції чи 

симпозіуму та ювілейний випуск журналу в честь відомого вченого [6, c. 63]. 

Усі наведені вище підходи до створення журналів, які є унікальним 

набором характеристик, часто називають редакційною політикою. Тому окрім 

типу й моделі необхідно розглянути також і це поняття для повноти пошуків 

складників, які визначатимуть змістовий та організаційний аспекти розгляду 

наукових журналів комунікаційної тематики. У широкому розумінні редакційна 

політика визначає пріоритети, ставлення редакції видання до політичних, 

економічних чи інших процесів, явищ, подій тощо, яке виявляється в 

спрямованості публікацій, їх доборі, акцентованості [102, с. 269]. 

Поняття «редакційна політика» часто використовується під час аналізу 

всіх видів медіа й може застосовуватися з різних точок зору, наприклад з 

погляду редактора-менеджера чи з погляду редактора, що займається 

контентом видання [130, с. 17]. Перший варіант характерний для масової 

комунікації, де головний редактор зазвичай виконує управлінські функції, що 

підтверджують слова медіадослідника Й. Дзялошинського: «Більш-менш 

системна редакційна політика має охоплювати 5 основних напрямів: 

управління організацією, персоналом, маркетингом, фінансами й зовнішнім 

середовищем» [110, c. 3]. У науковій комунікації управлінськими й 

фінансовими функціями займається видавець, тоді як редактор зосереджений в 

основному на процесі підготовки матеріалів. Редакційну політику в науковій 

періодиці краще характеризує визначення Л. Кіслої – це «стосунки між 

редакцією медіа й іншими учасниками масовокомунікаційної діяльності, 

спрямовані на завоювання (розширення) та утримання аудиторії» [131, с. 6]. 

Компоненти редакційної політики наукових журналів розглянуто в статті 

O. Кейлера «Поєднання процесу рецензування й метрики для оцінювання 
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журналів щодо їх входження в Scopus». Автор ґрунтовно аналізує критерії й 

процеси оцінювання наукових журналів фахівцями Scopus, серед яких категорія 

«редакційна політика» становить 35 % загальної оцінки для видання, тоді як 

контент видання – це 20 % оцінки, цитованість – 25 %, регулярність виходу – 

10 %, доступність онлайн – 10 %. Журнал однозначно приймають до бази за 

умови отримання понад 80 %, у межах 60–79 % журнал потрапляє в так звану 

категорію «сумнівного випадку», що, однак, не означає повної відмови [128, 

с. 340-345]. 

У контексті вивчення електронних видань дослідник О. Маккензі 

визначає такі складники редакційної політики: вимоги до стилю статті, її 

обсягу, вибору поля, кегля, гарнітури тощо, «цифрове» оформлення (для 

електронних видань) [123, с. 176]. 

Редакційна політика щодо взаємодії з іншими учасниками наукової 

комунікації в досліджуваних журналах представлена в традиційних для 

закордонної практики текстах про видання, до яких належать загальна 

інформація про журнал (варіанти назви – About the journal, Description, Journal 

information, Overview) та редакційна політика в її модифікаціях (Aims & Scope, 

Editorial policy). Відповідно ці тексти також стають важливим джерелом 

інформації для встановлення унікальних видавничих практик у процесах 

формування й організування контенту наукових журналів комунікаційної 

тематики, організаційного аспекту редакційної роботи. 

Отже, концепція видання має спільні риси з моделлю й типом видання та 

розкривається в його редакційній політиці. Можна встановити окремі підходи 

на кожному етапі створення й просування часопису: типологічна, фінансова 

концепція, управлінська, концепція оформлення тощо. 

На основі розгляду цих понять можна зробити висновок, що змістовий 

аспект дослідження наукових журналів комунікаційної тематики має 

ґрунтуватися на аналізі таких його характеристик: назва, тематика, рубрики, 

жанри, критерії добору публікацій, а також їх реалізація в текстах про видання, 

адже в них проявляється його редакційна політика. 



46 

 

Організаційний аспект дослідження пов’язаний, насамперед, з 

необхідністю встановлення управлінських моделей у наукових журналах 

комунікаційної тематики. У цьому аспекті на розгляд також заслуговує робота 

редакції щодо залучення й розширення аудиторії часопису, який вона випускає. 

У нашій роботі буде проведено ретельний аналіз підготовки й створення 

комунікаційних повідомлень, які готує редакція для читачів і авторів. 

 

1.4. Міжнародні критерії оцінювання якості наукового журналу 

У вітчизняній теорії видавничої справи термін «науковий журнал» 

закріплено в ДСТУ 3017:2015 «Видання. Основні види. Терміни та визначення 

понять». Це журнал, що містить наукові публікації про теоретичні й прикладні 

дослідження [132, с. 19]. Відповідно до цього стандарту, періодичне видання 

характеризується такими рисами: «виходить через певні, рівні проміжки часу та 

має заздалегідь визначену постійну щорічну кількість нумерованих (датованих) 

випусків й однакову назву» [132, с. 5]. 

Дослідники періодики, зокрема наукової, постійно уточнюють і 

доповнюють це поняття згідно з останніми тенденціями в науковій комунікації, 

проблематикою сучасності та появою нових дослідницьких підходів. Так, 

спочатку дефініція вибудовувалася на характеристиках, спільних для всіх видів 

журналів. Наприклад, у своїй статті В. Шевченко наголошує на аналітичності й 

фундаментальності журналів: «журнал як проміжний вид видань між газетою та 

книгою, поєднує в собі ознаки цих видань: з одного боку, подає оперативну 

інформацію, що цікавить сучасних читачів, а з іншого – дає глибший аналіз 

проблематики, ніж газета, включає історичні, освітні, практичні матеріали» 

[133]. 

Надалі, зі щобільшим нагромадженням наукового знання, дослідники 

встановлюють нові поняття й розробляють їхнє наповнення. Так, у вітчизняній 

науковій комунікації в обігу широко використовують поняття періодичного 

наукового фахового видання, тож логічним результатом його функціонування 

стала дефініція, розроблена А. Бессараб на матеріалі українських видань. Це 
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«офіційно визнане як таке відповідним державним органом рецензоване 

видання статей і матеріалів теоретичних досліджень, а також матеріалів 

прикладного характеру, що містять основні наукові результати дисертацій на 

здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук, розрахованих на одну 

категорію читачів – фахівців у відповідній галузі науки, що виходить через 

певні проміжки часу, має заздалегідь визначену постійну щорічну кількість і 

назву нумерованих чи датованих, однотипово оформлених випусків, які не 

повторюються за змістом» [21, c. 6]. 

Активний розвиток електронного формату наукової періодики спричинив 

появу великої кількості досліджень цієї форми подання інформації, відповідно 

було розроблено й визначення електронного журналу. Згідно з Т. Ярошенко, це 

«періодичне електронне видання, що є закінченим електронним ресурсом 

(гіпертекстовим, інтерактивним, мультимедійним тощо) і вміщує групу 

електронних документів (статей), що пройшли редакційно-видавничу обробку 

та призначені для довготривалого зберігання, розповсюдження в комп’ютерних 

мережах у незмінному вигляді» [67, с. 14-15]. З часом завдяки можливостям 

інформаційно-комунікаційних технологій на зміну електронному аналогу 

друкованого видання прийшло оригінальне «безпаперове» електронне. Тепер 

подекуди статичний контент наукового журналу стає динамічним: з’являються 

відеовставки, на заміну текстовим анотаціям приходять графіки, таблиці тощо. 

Потреби дослідників і доступні їм ресурси наукової комунікації 

продукують нові видавничі проекти: окрім традиційних академічних журналів, 

які отримують унікальні статті від авторів, з’явилися вторинні за змістом 

медійні моделі, наприклад оверлейні журнали. Згідно з М. Женченко, це 

«науковий електронний журнал відкритого доступу, який публікує статті, 

розміщені в репозитаріях або інших відкритих джерелах інформації, 

здійснюючи їх експертне оцінювання та пропонуючи результат як до даткову 

послугу споживачам наукової інформації» [134, с. 99]. 

Окреме місце в науковій комунікації нині належить феноменові 

відкритого доступу до наукових статей, який виник «як реакція на високі 
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передплатні ціни наукових журналів» [135, с. 38]. Згідно з Будапештською 

ініціативою «Відкритий доступ» це поняття тлумачиться як: «відкриті для всіх 

публікації в Інтернеті, які можна читати, завантажувати, копіювати, 

поширювати, роздруковувати, шукати або приєднувати до повних текстів 

відповідних статей, використовувати для складання вказівників, вводити їх як 

дані до програмного забезпечення або використовувати для інших законних 

цілей під час відсуnності фінансових, правових і технічних перепон» [136]. 

Натепер це явище має два напрями: «зелений шлях» та «золотий шлях». 

Феномен наукового журналу має багато різновидів, адже видавці й 

редакції реагують на нові виклики та запити в науковій комунікації й обирають 

форми, які найліпше відповідають потребам споживачів наукової інформації. 

Однак нові моделі наукового часопису будуть корисними науковому 

товариству лише за умови їх достатньої якості. Читачів журнал має забезпечити 

актуальними й важливими матеріалами, авторам надасть можливість для 

виголошення нових наукових ідей та концепцій – відповідно збагатить світовий 

обмін науковими знаннями. Відповідно наукова спільнота вже тривалий час 

працює над встановленням критеріїв якості дослідницьких часописів. 

У 1976 р. науковці встановили, що подвоєння обсягів наукової літератури 

відбувалося за 10–15 років [118, с. 35]; масштабне явище зростання кількості 

наукової й технічної літератури дістало назву інформаційного вибуху. На 

початку ХХІ ст. глобальна наукова продукція подвоювалася приблизно кожні 

дев’ять років [137, с. 2218]. Сучасна база даних Ulrich’s Web Directory 

американського видавництва Bowker – найбільша структура, яка описує 

світовий потік серійних (періодичних і продовжуваних) видань (популярних та 

наукових журналів) з усіх тематичних напрямів, станом на 16.12.2014 

нараховувала 34585 наукових рецензованих журналів, з яких 28134 – 

англомовні [7, с. 27]. Тому пошуки критеріїв для відокремлення якісних видань 

від тих, що демонструють невелику цінність опублікованих у них матеріалів, є 

актуальними. Виник навіть «закон Бредфорда», згідно з яким «відносно 
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незначна кількість журналів публікує абсолютну більшість важливих 

документів» [138]. 

Підходи до оцінювання якості періодики постійно еволюціонують. Так, 

до появи сучасних критеріїв визначення рівня видань і статей у них експерти 

бази даних Scopus пропонували споживачам та виробникам наукової 

інформації три основних характеристики, згідно з якими оцінювалося видання: 

«наявність англомовних анотацій; регулярність публікації чисел за власним 

графіком; визнані форми контролю якості, наприклад експертне оцінювання» 

[128, c. 341]. Згодом цей перелік було розширено «додатковими аспектами як 

індикаторами якості журналу, наприклад, редакційна політика чи цитування 

журналу в Scopus» [128, c. 341]. 

Дослідники зазначають, що «міжнародне поширення нині є ключовим 

чинником у процесі наукового оцінювання» [55, с. 75]. Цю характеристику 

можна виміряти наукометричними інструментами підрахунку цитування 

часопису або встановити за допомогою переліку баз даних, які індексують 

журнал. 

Зважаючи на зацікавленість наукометрією, усе більше організацій, 

особливо тих, чия діяльність полягає у створенні й розробленні власної бази 

даних наукової інформації, створюють індивідуальні наукометричні 

інструменти. Однак, поміж цього різноманіття всесвітній авторитет і визнання 

отримали такі способи оцінювання якості видання, як імпакт-фактор та 

SCImago Journal Rank. 

Імпакт-фактор – один з популярних інструментів вимірювання наукового 

впливу, що належить компанії Clarivate Analytics. Його обчислюють «шляхом 

ділення кількості посилань за поточний рік на кількість джерел, опублікованих 

у цьому журналі протягом попередніх двох років» [139]. 

В есе на сайті компанії-власника імпакт-фактора це поняття має такі 

характеристики: «кількісний інструмент для ранжування, оцінювання, 

категоризації та порівняння журналів», «корисний для розуміння значущості 

частоти цитування» [140]. Власне, саме поняття імпакт-фактора утворене 
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поєднанням слів impact – з англ. вплив та factor – фактор, рушійна сила, 

показник. І якщо звернутись до методу контент-аналізу, то навіть при 

побіжному огляді можна помітити, що популяризатори цього наукометричного 

інструмента часто використовують у своїх есе концепти на позначення 

авторитету – «вплив», «цінність», «престиж», «оцінювання», «оцінний», 

«порівняння» «рейтинг», «позиціювання» – influence, value, prestige, evaluating, 

assessing, comparing, ranking, positioning [138–140]. 

Застосовувати імпакт-фактор його творці пропонують для різних 

суб’єктів наукової комунікації – науковців, видавців, бібліотекарів, редакторів, 

рекламодавців [140]. Серед різних можливостей цього наукометричного 

інструмента його автори виділяють таку: «мабуть, найбільш важлива й 

актуальна сфера використання імпакт-фактора полягає в академічному 

оцінюванні. Імпакт-фактор можна застосувати для орієнтовного вимірювання 

престижу журналу <…>. Найкраще разом з ним врахувати відомості про 

рецензування, ефективність, цитування предметної спеціальності» [140]. 

Ще одним значущим наукометричним інструментом є SCImago Journal 

Rank, який фахівці з бібліометрії також визначають як показник наукової 

впливовості дослідницьких журналів [141–143]. SCImago Journal Rank 

розраховують на основі даних з бази Scopus, адже «у Scopus не 

використовується поняття імпакт-факторів» [142]. Цей інструмент враховує 

загальну кількість цитувань видання й важливість або престиж цього журналу. 

Аналогічно до імпакт-фактора, описи SCImago Journal Rank супроводжують 

семантичні маркери на позначення впливу, важливості, престижу – influence, 

importance, prestige. 

Таким чином, наукометричні інструменти підрахунку цитування створені, 

щоб оцінити рівень впливовості видання в предметній галузі. Тож обчислення 

імпакт-фактора й SCImago Journal Rank для журналу може бути однією 

з характеристик якісного видання. 

У сучасній науковій комунікації велику значущість мають реферативні 

баз даних. Тому дослідники ґрунтовно вивчають їх генезис і сучасну діяльність, 
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зокрема в контексті визначення критеріїв для оцінювання якості наукового 

журналу. Найчастіше в цьому напрямі працюють науковці бібліотек, інститутів 

науково-технічної інформації. Це праці вітчизняних та зарубіжних авторів 

О. Бескаравайної, Н. Слащевої, Т. Харибіної [144], Р. Влоха [22], С. Єрмакова 

[23], О. Кірілової [145], І. Котлярова [146], Дж. Теста [138], О. Хачко [147] та ін. 

Матеріали досліджень установлюють широкий перелік критеріїв, які свідчать 

про якість наукових журналів і містять наукометричні, бібліометричні 

показники, вимоги до оформлення, добору матеріалів та авторів, редакційного 

складу тощо. Автори більшості наукових праць увиразнюють критерії 

оцінювання з єдиною метою – задля визначення ступеня входження вже 

наявних наукових журналів у міжнародний інфопростір. Водночас, на нашу 

думку, необхідно на основі аналізу оцінних критеріїв наукометричних баз 

даних розробляти рекомендації, які допоможуть редакторам та видавцям 

виконати ці загальносвітові вимоги. Адже через різні обставини редакції 

можуть не мати достатнього розуміння того, як їх досягнути. Та й процеси 

поліпшення іміджу наукової періодики, зрозуміло, мають починатися не з її 

наукометричних показників, а з оптимізації відповідної редакційної політики. 

Серед наукових студій на цю тему варто назвати дисертацію А. Бессараб, в якій 

дослідниця вивела основні принципи включення часописів до наукометричних 

баз даних: легітимність, висока якість, доступність та оперативність [21, с. 15]. 

З усього різноманіття міжнародних і локальних баз даних провідними 

нині вважають мультидисциплінарні Scopus та Web of Science: «Тепер 

повноцінним журналом ми вважаємо такий, що увійшов до баз Scopus та / або 

Web of Science» [1, с. 19]. Хоча слід зазначити, що для деяких галузей знань 

основним джерелом інформації є вузькоспеціалізовані колекції, наприклад: для 

медицини й фармакології – PubMed, MEDLINE, EMBASE, BIOSIS [148]. 

Входження до цих сховищ наукової інформації можливе лише за умови 

дотримання журналом критеріїв, які розробляють їхні редактори. На початку 

своєї діяльності бази даних опрацьовували всі наявні на той час наукові 

видання. Поступове наповнення систем, а також постійне зростання кількості 
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назв наукових видань зумовило необхідність виробити дієві способи 

фільтрування інформації: які видання варто включати до системи, а які ні. З 

метою виокремлення характеристик якісних видань розглянемо вимоги Web of 

Science і Scopus. 

Web of Science Core Collection – це мультидисциплінарна аналітична й 

цитатна база даних, що належить компанії Clarivate Analitycs. Індексує понад 

18 000 журналів [149]. 

Добір до Web of Science здійснюють за чотирма групами критеріїв: зміст, 

видавничі стандарти, міжнародний склад, аналіз цитування [150, с. 96]. 

Представник компанії Clarivate Analitycs Дж. Теста стверджує, що «жоден з цих 

критеріїв не розглядається ізольовано, лише шляхом поєднання та 

взаємозв’язку даних наші редактори можуть визначити загальні переваги й 

слабкі сторони журналу» [138], а також зазначає, що ці норми «послідовно 

застосовують уже понад п’ятдесят років» [138]. 

Зміст видання-претендента редактори Web of Science Core Collection 

оцінюють у контексті вже наявного тематичного наповнення бази даних: «чи 

збагатить журнал базу новим матеріалом, чи ця тема вже достатньо розкрита в 

колекції» [138]. 

До видавничих стандартів належать: наявність експертного оцінювання 

статей, дотримання видавничої етики й міжнародних редакційних конвенцій, 

формат публікацій, своєчасність виходу, повні тексти або бібліографія 

англійською мовою [138]. 

Якщо редакція журналу заявляє про його міжнародне спрямування, 

експерти Web of Science Core Collection обов’язково перевірять міжнародну 

різноманітність авторів, редакторів та членів редакційних колегій [138]. Для 

якісних регіональних видань цей критерій не є суттєвим, у цьому разі більше 

значення має унікальність змісту для бази даних [138]. 

Цитування часопису аналізують з метою встановлення «його важливості 

й впливовості в літературі цієї тематичної групи» [138]. Для цього вивчають 
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загальну кількість цитувань часопису, а також цитування його авторів і членів 

редакційної колегії [138]. 

Реферативна й аналітична база даних Scopus містить понад 23 700 

рецензованих наукових журналів і є продуктом видавничої корпорації Elsevier 

[151]. 

Існують мінімальні й розширені критерії добору наукових часописів до 

Scopus. Мінімальні передбачають наявність рецензування, регулярність виходу, 

присвоєння номера ISSN, актуальність і зрозумілість контенту для міжнародної 

аудиторії (посилання латинською транскрипцією, анотації та назви статей 

англійською мовою), заява про дотримання видавничої етики й 

непримустимість використання недобросовісної видавничої практики [152]. 

Розширений перелік вимог цієї бази до наукових видань містить такі 

категорії [152]: 

• політика журналу – переконлива редакційна політика, тип 

рецензування,·географічна різноманітність редакторів і авторів; 

• контент – науковий внесок у дисципліну, зрозумілість анотацій, 

якість і відповідність меті й завданням, легкість читання статей; 

• репутація журналу – цитування статей у Scopus, репутація 

редакторів, регулярність виходу; 

• своєчасність виходу – відсутність затримок чи порушень у 

редакційному плані; 

• доступність онлайн – розміщення змісту номера онлайн, якісний 

англомовний сайт [152]. 

Також форма для подання журналу на розгляд на сайті Scopus у кроці 6 

«Додаткова інформація» містить вказівку описати мету й тематичні межі 

видання [153]. 

Критерії добору журналів до бази даних Web of Science і Scopus не є 

якимись незвичайними чи особливими для галузі наукової періодики. Власне, 

дотримання видавничих стандартів, унікальність і неординарність контенту, 
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усвідомлена редакційна політика тощо мають бути ознаками кожного часопису, 

який претендує на звання якісного. 

Очевидно, що існує дуже велика кількість видань, які відповідають цим 

основним критеріям, і реферативні бази даних технічно не в змозі їх усі 

опрацювати. Тому на сучасному етапі формування цих віртуальних сховищ 

наукової інформації Web of Science не лише шукає нові якісні видання, а й 

добирає унікальні часописи для доповнення власного зібрання, заповнює вільні 

наукові ніші в колекції. Консультант Web of Science І. Тихонкова зазначає, що 

«журнали, що відображають сучасні напрями науки, мають більше шансів 

потрапити до колекції. <…> Мультидисциплінарні збірки мають менше шансів, 

оскільки їм складніше зібрати фахову редколегію за всіма науками, а під час 

оцінювання експерти будуть порівнювати такі видання з класичними 

мультидисциплінарними Nature або Science» [150, с. 96]. 

Навколо видань з особливими, рідкісними науковими розвідками 

точаться дискусії стосовно того, чи брати до бази вузькоспеціалізовані видання, 

в яких не завжди є міжнародний склад авторів, а рівень цитування буде 

невисокий через обмежену чи локальну тематику. Попри деяку недосконалість і 

нелінійність у доборі видань до баз даних, індексація журналу Web of Science 

та Scopus сприймається науковцями як показник його високої наукової якості. 

Інші, не такі відомі у світовому науковому товаристві, бази даних мають 

схожі з провідними критерії. Наприклад, Latindex – це регіональна система 

онлайн-інформації для наукових журналів країн Латинської Америки, 

Карибського басейну, Іспанії та Португалії. Основна мета її заснування – 

створення бібліографічної бази наукових друкованих та електронних видань 

латинокультурного регіону, надання консультацій. Для включення в цю 

систему друковані журнали оцінюють за 38-ма доволі деталізованими пунктами 

(наприклад, наявність колонтитулів на сторінках) [154]. 

До групи обов’язкових вимог добору до Latindex належать: зазначення в 

журналі осіб, які несуть відповідальність за випуск видання (видавець, 

редакція, редакційна колегія), історія журналу нараховує не менше 2-х років, 
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вказання для публікацій авторства або джерела, звідки їх взято, зазначення 

контактів і підтвердження наукового статусу видавця, аби виключити їх 

належність до «хижацьких» журналів, розміщення інструкцій для авторів на 

сайті видання. Опис процедури рецензування, наявність ISSN [154]. 

У Китаї в 1988 р. засновано власну базу даних – China Scientific and 

Technical Papers and Citations Database (CSTPC), що відображає інформацію про 

понад 1600 китайських наукових журналів про прикладні дослідження у 

природничих науках [41; 155]. Працівники CSTPC керуються схожими до 

попередніх баз даних принципами, і це свідчить про подібність критеріїв 

добору журналів: індексація провідними міжнародними й національними 

реферативними та наукометричними службами; думка галузевих експертів про 

якість статей; рецензування; дотримання видавничих норм; наявність у 

редколегії вчених зі світовим ім’ям; достатній наклад і значне поширення; 

можливість залучити відомих авторів; нові тематичні напрями, особливо на 

перетині наук [41; 155]. 

Таким чином, усі бази даних демонструють єдність підходів в оцінюванні 

видань. Основними критеріями є: дотримання видавничих стандартів; 

англомовні метадані статті; рецензування; міжнародний склад авторів, 

редакторів, редколегії, аудиторії; індексація базами даних; цитування журналу; 

науковий внесок у дисципліну; висока якість і новизна досліджень; 

міждисциплінарність; відповідність заявленим меті й завданням; доступність 

онлайн. Зважаючи на те, що включеність до наукометричної бази даних у 

сучасній науці стала підтвердженням дослідницької вартісності видання, ці 

критерії може бути покладено в основу якісного видання. 

Поглибити розуміння процесів, які відбуваються тепер у науковій 

періодиці, а відповідно й розкрити поняття якісного журналу допоможе 

класифікація дослідницьких робіт за критерієм охоплення локальними та 

міжнародними бібліографічними базами даних Р. Тійссена, Дж. Мутона, 

T. ван Лейвена, Н. Бошоффа [156, c. 164]. Згідно з нею, існує три види наукової 

періодики [156, c. 164]: 
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• міжнародні дослідницькі журнали, які зазвичай виходять англійською 

мовою й рецензовані незалежними міжнародними експертами; 

• місцеві або регіональні журнали, що опубліковано місцевою мовою й 

рецензовано національними експертами; 

• інша періодика, що виходить у світ місцевою мовою та не є рецензованою 

[156, c. 164]. 

Розробники цієї класифікації зазначають, що найвищий рівень 

релевантності як джерело інформації для міжнародних і локальних науково-

дослідних спільнот та інших зацікавлених осіб (аналітики, адміністратори, 

політики та ін.) має перша група [156, c. 164]. Тому такі ознаки, як міжнародна 

аудиторія, рецензування незалежними експертами й публікування англійською 

мовою є першорядними для підвищення рівня цитування журналу. Ще в 1984 р. 

К. Бішоп виділив серед наукової періодики тип базового наукового журналу – 

видання зі статтями, що не публікувалися раніше й роблять новий внесок у 

науку, якість яких забезпечують редактори шляхом добору статей [6, с. 17, 

с. 21]. 

Аналіз наукометричних інструментів підрахунку цитування і вимог 

реферативних баз даних до журналів дозволяє закласти такий зміст у поняття 

«якісний науковий журнал». Це науковий часопис, який публікує актуальні 

оригінальні дослідження, що пройшли експертне оцінювання, має законні 

підстави для друку, є регулярним та доступний для наукової спільноти в 

частині опублікування англомовних анотацій онлайн. 

Відповідно високу наукову якість можуть мати видання, для яких не 

обраховано імпакт-фактор чи SJR, зважаючи на складність потрапляння до 

відповідних баз даних. Тобто не лише міжнародний англомовний, а й 

регіональний національний журнал має право й підстави називатися якісним. 

Про неприпустимість абсолютизації наукометричних інструментів 

підрахунку цитування журналу, зокрема імпакт-фактора, як критеріїв якості 

часопису свідчить досвід видань гуманітарної тематики. Наприклад, для 

журналів з мистецтвознавства, поетики, музики тощо, цей показник взагалі не 
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обраховується, зважаючи на незначне цитування статей [138]. Відповідні 

часописи представлені в іншому продукті компанії Web of Science – Arts & 

Humanities Citation Index. Їх було описано в статті «Arts & Humanities Citation 

Index: досвід зарубіжних наукових видань» [157]. До того ж, розробники 

імпакт-фактора застерігають, що цей інструмент не може бути єдиним 

критерієм оцінювання корисності журналу, адже «існує багато чинників, які 

можуть позначитися на рейтингу журналу, – наприклад, опублікування 

оглядових статей або листів. <…> Оглядові статті цитують набагато частіше, 

аніж типові дослідницькі» [139]. Варто зазначити, що імпакт-фактор не є 

характеристикою, що дається на постійній основі. Кількість цитувань 

обраховується щороку, а недостатня якість журналу може стати причиною його 

виключення з наукометричної бази даних Web of Science [139]. 

Особливості застосування цього наукометричного інструмента стали 

причиною того, що деякі науковці не бажають публікувати свої роботи в 

журналах з імпакт-фактором, не сприймаючи його як показник значущості. 

Однак частка таких авторів невелика, тож більшість дослідників, обираючи 

видання для публікації, «насамперед беруть до уваги репутацію журналу, 

актуальність його змісту для певної наукової дисципліни й імпакт-фактор» 

[158, с. 127]. 

Проте, індексування наукового журналу реферативними базами також не 

може бути єдиним і ключовим показником якості видання, адже провідні 

сховища наукової інформації натепер більше зацікавлені в доповненні власних 

колекцій, а зовсім не в повсюдному реферуванні часописів високої якості. По-

друге, такі системи інколи не мають критеріїв добору, наприклад, у базі даних 

Index Copernicus «будь-хто може зареєструвати видання» [159]. 

Тож пошуки індикаторів якості наукових журналів, які могли б 

задовольнити всі можливі вимоги й претензії, тривають і досі. Поки що для 

визначення якості журналів залишається поєднання таких чинників: наявність 

імпакт-фактора, індексування базами даних як показник поширення й 

«видимості» видання в міжнародному просторі та процес експертного 
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оцінювання як свідчення високого наукового рівня контенту. Центральне місце 

цих критеріїв підтверджує дослідження Е. Гіменес-Толедо, А. Роман-Роман, М. 

Алькейн-Партеаройо стосовно підходів з оцінювання наукових журналів, які 

використовують наукові агентства в Європі й Латинській Америці. Науковці 

пропонують модель оцінювання, засновану на таких ознаках видання: 

«редакційна якість, міжнародна “видимість”, рецензування й вплив» [160, с. 137]. 

Отже, в основі сучасних критеріїв якості наукового журналу – його 

міжнародна поширеність і високі видавничі стандарти підготовки. Це 

взаємопов’язані ознаки, вони містяться в кожній категорії – наукометричних 

інструментах цитування, індексуванні базами даних, наявності експертного 

рецензування. Без дотримання видавничих норм, зокрема системи 

рецензування наукових робіт, видання не буде проіндексоване провідними 

базами даних і не отримає додаткового каналу поширення. Що менше 

поширення, то нижчий рівень міжнародного цитування, відповідно й 

можливості для отримання імпакт-фактора чи SJR. Оскільки нині ці 

інструменти свідчать про високу якість часопису, з метою дослідження кращих 

видавничих практик логічно звернутися саме до досвіду наукових журналів, 

індексованих Scopus і Web of Science. 

 

Висновки до розділу 1 

Аналіз наукової літератури засвідчив брак наукових робіт, присвячених 

комплексному дослідженню змістового й організаційного аспектів наукових 

журналів комунікаційної тематики. Спираючись на наукові розробки щодо 

компонентів концепції періодичного видання, ураховуючи типологічні 

характеристики наукової періодики й сучасні тенденції в науковій комунікації, 

встановлено характеристики, які визначають сенс цих аспектів. Змістовий 

охоплює такі характеристики: назва, тематика, рубрики, жанри, критерії добору 

публікацій, а також формування образу журналу серед наукової спільноти. 

Організаційний аспект передбачає дослідження управлінських моделей 

наукових журналів, а також ту частину функцій редакції, що пов’язана із 
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взаємодією з аудиторією. Зокрема, йдеться про підготовку текстів, необхідних 

авторам і читачам для розуміння концепції журналу та особливостей взаємодії з 

ним. 

Для пошуку й установлення найкращих видавничих практик з підготовки 

наукових журналів мають бути використані якісні видання. Про це можуть 

свідчити наявність імпакт-фактора, індексація базами даних і процес 

експертного оцінювання й добору статей. Ці критерії відображають такі 

важливі для видання характеристики, як його міжнародна поширеність і високі 

видавничі стандарти. Відповідно вектор роботи редакції журналу має бути 

спрямований на досягнення цих двох параметрів. 

Методологічна база дослідження зумовлена застосуванням у роботі 

соціокомунікаційного підходу як оптимального способу вивчення соціальних 

комунікацій. У дисертації використано описовий метод, синтез, 

класифікування, опитування. Найширше застосовано метод аналізу та його 

різновиди – порівняльний, типологічний, статистичний, контент-аналіз, 

дискурс-аналіз. 
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РОЗДІЛ 2 

 

ФОРМУВАННЯ Й ОРГАНІЗУВАННЯ КОНТЕНТУ НАУКОВИХ 

ЖУРНАЛІВ КОМУНІКАЦІЙНОЇ ТЕМАТИКИ, ІНДЕКСОВАНИХ 

SCOPUS І WEB OF SCIENCE 

 

Контент наукового журналу визначають не лише опубліковані в ньому 

матеріали, а й інші елементи, які впливають на формування в читача цілісного 

сприйняття часопису. До них належать влучне формулювання назви видання, 

правильно підібраний тематичний напрям, зручна рубрикація й вдало 

використані жанри. Змістовий аспект дослідження наукових часописів 

комунікаційної тематики також охоплює критерії добору публікацій, які 

визначають якість контенту, та описи журналів, адже в цих текстах редакція 

презентує науковій спільноті характерні риси видання. 

 

2.1. Назва наукового журналу як відображення його концепції 

Першим проявом змістових особливостей журналу є його назва: у ній 

редакційний колектив заявляє, що за контент буде опубліковано на його 

сторінках і як він увійде в науковий простір. Вагомість функцій, які несе назва, 

спонукає до прискіпливого аналізу цього номінативного явища як прояву 

ідейного задуму видавців журналу. Актуальність наукових пошуків 

підтверджується тим, що домінування англійської мови ставить перед 

редакціями неангломовних країн проблему пошуку вдалої та оригінальної 

назви, побудованої за прийнятими в міжнародному співтоваристві канонами 

[161, с. 131-132]. Відповідно необхідно встановити найпродуктивніші моделі та 

зразки найменувань, які можуть найповніше розкрити концепцію наукового 

часопису. 

Назва журналу дає читачеві перший натяк на те, з якими текстами, 

ілюстраціями він буде взаємодіяти. Згідно з Д. Олтаржевським, назва має 

«відображати концепцію медіа, відповідати цілям його створення, 
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інформаційному змісту, очікуванням аудиторії» [162, c. 106]. Інформаційне 

поле, яке створює видання, ідентифікує його назва. З цим погоджується 

О. Шильнікова, адже «через деякий проміжок часу назва журналу, навіть без 

обов’язкового попереднього розшифрування, починає символічно маркувати в 

суспільній свідомості <…> окремі публікації видання» [163, c. 220]. 

Цей компонент ще не вичерпно досліджено в теорії й практиці наукової 

комунікації. Власним назвам медіа увагу приділили мовознавці Т. Кравець 

[164], А. Лобода [165], О. Врублевська [166] та ін. На позначення найменувань 

засобів поширення масової інформації дослідники використовують терміни 

«гемероніми, ЗМІ, назви органів періодичного друку, пресоніми» [165, с. 459]. 

У соціальних комунікаціях аналіз найменувань наукових журналів у контексті 

теорії редагування виконала А. Бессараб на матеріалі української наукової 

періодики [34]. Спробу дослідити назви закордонних видань було здійснено 

раніше [167]. Англомовні студії щодо назв наукових журналів аналізують 

залежність їхньої цитованості від зміни найменування, наприклад, це праці 

Д. Темпеста [80], П. Девіса [168]. Про важливість точного добору назви для 

видання з метою забезпечення релевантного пошуку наукових журналів 

згадують Л. Хоукінс, Р. Рейнольдс, С. Шедл, Д. Інгленд [169]. Через 

пріоритетність статейно орієнтованої моделі поширення наукового продукту, 

зарубіжні праці нині зосереджені на дослідженні назв саме наукових статей. 

Тому поки що не розроблено детальних критеріїв добору назви для наукового 

видання. 

З метою виокремлення цих критеріїв проаналізовано назви наукових 

журналів комунікаційної тематики, індексованих Scopus і Web of Science. 

Отримати ґрунтовні результати можливо за наявності групи схожих об’єктів. 

Об’єднавчим критерієм найменувань у нашому разі є тематична рубрика 

«Комунікація» Social Sciences Citation Index. 

Дослідження наукових видань тематичного блоку «Комунікація» 

виявило, що для побудови назви використано кілька основних змістових 

концептів: тематика – 61 %, тип видання – 19 %, ознака дослідницької роботи – 
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10 %, територіальна належність – 9 % (ознака міжнародності – 5 %; ознака 

регіонального охоплення – 4 %), інституційна належність – 1 % [161, с. 133]. 

Найпродуктивнішим концептом побудови назви є тематика наукового 

журналу. Проблематика видання може бути описана назвою наукового напряму 

(Science Communication) або поєднанням кількох дослідницьких сфер (Games 

and Culture; Discourse, Context & Media) [161, с. 133]. 

На другому місці стоїть тип видання: найпопулярнішим є Journal, 

подекуди використані поняття Monographs (монографії), Gazette (газета), 

Review (огляд), Quaterly (квартальник) [161, с. 134]. Популярність слова Journal 

пояснює експерт бази даних Scopus Д. Рю: «це означає, що журнал є науковим, 

рецензованим і публікує матеріали згідно з міжнародними стандартами та 

конвенціями (зокрема, згідно зі стандартами видавничої етики й запобігання 

недобросовісній практиці» [170, с. 46]. Лексему на позначення квартальника в 

назві мають старіші видання: Quarterly Journal of Speech (1915), Journalism & 

Mass Communication Quarterly (1924), Public Opinion Quarterly (1937) [161, с. 

134]. 

Територіальна належність представлена в назвах наукових часописів 

двома характеристиками – міжнародне або регіональне спрямування. Лексема 

International (міжнародний) робить акцент на міжнародному форматі видання 

[161, с. 134]. Експерти Scopus зазначають, що в міжнародному журналі «зміст 

має відповідати заявленим цілям і предметній галузі, бути цікавим для 

міжнародної наукової спільноти. Лише наявність слова «міжнародний» у назві 

журналу не робить його таким» [171, с. 9]. 

Ознака регіонального охоплення (African, Chinese, Australia, European) 

свідчить про такі особливості видань: 

• основне місце поширення видання – «Заснований у 1976 році й 

орієнтований тоді переважно на Австралію та Нову Зеландію, Media 

International Australia прагне бути доступним, міждисциплінарним і 

міжнародним виданням. Статті в журналі відображають різноманіття 
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медійних форм, наукових галузей і географічних територій, зокрема Азію й 

Тихоокеанський регіон» [Media International Australia]; 

• тематичний фокус дослідження – «Журнал публікує кращі комунікаційні й 

медійні дослідження, виконані європейськими вченими, або такі, що можуть їх 

зацікавити» [European Journal of Communication]. 

Про науковий характер матеріалів у виданні свідчать маркери Studies 

(наукові праці), Research (дослідження), Inquiry (наукові питання) [161, с. 134]. 

Належність до певної інституції виявлено в назвах лише двох видань: 

Rhetoric Society Quarterly є виданням наукового товариства Rhetoric Society, а 

назва IEEE Transactions on Professional Communication містить абревіатуру 

установи-засновника – Institute of Electrical and Electronics Engineers [161, с. 

134]. 

Кілька назв є наближеними до художніх, однак за своєю семантикою 

вони все одно визначають тематику, загальний напрям видання [161, с. 134]: 

• Argumentation (з англ. – аргументація, докази, дискусія, суперечка) – це 

видання про дослідження методів переконання, міркування, виведення 

висновків. 

• Continuum (з англ. – континуум, суцільне середовище, сукупність тісно 

пов’язаних між собою явищ) публікує роботи, що досліджують зв’язок між 

медіатекстами й питаннями культури. 

• Convergence (з англ. – конвергенція, зближення та взаємодія платформ і 

каналів комунікації) призначений для вирішення творчих, соціальних, 

політичних і педагогічних завдань, викликаних появою та взаємодією 

нових медійних технологій. 

• Translator (з англ. – перекладач) через назву відображає аудиторію 

видання, професійну спільноту авторів і читачів, яку обслуговує, – усіх, 

кого цікавить перекладацька діяльність. 

• Javnost – The Public (зі словенс. – суспільство, громадськість, публічна 

сфера) презентує роботи, пов’язані з теоріями й дискусіями щодо 

публічної сфери [161, с. 134]. 
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Концепт назви журналу Javnost – The Public заслуговує на детальніший 

опис. Ця назва відрізняється від інших, побудованих за стандартними схемами. 

Можливо, тому його редакції доводиться детально пояснювати її значення у 

тексті про мету й предметну галузь видання [172]. Так, журнал названо 

словенським іменником «javnost». Як зазначає колектив видання, через 

багатовимірність цього поняття його важко чітко перекласти англійською чи 

іншими мовами. Приблизний переклад – громадськість, публічність. А щоб 

наголосити на відмінностях між термінами «громадськість» та «публічна 

сфера» як двома різними сутностями та концепціями, редакція додала до назви 

іменник «The Public» на позначення суспільної сфери [172]. 

Назви наукових видань побудовано за типовими схемами, в яких 

тематичний складник поєднано з іншими концептами в різних варіантах [161, 

с. 135] (табл. 2.1). Їх порядок сталий: на першому місці – територіальна чи 

інституційна належність, на другому – вид видання, на третьому – тематика, на 

четвертому – ознака дослідницької роботи. 

Таблиця 2.1 

Приклади поєднання концептів у назвах наукових журналів 

комунікаційної тематики, індексованих Scopus і Web of Science 
Територіальна належність Вид видання Тематика Ознака дослідницької роботи 

– Journal of Media Psychology – 
Asian Journal of Communication – 

International Journal of Public Opinion Research 
African – Journalism Studies 

 

Приклади з табл. 2.1 свідчать про те, що в науковому співтоваристві вже 

виробилися певні підходи в неймінгу видань. Так, Д. Рю радить структурувати 

назву журналу так: «(Географічне походження) (слово «Журнал» / слово 

«Journal») (Предметна галузь)» [170, с. 46], Наприклад, цій формулі відповідає 

назва «Asian Journal of Communication». Редактори бази даних Web of Science 

менш консервативні в питаннях формулювання назви і обмежуються лише 

загальними рекомендаціями видавцям: вона має бути інформативна, її 

скорочення або абревіатура – єдиними, стандартними та унікальними, щоб не 
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спричинити сплутування з іншим виданням [138]. Експерти Scopus зазначають, 

що «дуже важливо перевіряти, чи не існує журналів з подібними іменами, щоб 

уникнути плутанини між ними в провідних базах даних» [171, с. 13]. 

Тому, залежно від способу побудови та обраних лексичних засобів, назви 

наукових журналів можна поділити на дві групи – власне тематичні й 

комплексні. 

Про традиційність і консервативність принципів формулювання назв 

журналів свідчать і результати їх аналізу, виконаного А. Бессараб на матеріалі 

українських фахових наукових журналів. Дослідниця виділила такі найбільші 

семантичні групи: вид видання; його тематика; назва установи-засновника 

видання [34, с. 130]. Окрім цього, у вітчизняних часописах широко 

представлено концепт «серія». Наприклад, серед наукових фахових видань 

Класичного приватного університету (м. Запоріжжя) є «Держава та регіони. 

Серія: Право», «Держава та регіони. Серія: Державне управління», «Держава та 

регіони. Серія: Гуманітарні науки», «Держава та регіони. Серія: Соціальні 

комунікації», «Держава та регіони. Серія: Економіка та підприємництво». 

На відміну від українських особливостей продукування гемеронімів, 

жоден міжнародний часопис не має в назві слів з таким семантичним значенням 

чи наближеним до нього за змістом. Концепт «серія» найчастіше вживається на 

позначення тематичних різновидів одного часопису [161, с. 135]. Аналіз 

свідчить, що наукові журнали комунікаційної тематики в Scopus і Web of 

Science – самостійні видання. Міжнародна аудиторія краще сприйматиме єдине 

цілісне видання, аніж його тематичні частини. Редакції деяких українських 

журналів уже усвідомлюють необхідність відповідних змін. Наприклад, 

фаховий часопис «Вісник Дніпропетровського університету. Серія: Соціальні 

комунікації» з 2018 р. видається під назвою «Комунікації та комунікативні 

технології». 

Лімітований вибір прийомів і принципів неймінгу в науковій комунікації 

стає причиною появи схожих назв: Journal of Advertising/International Journal of 

Advertising/Journal of Advertising Research. У таких випадках журналам може 
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допомогти використання назви-уточнення. Вона наведена на титульній сторінці 

як продовження основної. Ці конструкти виконують важливу функцію: вони 

глибше розкривають зміст видання, уточнюють його спрямування, акцентують 

увагу на характерних особливостях [161, с. 136]. Досліджені назви-уточнення 

можна класифікувати так [161, с. 136]: 

• тематика уточнює або розкриває зміст видання: Environmental 

Communication: A Journal of Nature and Culture; 

• територіальна належність вказує на міжнародний статус видання: Journal 

of Health Communication: International Perspectives; 

• особливості досліджень найчастіше представлені концептами «теорія», 

«практика» та наголошують на різноманітності робіт, які приймають до 

публікації: Journalism: Theory, Practice and Criticism [161, с. 136]. 

Таким чином, у підназвах редакції дослідницьких часописів декларують 

традиційні принципи науковості й міжнародності [161, с. 136]. 

Важливим етапом аналізу видавничої практики наукових журналів 

комунікаційної тематики є дослідження фактів зміни їхньої назви. Деяким 

виданням не довелося зазнати перетворень найменування від самого дня їх 

створення (наприклад, уже згадуваний Quarterly Journal of Speech, заснований 

1915 р.). Інші наважились на корекцію назви [161, с. 136–137]. 

Наприклад, для громадсько-політичних видань О. Врублевська виділяє 

такі зовнішні об’єктивні фактори, які можуть спричинити зміну назви: значні 

історичні події, зростання кількості об’єктів, що потребують назви, 

конкурентну боротьбу, право власності на імена [166, с. 174]. 

Практики з випуску наукової періодики стверджують, що часто назва 

видання змінюється внаслідок зростання обсягу матеріалів тієї чи іншої 

тематики: «кілька тематично вузьких статей, надрукованих у вашому журналі із 

загальної біології, можуть викликати шквал статей схожої тематики в 

наступному році» [168]. У цьому разі редакція може прийняти рішення 

зосередитись на вужчій тематиці й зайняти цю нішу [161, с. 137]. Про це також 

говорить Д. Рю: «необхідно бути акуратним у виборі слів з широким значенням 
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(наприклад, «Medicine», «Science»), за винятком тих випадків, коли редактори 

впевнені в тому, що отримають достатньо високоякісного матеріалу із заявленої 

широкої тематичної сфери» [170, с. 46-47]. 

Однією з причин корекції назви є зміна тематики видання. 

Розширення/звуження меж дослідницького напряму можемо спостерігати в 

таких переходах [161, с. 137]: 

• Paper in Linguistics у 1986 р. було перейменовано на Research on Language 

and Social Interaction; 

• Journal of Narrative and Life History у 1998 р. перейменовано на Narrative 

Inquiry [161, с. 137]. 

У першому прикладі спостерігаємо спеціалізацію видання: повна зміна 

формулювання назви та зосередження на соціальній взаємодії в мові. Другий 

приклад, навпаки, ілюструє перехід до тематичного узагальнення [161, с. 137]. 

Відображення міжнародного формату дослідницьких публікацій 

спонукало німецьке видання змінити назву на англомовну: Zeitschrift für 

Medienpsychologie з 2007 р. стало виходити під назвою Journal of Media 

Psychology. Ще одне видання у своїй назві заявляє про тематику та її 

міжнародне спрямування: Gazette з 2006 р. стало International Communication 

Gazette [161, с. 137]. 

Два видання скоригували назву, позбувшись концепту «Mass» на користь 

«Media»: Critical Studies in Mass Communication з 1999 р. стало Critical Studies in 

Media Communication; Journal of Mass Media Ethics з 2015 р. виходить як Journal 

of Media Ethics [161, с. 137]. 

До загальноприйнятої формули із часом прийшла редакція журналу 

African Journalism Studies. У 2014 р. з назви Ecquid Novi: African Journalism 

Studies було прибрано латинський вислів «ecquid novi», що має переклад «є 

дещо нове». Також у відповідність до загальноприйнятих формулювань 

привели свої назви такі видання: Public Relations Research Annual з 1991 р. – 

Journal of Public Relations Research; Rhetoric Society Newsletter з 1975 р. – 
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Rhetoric Society Quarterly. У першому випадку «щорічник» став «журналом», а 

в другому – «бюлетень» було замінено на «квартальник» [161, с. 138]. 

Наведені приклади перейменування наукових журналів комунікаційної 

тематики свідчать про такі причини коригування їхніх назв: 

розширення/звуження тематики; акцентування на міжнародному форматі 

видання; уточнення термінології; перехід до загальноприйнятих формулювань 

[161, с. 138]. 

Згідно з результатами досліджень Д. Темпеста, коригування назви може 

завдати журналові іміджевих збитків: зміна назви негативно впливає на імпакт-

фактор протягом трьох і навіть більше років, тож будь-які корекції варто 

вносити лише за нагальної потреби [80, с. 62]. Задля зменшення негативного 

ефекту, відповідно до правил Web of Science, нова назва повністю замінює 

стару в Journal Citation Report лише через два роки [139]. 

Назва журналу має відповідати його змісту, тому добирати її слід так, 

щоб проілюструвати рівень спеціалізації видання. Журнали із загальними 

словами «комунікація», «журналістика» в назві готові публікувати статті з 

різних тематичних напрямів. Наприклад, Communication Research так описує 

свою предметну галузь: мас-медіа, міжособистісна й міжкультурна комунікація, 

медична та політична комунікація, новітні технології тощо. Тоді як видання 

вужчої тематики чітко вказують, які явища чи об’єкти дійсності можуть стати 

предметом наукової розвідки. Наприклад, тематика журналу New Media & 

Society заявлена конкретніше: цифровізація та конвергенція, споживання 

й громадянськість, інновації, регуляція та контроль, інтерактивність 

та віртуальність, культура інтернету, електронний простір, глобальна культура, 

повсякденне життя, кіберпростір. Таким чином, назва відображає ідейний задум 

видання, його концепцію, одразу орієнтує читача в підходах у публікуванні 

матеріалів. Експерти зазначають, що «добре продумана й інформативна назва 

може бути цінним інструментом для того, щоб: 1. Сконцентрувати увагу 

редакційної колегії на стратегічних завданнях журналу; 2. Інформувати читачів 
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і авторів про мету видання, відповідно підвищити його видимість та авторитет» 

[170, с. 46]. 

Отже, назви наукових журналів комунікаційної тематики сформульовані 

за визначеними схемами. Через це існують видання з дуже подібними назвами. 

Тому редакції часописів, які мають на меті здобути світове визнання, мусять 

уважно поставитись до вибору назви видання, щоб не довелося змінювати її в 

подальшому. 

 

2.2. Тематика наукових журналів 

Тематика є визначальною характеристикою, за якою автор або читач 

робить початкові висновки про відповідність видання своїм інформаційним 

потребам. Однією з характерних рис сучасних наукових студій є 

міждисциплінарність. Тому саме цей концепт покладено в основу тематичного 

спрямування більшості наукових журналів комунікаційної галузі: «Journal of 

Social and Personal Relationships є міжнародним, міждисциплінарним 

рецензованим журналом, який публікує оригінальні дослідження найвищої 

якості про соціальні й особисті відносини» [Journal of Social and Personal 

Relationships]; «Journalism охоплює низку дисциплінарних та 

міждисциплінарних підходів у гуманітарних, соціальних і пов’язаних з бізнесом 

науках та практиках, які разом утворюють таке різноманітне дослідницьке 

поле» [Journalism]. 

Згідно з О. Палагіним та О. Кургаєвим, «усяке міждисциплінарне 

дослідження полягає у виявленні нових відношень між поняттями вихідних 

дисциплін, у встановленні нової системи законів, що їх пов’язують, і синтезі 

прагматики розв’язання нових, дедалі складніших завдань» [173, с. 15]. 

Дослідниця Дж. Томпсон Кляйн зазначає, що «потенційно “міждисциплінарні” 

дослідження не є такими, а виявляються “мультидисциплінарними”. 

“Мультидисциплінарність” поєднує кілька дисциплін. Але вони не мають між 

собою інтегративного зв’язку» [174, c. 56]. І. Лисак виділяє два підходи до 

міждисциплінарності: «взаємодія двох чи більше наукових дисциплін, кожна з 
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яких має свій предмет, свою термінологію й методи дослідження» [175], а 

також «виявлення тих галузей знань, які не досліджені існуючими науковими 

дисциплінами» [175]. 

Аналіз проблематики наукових журналів комунікаційної тематики 

свідчить, що поняття міждисциплінарності сприймається редакціями як 

багатогалузевість видання й різноманітність тематичних векторів. Наприклад: 

«Media, Culture & Society – це міждисциплінарний журнал, який публікує 

роботи з будь-якої дотичної до тематики журналу сфери від авторів з усього 

світу» [Media, Culture & Society]; «Written Communication – це рецензований 

квартальник, широкий, міждисциплінарний і важливий журнал для 

дослідження письма у всіх його символічних формах» [Written Communication]. 

Кілька видань використовують термін «мультидисциплінарний» на 

позначення сусідства в журналі багатьох галузей наукового знання: 

«Мультидисциплінарна перспектива. New Media & Society публікує рецензовані 

дослідження з соціальних і гуманітарних наук та містить роботи з 

комунікації, медіа, культурології, соціології, географії, антропології, економіки, 

політичних й інформаційних наук» [New Media & Society]. 

Можна припустити, що видавці визначають свій журнал як 

міждисциплінарний, коли мають на увазі, що не прив’язані до конкретної галузі 

науки й надають авторам можливість перетинати кордони різних дисциплін у 

своїй роботі. Наприклад: «International Journal of Communication заплановано як 

форум для вчених, які звертатимуться до нашої широкої аудиторії, що 

відображає різні галузі й спеціальності. Він не є місцем для вузьких обговорень, 

більш прийнятних для спеціалізованих журналів» [International Journal of 

Communication]. 

Зважаючи на такий підхід, предметна галузь наукових журналів, що 

публікують результати комунікаційних досліджень, дуже широка. Їх тематичне 

різноманіття подано в Додатку В. Так, на сторінках аналізованих наукових 

журналів комунікаційної тематики можуть бути опубліковані дослідження, в 

яких комунікаційний аспект поєднано з такими науковими напрямами, темами: 
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психологія, мова та лінгвістика, соціологія, культурологія, комп’ютерні науки, 

маркетинг, гуманітарні науки, нові медіа, зв’язки з громадськістю, історія, 

інформаційні технології, глобалізація, відеоігри, критичне мислення, 

юриспруденція, соціальна психологія, семіотика, промислові дослідження, 

література, етнографія, дискурс-аналіз, антропологія, журналістика, економіка, 

філософія, риторика, освіта, менеджмент, кіно й телебачення, гендерні 

дослідження, етика, екологія, географія, урбаністика, природничі науки, 

медицина, фінанси, переклад, педагогіка, палеонтологія, геронтологія. 

Найпопулярнішими науковими галузями є психологія, мова й лінгвістика, 

соціологія, культурологія та комп’ютерні науки. 

Різноманітність тематики в комунікаційній галузі відображає складність 

процесів людського спілкування. Для порівняння: в українській системі 

наукової періодики журнали із соціальних комунікацій також є виразниками 

наукової думки вчених не лише цієї галузі, а й інших наук [176, с. 137]. Ці 

видання є або були фаховими в кількох наукових галузях. Наприклад: 

• історичні науки, соціальні комунікації – «Записки Львівської 

національної наукової бібліотеки України імені Василя Стефаника»; 

• історичні й педагогічні науки, соціальні комунікації – «Вісник 

Харківської державної академії культури»; 

• історичні й технічні науки, соціальні комунікації (книгознавство, 

бібліотекознавство, бібліографознавство) – «Вісник Книжкової палати»; 

• філологічні науки, соціальні комунікації – «Стиль і текст»; 

• філологічні й політичні науки, соціальні комунікації – «Інформаційне 

суспільство»; 

• психологічні науки, соціальні комунікації – «Психолінгвістика»; 

• економічні й технічні науки – «Наукові записки Української академії 

друкарства»; 

• політичні, педагогічні, психологічні науки, соціальні комунікації – 

«Освіта регіону» [176, с. 137-138]. 
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Багатогалузевість вітчизняних часописів можна пояснити особливостями 

становлення наукової галузі, яка виокремилась із гуманітарних і соціальних 

наук. Також їх мультидисциплінарність у цілому пов’язана із самою суттю 

соціальних комунікацій як людської взаємодії. Відповідно студії суспільного 

спілкування завжди будуть між- або мультидисциплінарними. Постійне 

поєднання соціальних комунікацій з іншими науковими галузями в межах 

наукових робіт може сприяти виникненню нових, більш спеціалізованих видань 

[177]. Згідно з А. Бессараб, українські наукові фахові журнали за спеціалізацією 

поділяються на: універсальні – виходять серіями, багатогалузеві – є фаховими 

більш ніж в одній галузі наук, галузеві – є фаховими в одній галузі наук, 

вузькоспеціальні – фахові за визначеними спеціальностями в межах галузі наук 

[21, с. 10]. 

Серед наукових журналів вузький тематичний сегмент описує 41 часопис 

комунікаційної тематики. Наприклад, Journal of Media Psychology вивчає два 

напрями: як люди вибирають, застосовують і сприймають різні медіа, а також 

як медіа та їх використання можуть впливати на відчуття, емоції та поведінку 

[177]. Тенденція до створення вузькоспеціалізованих журналів наприкінці ХХ 

ст. була настільки поширеною, що в науковому співтоваристві навіть жартома 

стверджували: «колись виникнуть такі видання, як “Журнал соснових голок” 

або навіть “Журнал окремих соснових голок”» [6, с. 14]. Так, згідно з 

О. Коновцем, «оскільки система періодичних видань відображає процеси, які 

відбуваються в науці, то ступінь спеціалізації журналів по відношенню до 

конкретної галузі знань повинна бути такою ж, як і ступінь спеціалізації вчених 

по відношенню до цієї галузі знань» [178, с. 10]. 

Утім, у контексті підвищення рівня цитування, такі часописи можуть 

мати деякі перешкоди на шляху до здобуття наукового визнання. Так, 

А. Гаспарян на прикладі видань, які висвітлюють різні аспекти наукового 

редагування й наукової комунікації, зазначає, що цитують їх відносно рідко, 

тому «що більше буде спектр охоплення проблем редагування, оцифровування, 

архівування та наукометрії, то легше їм буде протягом двох-трьох років увійти 
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до списків журналів, індексованих глобальними базами даних» [179, с. 8]. 

З іншого боку, спеціалізація видання підвищує його шанси на 

реферування провідними наукометричними ресурсами. Так, особливість Web of 

Science полягає в тому, що новий журнал з’являється в ній лише за умови 

високого рівня цитування або якщо він збагачує базу новим матеріалом, повно 

розкриває заявлену предметну галузь та співвідноситься з уже наявними 

виданнями схожої тематики. На підтвердження цього свідчить факт, що 2017 

року в категорії «Комунікація» з’явилися нові унікальні для цієї групи 

журнали – Communication & Sport, Mobile Media & Communication, Feminist 

Media Studies. Аналіз тематики вже проіндексованих часописів допоможе 

редакціям визначити, які наукові напрями вже достатньо «заповнені», а які 

наукові ніші ще потребують публікаційного відображення [177]. Про це 

свідчить приклад, наведений Ю. Гарфілдом: на основі аналізу даних з Web of 

Science для журналів з патології, було доведено необхідність появи журналу з 

прикладної вірусології [140]. 

Комунікаційні дослідження як науковий напрям є визначальним для 

розглянутих наукових часописів. Вони охоплюють такі теми: журналістика, 

дослідження медіа, теорія й практика комунікаційних процесів, комунікаційні 

мережі й технології, зв’язки з громадськістю, візуальні мистецтва, візуальний 

дизайн, теле- та радіомовлення, цифрова комунікація, цифрові медіа та 

конвергенція, мобільні медіа та мобільний контент, новітні медіа та соціальні 

мережі, видавнича справа, технічна комунікація тощо. 

Наукові журнали комунікаційної тематики, індексовані Scopus і Web of 

Science, часто розкривають якийсь окремий різновид комунікації, наприклад 

[177]: 

• за засобами передавання інформації: візуальна – 3 часописи, 

невербальна – 2, письмова – 1; 

• каналом передачі: технічна – 6 часописів, мобільна – 4, цифрова – 1; 

• характером аудиторії: масова – 26 часописів, міжособистісна – 14, 

міжкультурна – 5. 
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• тематикою: політична – 19 часописів, організаційна – 15, освітня – 9, 

екологічна – 8, у галузі охорони здоров’я – 7, професійна – 6, комунікація 

ризиків – 3, корпоративна – 2, навчальна – 2, сімейна – 1, наукова – 1 [177]. 

Для встановлення тематичного різноманіття видань було проаналізовано 

редакційні тексти, в яких подано інформацію про журнал. З цієї групи 

повідомлень виділено 494 структури, що позначають тематичні напрями. 

Зважаючи на великий обсяг одиниць підрахунку, наводимо перелік наукових 

питань, пов’язаних тільки з медіадослідженнями, що висвітлено на сторінках 

наукових журналів комунікаційної тематики: нові медіа; медіа-власність; 

дизайн цифрових/нових медіа; конвергенція; медіа в мирний час та під час 

збройних конфліктів; медіа та культурні дослідження; демократизація мас-

медіа в Східно-Центральній Європі, Південно-Східній Азії та Китаї; 

медіаефекти; медіарозваги; історія медіа; медійне законодавство та політика; 

медіаграмотність та критична педагогіка; політика медіа та форми 

інтелектуальної власності; медіатехнології та суспільство; медіаплатформи та 

інфраструктури; мобільні медіа й мобільний контент; перспективи малих медіа 

й громадських медіа; інтерактивні медіа, медіатрансляції; неформальні медіа; 

міжнародні медіа; радіомовлення; медіа й наука; таблоїдизація медіа; 

транснаціональні медіа та політичний і економічний суверенітет; нові медіа; 

контроль і цензура в медіа; медіа та діти й дорослі; преса та політичні інститути 

(наприклад, держава, уряд, політичні партії, громадські рухи, профспілки, 

бізнес); соціальні рухи в медіа. 

Лідером за кількістю тематичних орієнтирів є журнал Management 

Communication Quarterly, презентаційне повідомлення якого нараховує 39 

наукових векторів. Та наскільки б детально не було описано тематику видання, 

жодна редакція не називає її вичерпною, завжди залишаючи можливість для 

нових дослідницьких пошуків [177]. Тому наведені в описах журналу теми є 

«основними», «приблизними»: «Основні теми для журналу включають мову й 

соціальну взаємодію» [Journal of Language and Social Psychology]. 
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Опис тематичних векторів наукових журналів категорії «Комунікація» 

Social Science Citation Index виконується такими способами [177]: 

• перелік наукових галузей – комунікаційні дослідження, юриспруденція, 

антропологія; 

• використання ключових слів – мова й лінгвістика, дослідження медіа й 

кіно; 

• перелік потенційних тем для дослідження – «Цифрова музика – запис, 

виготовлення, поширення, формат файлів/обмін файлами, глобальні та 

протилежні потоки журналістського контенту й капіталу» 

[Convergence]; 

• вільне трактування тематики – «погляд на те, що таке письмо, як воно 

формується та що робить у світі» [Written Communication] [177]. 

У межах одного тексту може бути використано кілька способів. Кожен з 

них має свої переваги й недоліки в донесенні відповідної інформації до 

аудиторії. Так, перерахування наукових галузей має найвищий рівень 

узагальнення тематичного опису і найкраще підходить для видань загальної 

тематики, з мультидисциплінарним підходом, в яких поєднано наукові студії з 

різноманітних дослідницьких галузей. Наприклад, цей спосіб повідомлення 

аудиторії про власний контент використовує журнал Discourse Studies, 

предметну галузь якого описано так: «комунікаційні дослідження, 

юриспруденція, когнітивна та соціальна психологія, етнометодологія, 

антропологія, лінгвістика, дискурс, текст і мовлення» [177]. 

Ключові слова як прийом декларування тематики широко використані в 

наукових журналах з комунікаційних досліджень. Відрізнити цей тип подання 

інформації від інших доволі просто, адже редакції самостійно виділяють 

ключові слова в окремий смисловий блок. Їх список, на відміну від переліку 

наукових галузей, не описує тематичного поля, у межах якого можуть бути 

виконані дослідження, а відображає зміст видання [177]. Згідно з 

Н. Іваницькою, «ключові слова є головними словами в їхній проекції на те, про 
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що йдеться в певному дискурсі, обмеженому текстовому масиві інформації, як і 

на те, що перебуває у фокусі наукової уваги автора» [180, с. 19]. 

Щоб описати контент цілого журналу, редакціям доводиться добирати 

ключові слова з високим рівнем узагальнення, однак і в такому разі цей спосіб 

передаватиме тематику доволі конкретно. Наприклад, такий перелік відображає 

основний зміст журналу Journal of Communication: «комунікація, культура, 

раса, соціалізація, медіа, політика, теорія, дослідження». Цей підхід у 

визначенні предметної галузі наукового часопису має деяку перевагу над 

іншими: автор, перш ніж надсилати статтю, може самостійно перевірити, чи 

описують ключові слова журналу його роботу [177]. 

У наукових журналах з вузьким полем досліджень для опису тематики 

використано перелік потенційних тем. Що вужча спеціалізація журналу, то 

менша його аудиторія, і в такому разі розширити її можна за рахунок 

детального розкриття, пояснення, загальнодоступного викладу його змісту. 

Якомога детальніше визначаючи предметну галузь свого часопису, наводячи 

можливі теми дослідницьких робіт, редакція не лише ознайомлює читачів з 

контентом, а й може дати поштовх потенційним авторам для наукових пошуків 

у межах вказаного кола питань [177]. Наприклад, такий вигляд має опис 

тематики журналу International Journal of Press-Politics [177]: 

• «преса й політичні інститути (наприклад, держава, уряд, політичні 

партії, громадські рухи, профспілки, бізнес); 

• політика висвітлення в медіа соціальних і культурних проблем 

(наприклад, раса, мова, здоров’я, довкілля, стать, нація, міграція, праця); 

• динаміка й наслідки політичної комунікації (наприклад, передвиборча 

пропаганда, масова мобілізація, політична реклама, лобіювання); 

• політика й медіасистеми; 

• відносини між політикою й журналістською практикою» [International 

Journal of Press-Politics] [177]. 

Вільне трактування тематики – рідкісний спосіб опису тематики, його 

застосовано лише e двох журналах: Written Communication та Social Semiotics. 
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Цей підхід передбачає застосування незвичних для наукового стилю 

стилістичних прийомів, наприклад питальних речень: «Він [журнал] запитує: 

“Які семіотичні ресурси використовуються в конкретному 

інституціональному або соціальному контекстах та як вони відображають і 

приховують конкретні інтереси, зв’язки й комунікативні стратегії?”» [Social 

Semiotics] [177]. 

Редакція на власний розсуд обирає необхідні способи та глибину 

деталізації тематичної концепції видання, однак безсумнівно, що ця частина є 

найбільшою за обсягом у тексті презентаційних повідомлень. Наприклад, у 

журналі Games and Culture тематика займає 38 % тексту й представлена 

кількома способами [177]. Спочатку подається загальне її бачення: «публікує 

інноваційні теоретичні й емпіричні дослідження про ігри та культуру 

в інтерактивних медіа» [Games and Culture]. Потім предметне поле 

окреслюють чіткіше за допомогою переліку наукових галузей: «Games and 

Culture охоплює соціокультурні, політичні й економічні аспекти ігор, зокрема 

текстовий аналіз, політичну економію, культурологію, етнографію, расові, 

гендерні дослідження, медіадослідження, державну політику, міжнародні 

відносини й комунікаційні дослідження» [Games and Culture]. Наводиться 

перелік потенційних тем для дослідження: «проблеми ігрової культури, 

пов’язані з расою, класом, гендерними й статевими особливостями; проблеми 

розроблення ігор; текстовий і культурний аналіз ігор як артефактів; питання 

політичної економії та державної політики як на американському, так і на 

міжнародному рівнях» [Games and Culture] [177]. 

Опис предметної галузі журналу в презентаційних текстах має важливе 

значення для встановлення контакту з аудиторією. Ґрунтовне пояснення 

предметного поля, яке охоплює видання, наведення орієнтовних тем, акцент на 

пріоритетних напрямах дасть авторові достатньо чітке розуміння його 

тематичного вектора. Саме на цю інформацію науковець орієнтується, 

обираючи журнал для публікації власного дослідження. Декларуючи широке 

тематичне поле, редакція може зіткнутися з проблемою великого напливу 
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матеріалів недостатньої якості. І. Тихонкова зазначає, що «бажано, щоб 

видання мало чітко прописану унікальну тематику, коло читачів і авторів» [150, 

с. 96]. 

Предметна галузь журналу визначає обсягйого аудиторії, має вплив на 

його впізнаваність у світі. К. Стренек описує власний досвід випуску наукового 

журналу й визначає такі тематично орієнтовані моделі журналів: загальні, 

спеціалізовані, регіональні, інституційні, щорічні оглядові [181, с. 9-11]. 

Згідно з К. Стренеком, загальні видання є мультидисциплінарними, 

охоплюють одну або кілька наукових галузей, що дозволяє залучати багато 

нових авторів; з іншого боку, відсутність чіткого тематичного фокусу 

ускладнює утримання сталої аудиторії. Спеціалізовані журнали охоплюють 

наукові студії, виконані в рамках окремої, вузької дисципліни, відповідно 

мають визначену спільноту авторів і читачів. Регіональні за тематикою 

часописи відображають дослідження, які стосуються якоїсь географічної 

території, що також формує постійне коло авторів і читачів. Журнали 

інституцій виходять за спонсорської підтримки різних організацій і зазвичай 

містять контент, дотичний до їхньої діяльності. Вони сфокусовані на запитах і 

наукових внесках членів цих асоціацій чи товариств, завдяки чому мають сталу 

аудиторію. Оглядові щорічники – це видання з непостійним предметним полем, 

яке може змінюватися залежно від редакторського погляду – презентувати 

наукові дослідження з різних галузей науки або навпаки – сформувати один з 

випусків за вузькою тематикою; відповідно й межі їхньої аудиторії нестабільні 

[181, с. 9-11]. 

Отже, редакціям наукових часописів слід зважено підходити до 

формування тематики журналу. Необхідно пам’ятати, що наукометричні та 

реферативні бази даних готові обрати для своїх «колекцій» нові видання за 

умови, що вони займають унікальну предметну нішу та збагатять наявне 

зібрання. 
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2.3. Рубрикація наукових журналів 

Внутрішня рубрикація в наукових виданнях – феномен, що не знайшов 

однозначної оцінки серед дослідників наукових журналів. Це невід’ємний 

атрибут художніх, громадсько-політичних видань тощо, однак у наукових 

часописах він не сприймається як необхідне, доцільність його використання 

ставиться під сумнів. 

Згідно зі спостереженнями О. Акопова щодо структури спеціалізованих 

видань, наукові часописи «не мають поділу на розділи» [90, с. 43]. Сучасний 

дослідник Є. Абрамов стверджує, що «однією з характерних особливостей 

журналу є відсутність рубрик. <…> необхідності та можливості групувати 

статті за рубриками немає» [182, с. 5]. Це частково узгоджується із сучасним 

переходом до статейно орієнтованої моделі поширення наукового продукту. 

Завдяки комп’ютерним технологіям основною одиницею поширення 

інформації стає окрема стаття, а не цілий випуск чи том часопису. Однак 

редакційна практика наукових журналів комунікаційної тематики суперечить 

цим твердженням. Науковий часопис потребує систематизування матеріалів. 

Частина аудиторії звертається до цих видань не спорадично, а регулярно, і має 

певні очікування щодо тематики публікацій чи їхніх жанрів – якогось фрейму, 

який організовує їх. Крім того, рубрикація – це одна з небагатьох площин, де 

можна застосувати творчий підхід, проявити оригінальність. Вона не впливає 

на зміст чи структуру наукової статті, однак може додати часопису 

унікальності. 

Рубрикація як композиційна модель часопису повторюється з номера в 

номер з невеликими змінами. Така сталість, хоч і не повсюдно використовувана в 

періодиці, зумовлена важливими функціями рубрикації. О. Харитоненко зазначає, 

що нині основна функція рубрик – «не зацікавлення, привертання уваги читача, 

створення “обличчя” газети, а лише структурування видання й полегшення 

пошуку інформації» [183, с. 104]. Друга забезпечує створення образу видання, 

який відображається в його поліграфічному оформленні та, згідно з О. Ільченко, 

«допомагає цільовій аудиторії зрозуміти, що є спільного й відмінного в 
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періодичних виданнях» [184, с. 209]. Також завдяки рубрикам редакція може 

визначати «пріоритетні для висвітлення теми й проблеми» [187, c. 245]. 

Попри значущість функцій рубрик, їхня класифікація недостатньо 

розроблена й досі. С. Гуревич пропонує поділяти газетні рубрики на тематичні 

й службові [113]. Перша категорія відображає тематику матеріалів. Друга 

систематизує публікації за жанровою ознакою, за маркерами часу, на основі 

належності до окремої аудиторії чи регіону, за джерелом інформації. Також 

дослідник виділяє загальні рубрики, що можуть бути використані в будь-якому 

часописі, та монопольні – трапляються лише в одному виданні, оскільки 

пов’язані з місцевим життям, особливостями регіону, де виходить журнал, 

тощо [113]. 

Розміщуючи статті електронної версії наукових журналів комунікаційної 

тематики на сайті, редакції повністю відтворюють структуру номера, зокрема 

зберігають рубрикаційний поділ. Трапляються видання, що ніяк не групують 

матеріали випуску. У тих журналах, де рубрики використовують, їх можна 

класифікувати за двома параметрами – частота використання та спосіб 

творення. 

Частота використання – універсальний принцип, на підставі якого можна 

класифікувати найрізноманітніші рубрики. За цією характеристикою рубрики 

бувають: 

• регулярні – використовуються постійно, але не обов’язково в кожному 

номері: «Підходи й практики», «Кейси й коментарі», «Книжкові 

рецензії», «Дослідницькі статті»; 

• змінні – рубрики, що зазнають часткових змін у різних номерах залежно 

від теми: «Що ми знаємо про [рівневий маркетинг]», «Як [медіа] 

працюють у рекламі», «Огляд чотирьох книг з [інфографіки]»; 

• епізодичні – тимчасові рубрики, що існують лише в окремих номерах 

журналу, часто створені для спеціальних випусків: «Переклад: культурні 

особливості в Аргентині й Мексиці», «Концепт «Здоров’я» в комунікації 

у галузі охорони здоров’я». 
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Наявність змінних та епізодичних рубрик свідчить про пошук найкращих 

форм і способів організування інформації в журналі, зручного для читача 

оформлення. 

За способом творення рубрики наукових часописів комунікаційної 

тематики можна поділити на типоформувальні, тематичні, унікальні, 

дискусійні. Розподіл матеріалів за цими групами має такий вигляд: 

типоформувальні – 83 %, тематичні – 9 %, унікальні – 3 %, дискусійні – 1 %, 

без рубрики – 4 %. 

Типоформувальні рубрики є найпоширенішими й створені вони на основі 

типів наукових публікації. Це найпростіший спосіб, за допомогою якого 

формується структура видання. Спочатку розміщують матеріали найбільшої 

значущості, відповідно й більші за обсягом, а наприкінці подають короткі 

дослідницькі повідомлення, коментарі, книжкові рецензії тощо. За частотою 

використання до десяти найпоширеніших рубрик входять (наведені в порядку 

зменшення частотності): «Статті», «Книжкові рецензії», «Редакційне слово», 

«Вступ», «Дослідницькі замітки», «Коротке дослідження», «Оглядове есе», 

«Короткий огляд», «Дискусійне есе», «Коментарі», «Короткі дослідницькі 

повідомлення». Ці рубрики не можна назвати жанровими, оскільки до групи 

належать не лише жанри наукових публікацій, а й різні форми подання 

наукової інформації: «Досьє», «Опитування», «Майстер-клас», «Схеми» тощо. 

Наприклад, так в описі видання подано наповнення регулярних рубрик у 

журналі Public Understanding of Science: «“Дослідницькі статті” – 

повідомлення про оригінальні дослідження; “Перспективи” – пояснення 

ключових ідей і проблем у теорії, практиці та політиці; “Огляди” – огляд 

найновіших книг, виставок та інших цікавих подій; “Бібліографія” – анотована 

бібліографія сучасних досліджень у галузі» [Public Understanding of Science]. 

Тематичні рубрики посідають друге місце за частотою використання. З їх 

допомогою об’єднують статті спільної тематики. Ці рубрики бувають і 

регулярними, й епізодичними, створеними лише для одного випуску журналу: 

«Барак Обама та історія риторики», «Комунікаційна наука й кризи», «Мотивації 
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та відповіді аудиторії». Найбільше матеріалів було опубліковано в рубриці 

«Соціальні медіа» у журналі Public Relations Review, що свідчить про цікавість 

до цієї теми. 

У науковому часописі також можуть існувати спеціальні тематичні 

рубрики, які мають спільні риси зі спеціальними тематичними випусками. 

Наприклад, у журналі Media International Australia існує така рубрика: «Кожен 

випуск журналу містить тематичний розділ, за який відповідають гостьові 

редактори. Завдяки цій рубриці міжнародне наукове співтовариство 

збагачується важливими, а часто й новаторськими дослідженнями в 

усталених і нових галузях» [Media International Australia]. До тематичних також 

відносимо рубрики, які мають у своїй назві слово «секція»: «Тематична секція», 

«Основна секція», «Спеціальна секція». Інколи така рубрика побудована за 

принципом окремого розділу, в якому є свій вступ, основна й підсумкова 

частини. За таким принципом побудовано рубрику «Спеціальна секція: 

Цифрова праця» в журналі Critical Studies in Media Communication. 

До групи унікальних рубрик належать оригінальні назви умовних розділів 

часопису, що використані лише в одному виданні: «Бінокль», «Перехресні 

потоки», «Калейдоскоп», «Відношення», «Нові голоси», «Числа, будь ласка», 

«Недавнє й корисне», «Дослідницький синтез», «Цитуючи класиків», «Байки з 

галузі», «Місце спікера», «Що ми знаємо про [маркетинг]». 

За семантичним принципом було виокремлено також групу дискусійних 

рубрик. У їхній назві є слова, що позначають дебати, тобто встановлюють місце 

для публікування матеріалів полемічного характеру: «Форум», «Дебати», 

«Круглий стіл», «Колоквіум», «У розмові». Хоча цей тип рубрик рідко 

з’являється на сторінках дослідницьких часописів, він має особливе значення. 

Тут розміщено погляди, думки, гіпотези, які ще не отримали наукового 

підтвердження, але можуть стати поштовхом для подальших пошуків. Ця 

рубрика об’єднує матеріали, що їх редакція вважає змістовними, цінними для 

професійного співтовариства, але які потребують обговорення: «Management 

Communication Quarterly має регулярний розділ «Форум», присвячений 
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провокативним есе на дискусійні теми в галузі» [Management Communication 

Quarterly]. Також ця рубрика може бути використана для розміщення 

матеріалів, що не є дослідницькими статтями: «У рубриці «Форум» розміщені 

тематичні нариси, коментарі, дебати, обговорення конференцій і книжкові 

рецензії» [Management Communication Quarterly]. 
Залежно від типу рубрикації, що переважає в науковому часописі 

комунікаційної тематики, можна виділити кілька основних підходів у 

структуруванні матеріалу. 

Перший підхід передбачає наявність оригінальних рубрик, які не 

використовуються в інших часописах. До цієї групи належать журнали 

Comunicar (постійні розділи «Вступне слово», «Досьє», «Калейдоскоп», 

«Бінокль», «Огляди» та «Візуальні історії») та Journal of Advertising Research 

(«Звернення редактора», «Місце для спікера», «Числа, будь ласка», 

«Дослідницька якість», «Статті», «Уроки», «Що ми знаємо про […]», «Точка 

зору»). Окрім цих двох видань, унікальні рубрики мають лише 13 часописів. Ці 

рубрики можуть мати додаткове функціональне призначення. Наприклад, 

рубрика «Перехрестя» в журналі Media, Culture & Society запроваджена як 

«діалогічний простір для дискусій, критики й роздумів щодо поточних проблем 

у медійній галузі та комунікаційних дослідженнях. Він спрямований на 

стимулювання обговорення нових питань, тенденцій, тем і концепцій у цій 

галузі» [Media, Culture & Society]. 

Другий підхід – це групування публікацій за їхніми типами. Суто 

типоформувальний поділ, без інших видів рубрик мають 34 журнали, що 

робить його найпоширенішим підходом в організуванні публікацій у випуску. 

Третій підхід можна визначити як універсальний, оскільки у випуску 

подано найрізноманітніші типи рубрик. Цей спосіб використовують 9 видань. 

Наприклад, у журналі Critical Studies in Media Communication представлено такі 

види рубрик: 

• типоформувальні – «Оригінальні статті», «Редакційне слово», «Запрошені 

статті», «Виправлення»; 
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• тематичні – «Переклад: культурні особливості в Аргентині й Мексиці». 

16 редакцій взагалі не створюють рубрикаційної схеми для розміщення 

матеріалів усередині видання. Наприклад, це журнали: Argumentation, 

Discourse, Context & Media, International Journal of Conflict Management, 

International Journal of Mobile Communications. На перший погляд може здатися, 

що в часописі Discourse, Context & Media існує рубрикаційний поділ: для 

кожної статті вказано тип публікації. Однак спосіб їхнього оформлення – 

дрібний кегль та напівпрозоре виділення – свідчить про допоміжний характер 

інформації, а не про об’єднувальні чи заголовні функції. 

У деяких наукових журналах комунікаційної тематики є лише кілька 

рубрик. Можна припустити, що не всі журнали зацікавлені в жанрових 

експериментах і публікують виключно традиційні матеріали. Дати заснування 

цих журналів свідчать, що рубрикаційна концепція журналу не залежить від 

його «віку». Наприклад, Communication Monographs (1934) містить лише 

рубрики «Дослідницькі статті» й «Вступ», Communication Research (1974) – 

«Статті», Narrative Inquiry (1991) – «Статті». Хоча для українських наукових 

часописів характерна інша ситуація: згідно з дослідженням Н. Зелінської, 

«одноманітність структури, зокрема подання статей без поділу на рубрики або 

жанрові різновиди, притаманна тільки частині «старих» видань з багатолітньою 

історією, причиною чого є, найімовірніше, данина звичці, традиції. 

Новостворені часописи ускладнюють та урізноманітнюють структуру, надають 

рубрикам індивідуальності» [30, с. 231–232]. 

Отже, рубрикація наукових журналів комунікаційної тематики не є 

сталою та виконує зазвичай інформаційну функцію – повідомляє авторам про 

тип або зміст матеріалу. Тому в часописах переважають типоформувальні 

рубрики. За допомогою інших видів рубрик – тематичних, дискусійних, 

унікальних можна наголосити на змістових особливостях публікацій. Тому, 

якщо редакція має унікальне, нестандартне бачення рубрикації журналу, не 

варто відмовлятися від нього на користь традиційних підходів. 

 



85 

 

2.4. Жанри в наукових журналах 

Завдяки новим технічним можливостям редакції сучасних наукових 

видань мають більше простору для експериментів, пошуку вдалих форм 

подання наукових даних. Так, електронна форма журналу, окрім статичного 

контенту, дозволяє впровадити й динамічний: усе частіше в статтях 

з’являються відеовставки, анотації у вигляді графіків, створюються нові 

формати наукової статті – так зване «дослідження в реальну довжину» тощо. 

Згідно з брошурою «Розуміння видавничого процесу. Як опублікуватися 

в наукових журналах», випущеною видавництвом Elsevier на допомогу авторам 

[185], редакції охоче розглядають дослідницькі матеріали такого формату: 

• листи й короткі повідомлення, призначені для швидкого інформування 

про дослідження (на відміну від повноцінної статті, де може бути 

вміщено 4–8 таблиць, у цих публікаціях зазвичай 1–2 таблиці); 

• оглядові роботи, що підсумовують актуальні події, без уведення в 

науковий обіг нових даних; 

• повноцінні статті, які містять значну за обсягом інформацію, деталі, події 

чи результати; 

• мікростатті – новий формат, призначений для опису дослідницької 

роботи, в якому наведено лише дані й характеристики процесу – 

програмне забезпечення, методи, відео тощо [185]. 

Жанрове поле наукових журналів комунікаційної тематики має такий 

вигляд: оригінальні дослідницькі статті – 63 %, рецензія на книгу – 20 %, 

огляди – 9 %, короткі наукові повідомлення – 4 %, есе – 2 %, інше – 2 %. 

Наукова стаття є основним і традиційним способом подання інформації в 

науковому журналі. Це найпоширеніший тип публікації, в якому викладено 

результати оригінального дослідження. Безперечний пріоритет статті 

пояснюється зручністю її формату для висвітлення наукової інформації, адже в 

її рамках можна відобразити всі важливі компоненти дослідження, описати 

його методи та навести отримані результати. Наукова спільнота вже виробила 

основні правила композиційної побудови цього жанру. У вітчизняній практиці 
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структура наукових статей для фахових наукових видань пов’язана з вимогами, 

затвердженими Державною атестаційною комісією України. Це постановка 

проблеми та її зв’язок з науковими чи практичними завданнями; аналіз останніх 

досліджень і публікацій; виклад матеріалу; висновки. За кордоном найбільш 

поширена структура статей IMRAD – англомовна абревіатура від «вступ, 

методи, результати й обговорення». 

Згідно зі спеціалізованим словником для наукових установ, за характером 

аналітико-синтетичного перероблення інформації наукова стаття може мати два 

різновиди: суттєво оригінальна стаття (первинний документ), заснована на 

фактах, ще не введених до наукового обігу або таких, що не відповідали на 

поставлені автором питання, і інформаційна стаття (вторинний документ) – 

написана на підставі аналізу первинних документів: оглядова, реферативна, 

стаття-рецензія [186, с. 37]. Н. Зелінська й Т. Мальчевська виділяють такі види 

цієї наукової публікації: інформаційна стаття з конкретного питання (аналог 

експериментальної статті), загальна (теоретична) стаття, оглядова стаття 

загальнотеоретичного характеру, стаття-есе, проблемно-аналітична, полемічна, 

дискусійна, редакційна статті [30, с. 237-238]. 

Редакції аналізованих наукових журналів комунікаційної тематики по-

різному визначають жанри опублікованих матеріалів. Частина видавців називає 

всі матеріали статтями, не вдаючись до глибокої деталізації, інші детально 

описують жанри опублікованих текстів. 

Зазвичай наукові статті в журналах комунікаційної тематики описані за 

простою формулою: у більшості часописів матеріали позначені як «статті» або 

«наукові праці». Також можуть вживатися означення «оригінальні» та 

«дослідницькі». Залежно від призначення статті та її особливостей, цей ряд 

може бути продовжено такими різновидами: спеціальна стаття, регулярна, 

цільова, теоретична. Існує поняття статті, написаної науковцями спеціально на 

прохання редакцій з метою висвітлити якісь важливі події, явища, на які 

необхідно відреагувати, – «запрошена» стаття. В описах журналів авторам 
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пропонують надіслати такі роботи: статті із запрошеними коментарями, 

аналітичні статті, сучасні статті. 

Нетипові способи опису статті є сильним інструментом, щоб виділити її 

з-поміж інших матеріалів і захопити увагу читача. Переглядаючи зміст 

журналу, науковець неодмінно затримає погляд на незвичних для нього 

характеристиках. Зокрема, у журналі European Journal of Communication він не 

омине увагою публікацію, що отримала відзнаку як краща стаття 2014 р. 

(Article of the Year Award 2014). 

У публікаційному полі наукових журналів комунікаційної тематики на 

другому місці за поширеністю після дослідницької статті стоїть рецензія на 

книгу. Це критичний огляд нового або важливого для галузі видання. 

Оскільки такі матеріали є невеликими за обсягом, в одній публікації може 

бути подано аналіз кількох книг. Часом не автори, а сама редакція готує ці 

публікації – тоді вони мають вигляд коротких самостійних текстів, об’єднаних 

в одну рубрику. Ці повідомлення мають назви «книжкові рецензії», «замітки 

про книги». 

Матеріалом для аналітичного опису, оцінної характеристики можуть 

виступати не лише книги, а й інші важливі для фахової аудиторії ресурси: 

фільми, виставки, фестивалі. Журнал Public Opinion Quarterly називає рубрику 

для цих матеріалів «Огляди книг і ресурсів», щоб розміщувати там усі 

необхідні джерела. До цієї групи відносимо повідомлення журналу Technical 

Communication, які опубліковані в рубриці «Нещодавнє й важливе». Це 

реферати статей з інших часописів, які можуть зацікавити читачів – учених та 

практиків технічної комунікації. Також редакції готові публікувати на 

сторінках своїх журналів короткі огляди на інші ресурси – конференції, 

друковані медіа, дослідницькі програми й навіть програмне забезпечення. 

На сторінках наукових журналів комунікаційної тематики наявні 

публікації похідних від наукової статті жанрів – огляди та есе. Від наукової 

статті їх відрізняє публіцистичний тон викладу. Через подібність цих жанрів їх 

інколи об’єднують в один матеріал – оглядове есе. 
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Оглядові статті мають особливе значення в науковій комунікації, адже в 

них зазвичай подано ретроспективний аналіз тієї чи іншої наукової проблеми. У 

вітчизняній практиці виділяють такі підвиди огляду: «аналітичний – подає 

аналіз, оцінку та зіставлення першоджерел, узагальнення основної інформації й 

висновки щодо змісту досліджуваних питань» [186, с. 41] та «реферативний – 

характеризує проблеми, що їх розглянуто в першоджерелах, без аналітичної 

оцінки й узагальнених висновків» [186, с. 41-42]. На сторінках наукових 

журналів комунікаційної тематики оглядові статті представлені такими 

варіантами: класичний огляд, огляд, підготовлений на прохання редакції, огляд 

літератури, комплексний літературний огляд. Одноманітність позначень 

свідчить про те, що вже саме поняття огляду яскраво характеризує відмінність 

матеріалу від дослідницьких статей. 

Ще один тип публікації, у самій назві якого закладено нестандартний 

підхід у викладенні наукових результатів, – це есе. Цей жанр, мабуть, чи не 

найкраще підходить для журналів гуманітарної тематики, адже в його форматі 

можна більш вільно висловлювати власні міркування, надавати оцінні 

характеристики. Згідно з вітчизняними профільними енциклопедичними 

виданнями, есе – це жанр, «що відзначається вишуканістю форми» [102, с. 103]; 

«де вільно, не обов’язково вичерпно, але виразно індивідуально трактується 

подія, явище, проблема чи тема. Есе властиві <…> вільна розкута композиція, 

асоціативність, зміщення часово-просторових планів, поєднання елементів 

художньої образності з науковими міркуваннями» [187, c. 55–56]. Аналогічно 

до оглядових статей, жанр есе не характеризується варіативністю. У наукових 

журналах комунікаційної тематики він має такі форми: есе в рубриці «Форум», 

оглядове есе, наукове есе, візуальне есе, есе, написане на прохання редакції. 

З-поміж жанрів, що функціонують в публікаційному полі наукових 

видань комунікаційної тематики, вирізняється редакційна стаття. Інколи її 

відносять до різновидів наукової, та вона помітно відрізняється від неї тим, що 

цей матеріал зазвичай готує головний редактор і він не призначений для 

викладення результатів наукового дослідження. 
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Редакційна стаття – один з найцікавіших жанрів для прикладних 

комунікаційних досліджень, адже є майданчиком для висловлення думок, 

поглядів, ідей редакції. Редакційна стаття може описувати діяльність часопису, 

наприклад повідомляти про зміни в редакційній політиці, або звертати увагу на 

важливі події в науковій галузі. Редакції по-різному називають це вступне 

слово у виданні: «редакційне есе», «нотатки редактора», «лист від редактора», 

«вступне слово редактора», «доповідь редактора». Варіант назви прямо вказує 

на обсяг тексту – від короткої замітки до невеликого есе. 

Зважаючи на тематику редакційної статті, часом вона виступає місцем 

для ритуальної комунікації, зокрема, набуває форм привітання нових 

редакторів чи прощальних промов попередніх. Сюди належать вступні статті 

від тимчасових, запрошених до підготовки спеціального випуску редакторів – 

«слово гостьового редактора», «замітки запрошеного редактора». 

Наступна група публікацій, розміщених у наукових журналах 

комунікаційної тематики, містить кілька різних жанрів, які, однак, можна 

об’єднати за принципом спільності обсягу – це короткі повідомлення, доповіді 

та коментарі. 

Наукове повідомлення – це коротка завершена дослідницька публікація, 

що «відрізняється від наукової статті нижчим ступенем узагальнення наукових 

фактів (ідей) і спрощеною структурою» [186, с. 45]. Ця категорія матеріалів 

рідко з’являється в комунікаційних часописах через кілька причин. По-перше, 

невеликий обсяг такого повідомлення не завжди дає можливість повною мірою 

висловити думки науковця, адже особливістю соціогуманітарних досліджень є 

розлога аргументація. Цей жанр зручний для технічних, природничих наук, з 

його допомогою можна швидко й стисло повідомити про отримані результати, 

не вдаючись до їх глибокого аналізу, засвідчити пріоритет авторства тощо. По-

друге, коротке наукове повідомлення не завжди сприймається як повноцінна 

дослідницька робота. Хоча наведену думку спростовує редактор-практик 

С. Доновен, який у своїй статті про важливість цього жанру зазначив, що «у 

форматі короткого наукового повідомлення були опубліковані результати 
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досліджень про структуру ДНК ученими Дж. Уотсоном та Ф. Кріком» [188, 

c. 441]. 

Доповіді як тип публікації (зазвичай у цьому форматі в журналі 

публікують тези конференцій) мають багато спільного з короткими науковими 

повідомленнями – невеликий обсяг, висока інформативність. На сторінках 

наукових журналів комунікаційної тематики ця група представлена такими 

різновидами: доповідь на конференції, дослідницькі нотатки, короткі огляди, 

коротке дослідження тощо. 

Невеликими за обсягом текстами також є коментарі. Згідно з 

С. Доновеном, це доповнення, додаткові матеріали до великих документів, що не 

були б ніколи опубліковані поза контекстом основної статті. Вони «не подають 

ніякої нової дослідницької інформації, а презентують критичні міркування 

автора, обговорення нещодавньої публікації» [188, c. 441]. Незважаючи на 

вторинність цієї публікації, коментарі уточнюють, доповнюють наукові 

результати, з їхньою допомогою дослідники оцінюють слабкі чи сильні сторони 

дослідження, полемізують, дискутують з автором статті тощо [188, c. 441]. 

На окрему увагу заслуговує такий тип матеріалу, як кейсові дослідження. 

Це опис реальних випадків, конкретних рішень для тієї чи іншої ситуації. 

Незважаючи на прикладний характер, кейсові дослідження також необхідні для 

наукового аналізу, адже описані в них факти є цінним практичним матеріалом 

для подальших дослідницьких пошуків, наукового систематизування, 

класифікування тощо. Кейси рідко використовують у публікаційному полі 

наукових журналів комунікаційної тематики. Їх зафіксовано лише в трьох 

виданнях (Journal of Media Ethics, Research on Language and Social Interaction, 

International Journal of Conflict Management) – як кейсове дослідження та як 

навчальний випадок.  

У комунікаційному полі наукових часописів функціонують і різні типи 

повідомлень: подяки, оголошення, анонси, новини, привітання, некрологи [189, 

с. 104]. Ці публікації нечасто з’являються на сторінках видань, їхня основна 

функція полягає в тому, щоб поінформувати читачів про значущі події в 
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професійному товаристві чи науковій галузі. Вони перетворюють часопис зі 

сховища наукових статей на комунікаційний простір для вчених, завдяки їм 

відбувається не лише споживання наукової інформації, а й спілкування 

всередині професійної спільноти. 

До нетрадиційних для наукової комунікації жанрів належать також 

інтерв’ю, слайди, професійні байки й настанови [189, с. 104]. Ці публікації 

епізодичні, створені під якусь тему, подію чи для якогось журналу. Вони 

свідчать, що жанрова палітра наукових публікацій рухлива, динамічна, готова 

до нових форматів. Наприклад, унікальні для наукової комунікації матеріали 

створював журнал Comunicar (до 2016 р.). Це комікси, графічний опис 

важливих історичних подій у комунікаційній галузі (див. Додаток Г). 

На сторінках наукових журналів комунікаційної тематики також 

публікують оголошення про помилки та запрошення надсилати статті до 

спеціальних випусків. 

Редакції часто називають не лише тип матеріалу, який хочуть отримати, а 

надають його опис, тобто пояснюють авторам, до чого прагнути [189, с. 104]. 

Наприклад, в інструкціях з підготовки оригіналів для авторів журналу 

Environmental Communication наведено такі типи публікацій: дослідницька 

стаття (Research Article), розширений огляд (Advanced Review), дослідницький 

погляд (Research Insight), коментар (Commentary), оглядове есе (Review Essay). 

Їх можна умовно розділити на дві групи за обсягом. До великих за обсягом (6–8 

тис. слів) належать дослідницька стаття й розширений огляд. В описах цих 

типів публікацій редакції акцентують на тому, що це значні наукові розвідки – 

«новий науковий масштабний аналіз», «всебічний синтез й огляд досліджень і 

розробок міждисциплінарного значення», «визначає майбутні напрями 

досліджень, аналізу та/або професійної практики» [Environmental 

Communication]. 

До матеріалів меншого обсягу (2–3 тис. слів) належать дослідницький 

погляд, коментар, оглядове есе. Усі вони мають оцінний характер викладу. 

Перші два типи публікацій коротко представляють нові тенденції в галузі – 
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«дає уявлення про нещодавні чи нові дебати й тенденції та/або новий 

соціальний, професійний або державний контекст», «характеризує 

результати нових досліджень, професійні практики, проблеми та/або 

соціальні тенденції та рішення; рецензований, має своєчасний характер» 

[Environmental Communication]. Оглядове есе фактично є рецензією – 

«критична оцінка, синтез й обговорення трьох або більше найновіших книг, 

документальних фільмів та/або експонатів, шляхом аналізу основних 

аргументів, висновків, спільних або відмінних тем, включаючи елементи, 

пов’язані з просуванням, впливом і сприйняттям» [Environmental 

Communication]. 

Усі розглянуті типи публікацій неоднорідно представлені в аналізованих 

наукових журналах комунікаційної тематики. Найбільше різновидів матеріалів 

публікують чотири видання (усі належать видавництву Sage Publishing): 

• Social Semiotics – стаття, рецензія на книгу, редакційна стаття, вступ, 

оголошення про помилки, замітка, доповідь, оглядове есе; 

• New Media & Society – стаття, рецензія на книгу, редакційна стаття, вступ, 

регулярна стаття, оглядова стаття, оглядове есе, стаття тематичного 

випуску, подяка; 

• Public Opinion Quarterly – стаття, огляд ресурсів, рецензія на книгу, 

термінова доповідь, доповідь на конференції, переднє слово редактора, 

вступ, перелік експертів з оцінювання наукових статей, дослідницька 

замітка; 

• Public Understanding of Science – стаття, рецензія на книгу, подяка, 

оголошення, коментар, редакційна стаття, огляд фестивалю, запрошене есе, 

запрошена стаття, класичне повідомлення. 

У Додатку Д наведено англомовні назви публікацій, які редакції вказали в 

текстах про своє видання як такі, що будуть із задоволенням розглянуті. 

Завдяки новітнім технологіям сучасні медіа мають можливість 

транслювати інформацію для аудиторії в режимі реального часу. Для наукової 

комунікації, зокрема для системи наукової періодики, це має важливе значення, 
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адже період від подання оригіналу до його публікування може бути доволі 

тривалим. Реалії публікаційної практики десятиліття тому були такими, що 

«редакційний лаг міг сягати кількох років» [178, с. 11]. Хоча робота редакції 

над підготовкою наукової статті, доведення її до рівня повноцінного наукового 

продукту з усіма необхідними атрибутами досі займає багато часу, нині видавці 

наукових журналів мають можливості пришвидшити процес оприлюднення 

поданих робіт завдяки опублікуванню авторських оригіналів, коректур, 

препринтів на сайті журналу. Тож сучасні часописи з комунікацій дедалі 

частіше звертаються до цього варіанта. 

Опублікування проміжної версії дослідницької статті, яка ще перебуває 

на редакційному опрацюванні, має велике значення для автора. Він отримує 

моральне задоволення від того, що його стаття вже вийшла у світ, має 

матеріальне засвідчення результату своєї інтелектуальної роботи, яким може 

поділитися з колегами, іншими науковцями, і вже здобуває наукове визнання, 

підтвердження високого рівня його дослідницької діяльності. 

Журнал, якомога швидше презентуючи читачам нову статтю, по-перше, 

отримує прихильність автора, у такий спосіб переконуючи його, що дбає про 

нього, і водночас підтверджує імідж професійного редакційного колективу. По-

друге, це забезпечує виконання комунікаційної функції та функції встановлення 

пріоритету, що важливо за високого рівня конкуренції в сучасній науці. По-

третє, з точки зору маркетингу видання, новий контент сприяє зростанню 

цікавості аудиторії до журналу. 

Можливість швидкого опублікування матеріалів надають, зокрема, 

Taylor & Francis Group, Sage Publishing, Elsevier. Наприклад, видання компанії 

Elsevier використовують такий підхід [190]. На веб-сторінках журналів є 

рубрика «Статті в роботі» (Articles in Press), де розміщено рецензовані, 

прийняті до друку праці, які точно буде опубліковано. Вони ще не мають 

відповідного бібліографічного посилання, але їх можна цитувати за DOI та 

роком публікації онлайн. Після призначення статті до певного тому чи випуску 
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її видаляють з рубрики, а фінальну версію розміщують у відповідному номері, 

причому датою першої публікації є розміщення онлайн [190]. 

Існує три варіанти оприлюднення роботи залежно від ступеня 

опрацювання авторського оригіналу. Прийняті праці (Accepted manuscripts) – 

рецензовані й схвалені до друку, однак не відредаговані та не відформатовані, 

можуть не мати повної функціональності – наприклад, у списку використаних 

джерел не діють гіперпосилання. Чернетки без виправлень (Uncorrected 

proofs) – це відредаговані й відформатовані роботи, що очікують на авторську 

перевірку, відповідно їхній текст може бути змінено. Виправлені чернетки 

(Corrected proofs) – статті з авторськими правками, які також можуть ще 

зазнати змін, не мають остаточного бібліографічного опису для цитування 

[190]. 

Як видно з прикладів, прив’язка до певного випуску чи тому має важливе 

значення, зокрема, для належного цитування роботи. Наукові журнали, що 

висвітлюють результати комунікаційних досліджень найчастіше виходять 

випусками (Issue) з наскрізною нумерацією сторінок, які об’єднано в томи 

(Volume) за роком випуску. Ця практика спростовує твердження Є. Абрамова 

про те, що в наукових журналах «поняття Issue не використовується. Одиницею 

контенту виступає весь рік. При цьому для зручності використання друкованої 

версії його може бути розділено на кілька частин, кожна з яких називається 

Том» [182, с. 5]. Крім того, у журналах видавництва Elsevier том може бути 

сформований з випусків за різні роки. Деякі журнали не мають поділу тому на 

випуски. 

Незважаючи на можливість опублікування статті поза межами окремого 

випуску чи тому, велике значення для поширення наукових знань має 

періодичність видання. Вона структурує інформацію за часом опублікування, 

полегшує її пошук, зокрема спрощує шлях звернення до першоджерела. Також 

регулярність виходу журналу в світ через визначені проміжки часу може свідчити 

про постійну, систематичну роботу редакції, про те, що видання має стабільний, а 

не спорадичний характер. Саме тому цей критерій є обов’язковим серед вимог баз 
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даних Scopus і Web of Science. Власне, періодичність є однією з основних 

типологічних рис наукового журналу, і Д. Кронік стверджує, що вона «у тих чи 

інших формах існувала ще до появи самого наукового журналу» [191, c. 63]. 

Індивідуальність журналу простежується й у періодичності його випусків. 

Найбільше журналів виходять у світ раз на квартал (41 видання) або раз на 

півроку (15 видань). Решта публікуються 1 раз на рік – 1 видання, 2 рази – 2, 3 

рази – 3, 5 разів – 4, 8 разів – 8, 12 разів – 4. Для порівняння, українські наукові 

видання з соціальних комунікацій мають таку періодичність: 1, 2, 4, 6, 12 разів 

на рік [176, с. 138]. Тому для наукового видання найоптимальнішою є 

періодичність виходу чотири рази на рік (щоквартально) [167, с. 38]. 

Отож, редакції наукових часописів мають можливість експериментувати з 

публікаційним полем журналу, урізноманітнювати його. Формувати номер 

можна не лише на основі надісланих авторами праць, а й залучати за 

необхідності інших дослідників писати «запрошені» статті, надавати коментарі 

щодо актуальних проблем тощо. Відхід від традиційного жанру наукової статті 

буде доречним для журналів, що визначають свою мету як місце для дискусій і 

критичних досліджень. Ці роботи слід подавати у формі есе чи оглядів. На 

добір жанрів впливає тематика журналу, наприклад, видання, присвячене 

дослідженню громадської думки, міститиме не лише розлогі наукові статті, а й 

короткі наукові повідомлення з результатами соціологічних опитувань. За 

наявності технічних можливостей важливо якнайшвидше викладати схвалені 

редакцією статті онлайн. 

 

2.5. Критерії добору матеріалів для опублікування в наукових журналах 

Оригінал наукової статті, який автор подає на розгляд, має відповідати 

всім критеріям, заявленим редакцією видання. Вимоги до робіт редактори 

наводять не лише в інструкціях для авторів, а й в описах журналів. Наприклад, 

критерії, яким має відповідати наукова стаття, наявні у презентаційних текстах 

68 наукових журналів комунікаційної тематики. До них належать: наукові 

підходи й методологія, внесок у наукову галузь, висока якість, науковий стиль, 
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новизна, релевантність, оригінальність, міжнародна орієнтація тощо [192, 

с. 60]. 

Інформація про критерії добору публікацій є важливою для всіх категорій 

аудиторії видання. Автори отримують уявлення про рівень роботи, її значення, 

особливості тощо. Таким чином стає зрозумілим процес оцінювання наукових 

статей. Корисна ця інформація також і для читачів, адже зазвичай свідчить про 

високий рівень опублікованих у журналі робіт, вказує на ґрунтовність 

проведеного дослідження та повноту, глибину й вичерпність наукової статті 

[192, с. 59]. 

Найчастіше редакції журналів звертають увагу на використання в статті 

відповідних наукових підходів і методологічних прийомів [192, с. 60]. Так, 

перевагу віддають новому, свіжому погляду на проблему: «Редактори 

заохочують авторів подавати матеріали, які просувають нові підходи й нові 

розуміння, що перетинають дисциплінарні та культурні межі» [Critical 

Discourse Studies]. Редакції шукають роботи, в яких подано принципово нові 

аналітичні підходи, що розвиваються: «Discourse, Context & Media особливо 

зацікавлений у матеріалах, в яких досліджено новітні медіа та застосовано 

інноваційні методи для аналізу й подання даних» [Discourse, Context & Media]. 

Добір публікацій з інноваційними методиками несе певні ризики для 

редакції, адже методики ще не мають достатньої практики використання, часто 

не апробовані й не підтверджені науковою спільнотою [192, с. 60]. Однак мета 

деяких журналів, власне, і полягає в тому, аби бути майданчиком для 

презентації, розроблення й удосконалення нових дослідницьких підходів: 

«Translator <…> надає місце, де поєднуються наявні методологічні підходи, а 

також такі, що перебувають у процесі розроблення» [Translator]. 

Крім цього, редакції роз’яснюють авторам, які підходи їм доречно 

використовувати в роботі, аби відповідати загальному напряму часопису. 

Наприклад, це можуть бути прийоми з гуманітарних і соціальних наук 

(«Chinese Journal of Communication радо приймає наукові роботи з 

використанням підходів соціальних і гуманітарних наук» [Chinese Journal of 
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Communication]) чи спеціальні методи: «Підходи охоплюють, але не 

обмежуються такими: аналіз бесіди, етнометодологія, дискурсивна 

психологія, критичний дискурс-аналіз, соціолінгвістика» [Discourse, Context & 

Media]; «Крім того, запрошуємо статті, що містять альтернативні 

аналітичні процедури, такі як підхід Байєса» [Journal of Media Psychology] 

[192, с. 60]. 

Основне повідомлення редакції для авторів полягає в тому, щоб 

застосовані ними методи були достовірні, доречні тощо: «Підходи до вирішення 

наукових проблем мають чітко відповідати поставленим питанням, бути 

суворими з точки зору як аргументів, так і методів, ураховувати 

альтернативні тлумачення й перебувати в контексті широкого змісту 

комунікаційних досліджень» [Communication Monographs] [192, с. 60]. 

Вимогою до методологічної основи статті є міждисциплінарність обраних 

прийомів дослідження. Саме пошуки на стику наук, на перетині наукових 

дисциплін, поєднання в дослідженні інструментів з різних галузей знань мають 

пріоритет під час добору редакцією статей: «Ми зацікавлені в наукових 

роботах, які перетинають дисциплінарні межі й звертаються до читачів 

з позиції широкого ряду теоретичних і методологічних перспектив» 

[International Journal of Communication]. Редакція журналу Critical Studies in 

Media Communication так пояснює читачам важливість міждисциплінарного 

підходу для наукових досліджень: «Журнал особливо зацікавлений у 

міждисциплінарних роботах, які збагачують дискусії між різними 

дисциплінами, критичними традиціями, методологічними й аналітичними 

підходами, а також теоретичними поглядами» [192, с. 60]. 

Публікування таких досліджень потребує високого рівня наукової 

експертизи, адже нові наукові концепції в результаті можуть виявитися 

необґрунтованими й науково не підтвердженими. 

Важливим критерієм наукового дослідження є також його цінність для 

наукової галузі. Редакції журналів наголошують на тому, що своєю працею 

вчений має зробити внесок у відповідну наукову галузь: «Публікації будуть 



98 

 

оцінюватися за ступенем внеску до теорії психології й до галузі поширення 

знання про психологію споживання, медіапроцеси або медіавпливи» [Media 

Psychology]; «Публікації мають відповідати високим стандартам професійної 

наукової галузі й презентувати нові знання або сприяти обговоренню важливих 

питань риторики таким чином, щоб робота була адресована потребам 

риториків, які працюють у різних дисциплінах» [Rhetoric Society Quarterly]. 

Крім того, зважаючи на міждисциплінарний характер наукових видань, роль 

дослідження зростає, якщо воно передає важливий зміст одразу для кількох 

предметних галузей: «Журнал особливо зацікавлений у дослідженнях, значення 

яких перетинає дисциплінарні й галузеві межі» [Journal of Communication] [192, 

с. 60-61]. 

До критеріїв, яким має відповідати наукова стаття, належить «висока 

якість» (high quality) дослідницької роботи – «ICS аналізує ці питання з 

глобальної міждисциплінарної перспективи в матеріалах надзвичайно високої 

якості» [Information, Communication & Society]. Однак за цим критерієм нелегко 

оцінити роботу. Ця характеристика, швидше, є корисною для читачів, бо 

свідчить про ретельну роботу редакторів і рецензентів, тоді як для автора вона 

сама по собі, без додаткового уточнення, не дає розуміння того, як саме слід 

підготувати роботу, щоб отримати схвалення на її опублікування. Часто цей 

критерій поєднується з іншими характеристиками, наприклад оригінальністю й 

аналітичним підходом: «Єдиними критеріями будуть якість, оригінальність і 

міцний аналітичний підхід» [Discourse & Communication] [192, с. 61]. 

Суттєве значення для схвалення редакцією авторського матеріалу має 

стиль викладу результатів дослідження. Так, у презентаційних текстах 

закликають авторів писати аргументовано, доступно й зрозуміло, не відходити 

від композиції наукової статті. Через прагнення редакцій до 

міждисциплінарності авторам радять уникати вживання вузькоспеціальної 

термінології, аби роботу могли сприйняти науковці з різних наукових 

дисциплін: «Роботи для журналу написані в чіткому й педагогічному стилі, без 

езотеричного жаргону» [Discourse & Society]; «Статті написані з 
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використанням зрозумілих термінів і мають яскравий стиль, щоб бути 

доступними для всіх незалежно від дисциплінарних меж» [International 

Communication Gazette]; «Під час розгляду питань і відповідей у матеріалах, 

поданих до Communication Monographs, передусім буде проаналізовано 

переконливі аргументи й доступність та зрозумілість викладу для читачів з 

різних галузей наукових досліджень у комунікативістиці» [Communication 

Monographs] [192, с. 61]. 

Крім цього, автор має також достатньою мірою пояснити ключові 

терміни й концепти для того, щоб їх зрозуміли читачі різних рівнів підготовки, 

адже авторитетні журнали орієнтовані не лише на вузьких фахівців, а й на 

широку читацьку аудиторію, до якої можуть входити галузеві фахівці, 

дослідники й практики із суміжних спеціальностей, студенти, врешті-решт 

читачі, які недосконало володіють англійською мовою: «Метою Critical 

Discourse Studies є доступність. Вона полягає в тому, що статті написано 

зрозумілою мовою, наведено пояснення ключових термінів і концепцій для 

читачів різних рівнів» [Critical Discourse Studies] [192, с. 62]. 

Наведені приклади ширше розкривають поняття якості в контексті 

оцінювання наукового журналу. Редакції мають дбати не лише про пошук 

актуальних матеріалів, а й адаптувати їх для широкого кола читачів. Важливо, 

щоб зміст статей був доступний аудиторії з різним рівнем розуміння теми [192, 

с. 62]. 

Досвід наукових журналів комунікаційної тематики свідчить, що 

взаємодія з читачем – не номінальне наповнення видання статтями, а 

продумане формування випуску. Підготовка доступних і зрозумілих 

матеріалів – це один зі способів, які впливають на розширення читацької 

аудиторії. Редакціям, передусім, слід дбати про потреби власних читачів [192, 

с. 62]. Представники Web of Science наголошують, що «потрапляння часопису 

до бази не має бути самоціллю, це інструмент, який допомагає досягнути 

мети – видавати якісне видання міжнародного формату» [193]. Тож якість 

журналу визначається не лише високим рівнем опублікованих статей, а й 

http://uk.sagepub.com/en-gb/eur/international-communication-gazette/journal200826
http://uk.sagepub.com/en-gb/eur/international-communication-gazette/journal200826
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зосередженням на потребах читачів, дотриманням високих стандартів у 

спілкуванні з аудиторією [192, с. 62]. 

Серед наведених критеріїв, що свідчать про високий рівень наукового 

дослідження, істотний вплив на добір матеріалів до публікування в науковому 

журналі мають такі характеристики, як актуальність, новизна й релевантність 

поданої в ньому інформації. Аудиторія читатиме й передплачуватиме той 

журнал, який відповідає її інформаційним потребам, публікуватиме ті наукові 

повідомлення, які мають теоретичне й практичне значення для дослідників, 

дають відповіді на нагальні питання предметної галузі, у нашому разі – теорії й 

практики комунікаційних процесів. При цьому сучасний журнал уже давно 

вийшов за межі лише постачальника наукової інформації, тепер він часто 

виконує функції суб’єкта наукової комунікації, створюючи попит на ті чи інші 

теми досліджень. Так, орієнтуючись на тематику публікацій у виданні, науковці 

розуміють, які саме теми привертають увагу дослідників, які проблеми є 

першочерговими для вирішення. Відповідно редакції працюють над тим, щоб 

більш фахово й повно відображати тенденції в науковій галузі, тому 

опубліковані роботи мають бути присвячені актуальним науковим проблемам: 

«Журнал вирішує творчі, соціальні, політичні та педагогічні проблеми, що 

виникають внаслідок появи нових медіатехнологій» [Convergence]; «New Media 

& Society висвітлює ключові питання, що виникають внаслідок широкого й 

швидкого розвитку нових медіа» [New Media & Society] [192, с. 62]. 

Перераховані критерії мають стати основою для формування власного 

еталона якісної наукової статті в журналах, що лише починають свій науковий і 

видавничий шлях. Результати аналізу наукових видань комунікаційної 

тематики свідчать, що редакції по-різному підходять до вибору й поєднання 

цих критеріїв, практикуючи унікальні концептуальні підходи. Так, типова 

наукова стаття для Management Communication Quarterly має такі 

характеристики: «оригінальність, провокаційний характер, концептуальне 

значення, методологічна строгість і актуальність для науковців, що 

працюють у галузі комунікацій в управлінській діяльності». 
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Зосередження наукових журналів на міждисциплінарності досліджень і 

міжнародному характері цільової аудиторії вносить корективи до загальних 

критеріїв добору наукових робіт. Видання зацікавлені обирати ті матеріали, які 

неодмінно будуть корисними для дослідників з будь-якої частини світу. 

Наприклад: «Журнал шукає дослідження, в яких порівнюються дві чи більше 

країни або регіони, і приймає лише роботи щодо національних проблем суто за 

умови, що вони мають важливе глобальне значення» [International 

Communication Gazette] [192, с. 62]. 

Деякі редакції не ставлять суворих обмежень щодо наукового змісту 

статті, наприклад: «Різноманітність журналу також проявляється у 

варіативності його теорій, методів і підходів, уникаючи поширеного 

обмеження рамками однієї школи, підходу чи академічної секції» [Discourse & 

Communication]. 

Найповніше своє бачення відповідних наукових робіт подає в 

презентаційному тексті редакція журналу Communication Research: «Щоб 

претендувати на публікацію, дослідження, по-перше, має бути явно пов’язане з 

певною формою комунікації; по-друге, результати роботи повинні 

ілюструвати теоретичне підґрунтя; по-третє, для аналізу варто 

використовувати найсуворіші емпіричні методи; по-четверте, стаття 

безпосередньо має стосуватися найважливіших проблем і викликів, що стоять 

перед людством. У редакції немає критеріїв, які б надавали пріоритет тому чи 

іншому контексту; ми справді вважаємо, що основні проблеми, що стоять 

перед людством, виникають у тісних взаєминах, групах, організаціях і 

культурах. Отже, ми сподіваємося публікувати дослідження, проведене із 

широким різноманіттям рівнів й одиниць аналізу» [Communication Research]. 

За додаткову ілюстрацію критеріїв якості наукової статті може правити 

перелік вимог до робіт, які подають на присудження премії ім. Ф. Сміта за 

найкращу публікацію в журналі Technical Communication [194]. Судді 

оцінюють зміст і форму наукової роботи. Праця має створювати нове знання, 

давати нові перспективи та презентувати практичні комунікаційні прийоми й 
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техніки. Доречна форма визначається відповідним стилем статті й правильною 

граматикою, змістовністю таблиць та ілюстрації, а також упевненістю й 

ентузіазмом у передаванні інформації [194]. 

Контент наукового журналу – унікальне явище. Кожен дослідник хоче 

отримати «рецепт» статті, яка задовольнить редактора й рецензента. 

Наповнення журналу визначається винятковими особливостями й канонами, 

закладеними в його редакційну політику: міждисциплінарність чи спеціалізація 

досліджень, своєрідні наукові підходи, мова, стиль викладу, особливості 

оформлення тощо. Аналіз презентаційних текстів свідчить, що значна частина 

журналів визначає високий рівень якості роботи за такими ознаками: 

актуальність і новизна досліджень, дотримання стилю й структури наукового 

викладу, відповідність технічним вимогам, використання теоретично 

обґрунтованих та інноваційних підходів тощо. Усі вимоги до контенту, 

опубліковані в презентаційних текстах, спрямовані на досягнення єдиної 

кінцевої мети – надати читачеві повноцінну оригінальну зрозумілу наукову 

роботу з важливими для наукового співтовариства результатами дослідження. 

У контексті пояснення критеріїв добору статті журнали також 

повідомляють, як відбувається процес експертного оцінювання авторських 

оригіналів. Наприклад: «Усі подані матеріали підлягають первинному 

оцінюванню редактором. Якщо вони придатні для подальшого розгляду, їх 

передають на рецензування незалежним анонімним експертам. Процес 

рецензування є подвійно сліпим» [African Journalism Studies]. У наукових 

журналах комунікаційної тематики використовують подвійне сліпе експертне 

оцінювання. Зазвичай авторський оригінал читають два рецензенти: «Усі 

матеріали передають двом рецензентам для сліпого суддівства. Процес 

зазвичай триває три місяці» [Continuum]. Журнал International Journal of 

Advertising практикує рецензування трьома експертами. 

За результатами опитування, 83 % авторів вітчизняних журналів із 

соціальних комунікацій вважають, що редакції мають повідомляти аудиторії 

вимоги до змісту матеріалів. Тому редакція має спільно з рецензентами 
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сформулювати основні критерії, яким мають відповідати авторські оригінали. 

Це дозволить підвищити якість надісланих матеріалів, заощадить час 

редакторів і експертів, зробить зрозумілим та прозорим процес оцінювання й 

схвалення матеріалів [192, с. 63]. 

Отже, у наукових журналах комунікаційної тематики схвалення для 

опублікування отримає матеріал, в якому подано нове оригінальне дослідження 

з обґрунтованим методологічним підходом. Воно має бути написане доступно й 

бути корисним для широкого міжнародного кола дослідників. Деякі редакції 

створюють власну «формулу» статті [192, с. 64]. 

 

2.6. Формування образу журналу в презентаційних текстах 

Описи наукових журналів як повідомлення, завдяки яким редакція 

презентує часопис авторам і читачам, є важливим комунікаційним ресурсом для 

формування ставлення наукової спільноти до видання. Згідно з Д. Олтаржевським, 

будь-який текст є «свідомим чи несвідомим намаганням внести зміни у фізичну, 

політичну, соціальну, інтелектуально-емоційну поведінку іншої особи або групи 

осіб» [162, с. 99]. Саме в презентаційних повідомленнях можна наголосити на 

унікальних особливостях часопису, його перевагах порівняно з іншими тощо. І 

редакції наукових журналів комунікаційної тематики активно використовують 

описи журналів із цією метою. 

Аналіз презентаційних повідомлень засвідчив, що вони мають спільні 

риси з іміджевими статтями за параметром цільової настанови тексту, адже в 

обох випадках добір і структурування інформації виконують, згідно з думкою 

Є. Клінк, за принципом «правильного розміщення акцентів» [195, с. 18]. 

Зокрема, ця дослідниця виділяє такі цільові настанови для іміджевої статті: 

інформування, переконування, спонукання [195, с. 18], які також можна 

виявити в презентаційних текстах наукових журналів комунікаційної тематики. 

Цільова настанова інформування реалізована за допомогою повідомлення 

адресату відомостей про тематику журналу, періодичність виходу, аудиторію, 
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редакційну політику, а також наведення іншої інформації, пов’язаної з 

особливостями видання. 

Цільова настанова переконання має на меті довести цільовій аудиторії 

якусь думку, наприклад, що це провідний журнал у галузі, а його 

високопрофесійна й досвідчена редакційна колегія добирає лише 

найперспективніші статті. 

Спонукання як цільова настанова реалізовано в спробах змусити 

науковця до певних дій: подати наукову роботу, стати рецензентом чи 

редактором, передплатити видання або купити статтю. Ці заклики можуть бути 

прямими або прихованими. 

Відповідно, у презентаційних текстах реалізовано такі цілі: 

• поінформувати потенційну аудиторію про науковий продукт; 

• переконати аудиторію, що цей науковий продукт є унікальним; 

• спонукати адресата повідомлення до взаємодії з журналом в одній з 

ролей – автора, рецензента, редактора, читача. 

Цільові настанови в презентаційних текстах можуть накладатися одна на 

одну, адже «однакові засоби можуть бути використані в одній зі своїх функцій 

(інформування, переконання або спонукання до дії)» [195, c. 21]. Задля 

реалізування цих настанов і досягнення максимальної ефективності цього 

комунікаційного акту презентаційні тексти мають бути близькі до запитів 

адресата щодо отримання необхідної інформації, відповідати меті, з якою він 

звертається до цих текстів. 

Редакції журналів використовують відповідні комунікаційні стратегії і 

тактики, що базуються на основних потребах учених як авторів і читачів 

наукових часописів. Ці потреби задовольняють чотири основні функції 

дослідницького видання: фіксування дати дослідження або заявлення 

пріоритету; підтвердження якості роботи через експертне оцінювання; 

архівування документа; поширення серед цільової аудиторії. 

Презентаційні тексти наукових журналів комунікаційної тематики мають 

рекламний характер. Тому в них простежуються кілька стратегій, які активно 
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використовують у рекламній комунікації. Вони чинять вплив на цільову 

аудиторію, «актуалізуючи й утримуючи у свідомості адресата рекламований 

об’єкт, розширюючи знання про нього, переконуючи в його перевагах, 

формуючи зацікавленість у ньому та спонукаючи до вибору саме його» [196, 

c. 56]. Стратегії часто реалізовані однаковими комунікативними ходами. 

В описах наукових журналів комунікаційної тематики і текстах про їхню 

редакційну політику застосовують стратегію позиціювання. Ця стратегія 

спрямована на те, щоб сформувати в читача якнайкраще враження про часопис, 

вибудувати його позитивний образ і спонукати науковця до конкретних дій: 

переглянути опубліковані статті, ознайомитися з інструкцією для авторів, 

підготувати статтю для журналу тощо. 

Передусім, редакція прагне утвердити у свідомості читача першість, 

важливість і унікальність власного журналу для наукової спільноти. Уже в 

першому реченні презентаційних текстів може бути вказано міжнародне 

значення видання, його ключову роль у дослідницькій царині, тематичну 

унікальність, новизну й актуальність досліджень, незамінність журналу для 

відповідних фахівців тощо. Наприклад, так позиціює свій часопис редакція 

Games and Culture: «Це рецензований міжнародний журнал, який виходить 

щокварталу, сприяє проведенню інноваційних теоретичних й емпіричних 

досліджень про ігри та культуру в інтерактивних медіа». Саме від першого 

речення беруть свій початок і розвиваються інші комунікаційні ходи. 

Найпоширенішим інструментом формування позитивного враження про 

об’єкт є використання позитивних оцінних лексем. Вони допомагають, зокрема, 

підкреслити унікальність журналу з-поміж інших. Найбільшу групу становлять 

ті, що характеризують значення журналу для наукової галузі й аудиторії: 

обов’язковий, важливий, ключовий, провідний, перший, найкращий, унікальний. 

Наприклад, «важлива міжнародна платформа», «життєвий ресурс», 

«ключовий ресурс», «провідний міжнародний рецензований журнал», «перший 

справді порівняльний, мультидисциплінарний форум», «найкраще доступне 

наукове видання», «цей журнал унікальний», «єдиний найбільший журнал, 
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присвячений світовим проблемам». Окрім цих означень, існує ще одна 

характеристика, властива тільки науковим журналам, – рівень його цитування, і 

часописи також використовують цю перевагу задля демонстрування власної 

ваги: «найчастіше цитований журнал у своїй галузі». 

Інша група оцінних означень прямо вказує на характерні риси часописів: 

«новий міждисциплінарний журнал», «офіційний журнал», «найстаріший 

реферований науковий журнал». Прикметно, що, окрім безапеляційного тону 

опису, частина видавців наукових часописів підходить до визначення місця 

власного журналу в більш коректній манері, характеризуючи його не як єдиний 

можливий ідеальний взірець, а як один з когорти найкращих: «один з провідних 

світових рецензованих журналів», «один з десяти найкращих журналів». 

Для утвердження позиції провідного видання в галузі також працює 

прийом своєрідної символізації журналу: приклади розкривають, яку роль 

визначає редакція для свого часопису в науковому співтоваристві. Призначення 

деяких видань зводиться до того, аби бути важливим науковим ресурсом: 

«ключовий ресурс», «важливий ресурс», «ресурс, якому довіряють». Для інших 

видавців основна функція журналу комунікаційної тематики полягає в тому, 

аби надавати простір і задавати тему для наукових обговорень, про що свідчить 

використання поняття «форум»: «міжнародний рецензований форум», 

«загальний форум». Можливість висловлювати свої погляди чи ініціювати якісь 

дії має характеристика «платформа»: «важлива міжнародна платформа», 

«платформа для науковців із соціальних наук з усього світу», «міжнародна 

публікаційна платформа». Схожу семантику має лексема outlet, що 

перекладається з англ. як засіб вираження ідей, думок, емоцій («засіб для 

наукового спілкування», «перший засіб для новаторської роботи»). Цей зміст 

містить поняття venue як місце проведення зустрічі, якихось заходів («місце для 

комунікаційних досліджень високої якості», «місце для найкращих оригінальних 

досліджень»). Можливість висловитись, передати свої погляди іншим 

характеризує лексема vehicle, що перекладається з англ. як канал спілкування 

(«канал для публікації досліджень і наукового розвитку»). 
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Видавці вважають, що науковий часопис також може виконувати роль 

домівки, прихистку для науковців («дім для науковців»), бути рецептом для 

успіху («рецепт успіху») і місцем для публікування не лише теоретичних 

наукових розвідок, а й прикладів професійної практики («арена для професійної 

практики»). Таким чином, використання оцінних лексем позитивного 

характеру та своєрідна символізація формує в читачів уявлення, що журнал 

задовольнить їхню потребу в поширенні своєї ідеї в науковому світі, що це 

найкраще місце для їхньої статті й отримання публічного визнання тощо. 

Також читач розуміє, що часопис також може виконувати інші функції – 

бути майданчиком для дискусій, домівкою для науковців тощо. У 

презентаційних текстах редакції часто наголошують на тому, що їхня роль у 

науці не обмежується публікуванням результатів досліджень. Для цього 

використовують дієслова на позначення мети часопису: to aim (прагнути, 

намагатися, мати за мету), to seek (шукати, намагатися, прагнути), to provide 

(забезпечувати), to be devoted to (бути присвяченим), а також відповідні 

іменники: a goal, an aim (мета), a mission (місія) тощо. Таким чином, редакції 

ставлять перед собою такі завдання: 

• забезпечувати простір для висвітлення важливих наукових проблем 

(«Метою журналу є створення публічного форуму, який відображає 

сучасне розуміння реклами як процесу спілкування, її роль у зміні 

суспільства й відносини між цими та іншими компонентами рекламного 

бізнесу й практики» [Journal of Advertising]); 

• стимулювати дискусію в галузі («Цей видатний журнал присвячений 

стимулюванню й внесенню нового знання до обґрунтованих дискусій щодо 

етики та моралі медіа серед наукових і професійних груп у різних галузях 

та дисциплінах комунікації й етики» [Journal of Media Ethics]; «Цей 

журнал стоїть у центрі сучасних дебатів про інформаційну епоху» 

[Information, Communication & Society]); 

• налагоджувати науковий діалог між різними професійними групами 

(«Першочергове завдання журналу полягає в тому, щоб сприяти 
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утворенню діалогу між товариствами науковців, дизайнерів, розробників і 

дослідників, що вплине як на дизайн ігор, так і на дослідження про ігри в 

різноманітних суспільних контекстах» [Games and Culture]); 

• удосконалювати практичну діяльність («Цей вартий уваги журнал 

намагається поліпшувати практичну комунікацію між медиками й 

пацієнтами, а також між установами та громадськістю» [Health 

Communication]); 

• допомагати фахівцям отримувати необхідні знання («Мета International 

Journal of Mobile Communications полягає в тому, щоб допомогти 

фахівцям, які працюють у цій галузі, викладачам й особам, що мають 

вплив на відповідну політику, робити науковий внесок, поширювати знання 

та обмінюватися досвідом» [International Journal of Mobile 

Communications]); 

• інформувати світову спільноту про особливості регіональної комунікації 

(«Ми прагнемо поширювати дослідження систем і процесів спілкування в 

Азіатсько-Тихоокеанському регіоні та серед азіатських громад у всьому 

світі для широкої міжнародної аудиторії» [Asian Journal of 

Communication]); 

• досліджувати унікальний контент («Мета редакції журналу 

Communication Research полягає в тому, щоб запропонувати особливу 

можливість для міркувань і змін нового тисячоліття» [Communication 

Research]; «Ще одна мета журналу полягає у вивченні, як ігри й 

інтерактивні медіа використані поза межами розваг, зокрема в освіті, 

навчанні, для військового моделювання та для політичних дій» [Games and 

Culture]). 

За допомогою висвітлення функцій, мети й місії наукового журналу 

реалізовано аргументативну стратегію. Вона має «логічно довести відповідність 

якостей продукту потребам адресата» [196, с. 56], а також актуалізована 

різними тактиками й комунікаційними ходами. Наприклад, журнал 
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Communication Research підготував цілий список пояснень під назвою «Чому 

вам потрібен журнал Communication Research». 

До переконання аудиторії, мотивації авторів і читачів до співпраці з 

журналом просто й прямо підійшли в журналі Communications: The European 

Journal of Communication Research. Редакція чітко перерахувала переваги 

спільної роботи, до яких належать такі: підвищення імпакт-фактора науковця, 

зростання рейтингу в індексі цитування SCImago Journal Rank, якнайшвидше 

опублікування роботи, підвищення можливостей пошуку статті за допомогою 

оптимізації (SEO), надання послуг реферування й індексування, відстеження 

цитування роботи через електронну пошту, архівування видавництвом і 

незалежним сервісним архівом Portico, здійснення професійних продажів та 

маркетингові заходи тощо. 

Для реалізування аргументативної стратегії також використано оцінні 

означення, зокрема підкреслено новизну досліджень, підходів і предметної 

галузі видання: «Журнал постійно забезпечує читачів новими дослідницькими 

студіями, новими теоретичними концепціями й новими способами розуміння 

того, як письмо застосовується в школах, трудових колективах та громадах» 

[Written Communication]. У такий самий спосіб підкреслено якість 

опублікованих досліджень: «найновіша робота», «досконалі оригінальні 

дослідження», «новаторські праці», «кращі наукові студії», «найкращі 

доступні статті». 

Для створення позитивного іміджу видання використовують 

ілюстративний матеріал, зокрема зазначають премії й нагороди, які отримав 

журнал: «Journal of Business and Technical Communication виграв нагороду 

Національної ради викладачів англійської мови за досконалість публікацій з 

технічного й наукового спілкування» [Journal of Business and Technical 

Communication]. 

Ці комунікаційні ходи демонструють високу професійну компетенцію 

редакції журналу, аргументують, що експерти відбирають лише найцінніші для 

наукового співтовариства роботи. 
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Оскільки важливою ознакою якості журналу є висока професійна 

компетенція його працівників, то в презентаційних текстах редактори й 

рецензенти представлені аудиторії як знані та провідні експерти відповідної 

наукової галузі. Редакційна колегія охарактеризована як різноманітна й 

мультидисциплінарна, що дозволяє їй проводити кваліфікований і 

неупереджений аналіз авторських оригіналів і репрезентувати зацікавлення 

міжнародного наукового товариства. Це доводять такі приклади: «Редакційна 

колегія сформована з провідних науковців і практиків з усього світу» 

[Journalism]; «Journal of Media Psychology має всесвітньо відому команду 

редакторів і рецензентів з усіх відповідних напрямів медіапсихології, щоб 

охопити широкий спектр досліджень та забезпечити найвищі наукові 

стандарти» [Journal of Media Psychology]; «Журнал має міжнародну наукову 

редакційну колегію й широку мережу з 459 рецензентів з 34 країн світу» 

[Comunicar]. 

Аргументативна стратегія реалізована також за допомогою посилання на 

факти. Традиції, великий досвід і визнання серед читачів можуть бути передані 

за допомогою високоінформативних мовних одиниць. У нашому разі це дати 

(«публікується стабільно з 1957 р.»; «заснований у 1924 р.»), а також цифрові 

дані про склад і обсяги аудиторії: «Журнал читають практики в галузі реклами 

й маркетингових досліджень, а також студенти та викладачі в понад 5000 

університетах і 127 країнах» [Journal of Advertising Research]; «Human 

Communication Research – це один з офіційних журналів престижної 

Міжнародної комунікаційної асоціації, читачами якого є понад 3500 її членів» 

[Human Communication Research]. Приклад з журналу Human Communication 

Research водночас ілюструє зв’язок видання з певною науковою інституцію, що 

є проявом посилання на авторитет. 

Ця тактика також реалізована за допомогою звертання до думки 

впливових осіб, лідерів у науковій галузі. У презентаційних текстах наукових 

журналів комунікаційної галузі наводять відгуки відомих учених про видання, 

наприклад: 
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• журнал New Media & Society: «Цей журнал є не тільки ключовим ресурсом 

для постійного вдосконалення в цій галузі, що швидко розвивається, це 

життєво важливий ресурс для широкомасштабного, глибокого аналізу 

соціальних контекстів і наслідків нових інформаційних та комунікаційних 

технологій» (Соня Лівінгстон); 

• журнал The Journal of Social and Personal Relationships: «Це видатний журнал 

у галузі особистої комунікації, найбільш цитований журнал про відносини й 

такий, який вам найбільш резонно вибрати, коли розробляєте відповідну 

тему» (Хендрік Клайд, Технічний університет Техасу, Лаббок, США). 

У презентаційних повідомленнях наукових журналів комунікаційної 

тематики застосовано також закличну стратегію. З метою залучити автора до 

співпраці з журналом у цих текстах широко використані дієслова з 

семантичним значенням запрошення, заохочення, пропозиції, обіцянки, 

майбутньої перспективи: to welcome (радо приймати), to encourage 

(заохочувати), to invite (запрошувати), to offer (пропонувати), to provide 

(забезпечувати), to look forward to (очікувати). Про це свідчать такі приклади: 

«Visual Communication пропонує високоякісний форум для публікування статей, 

присвячених критичному візуальному аспекту мови й спілкування» [Visual 

Communication]; «Ми радо приймаємо високоякісні дослідження, які 

порушують проблеми влади, нерівності й справедливості як об’єкти 

емпіричного та теоретичного вивчення» [Communication, Culture & Critique]. А 

редакція журналу Communications: The European Journal of Communication 

Research емоційно закликає авторів подавати свої статті: «Ми з нетерпінням 

очікуємо на вашу роботу!». 

Заклична стратегія також актуалізована за допомогою звертань до 

аудиторії. Часто використано особовий займенник you (з англ. – ви) у контексті 

формування спеціальної пропозиції для читача, розробленої саме для нього: 

«Journal of Business and Technical Communication надає вам інформацію, яку ви 

можете використовувати вже сьогодні» [Journal of Business and Technical 

Communication]; «Дослідження й теорія з усіх комунікаційних напрямів 
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нададуть вам усебічний аналіз галузі» [Communication Research]; «На 

сторінках Science Communication ви знайдете статті, які аналізують наукову 

інформацію як контент комерційного телебачення» [Science Communication]. 

З метою встановити, наскільки ті чи інші комунікаційні інструменти 

можуть переконати науковців обрати видання з-поміж інших подібних за 

тематикою, ми звернулися з відповідним запитанням до авторів українських 

журналів комунікаційної тематики. Передусім, до співпраці з журналом їх може 

схилити важливе значення журналу для наукової галузі (52 %), висока 

професійна компетентність редакторів і рецензентів (47 %), позитивні відгуки 

інших дослідників (46 %). Менший вплив на вчених має допомога автору в 

поліпшенні статті (34 %), інформація про зв’язок з науковими установами й 

товариствами (32 %), тривала історія журналу (30 %), орієнтація на практиків 

(25 %), опція швидкого публікування роботи (25 %), дані про аудиторію 

журналу (10 %), новизна підходів у дослідженнях (11 %). 

Таким чином, презентаційні тексти є важливим комунікаційним каналом 

для інформування, впливу й переконання аудиторії. Комунікаційний акт, що 

відбувається в результаті взаємодії між редакцією й читачем, має велике 

значення для утвердження місця та ролі журналу в науковому співтоваристві. 

Більшу силу переконання ці тексти матимуть для адресата, який уперше 

ознайомлюється з журналом. Бо ж якщо в результаті виявиться єдність їх 

спільної мети й предметної галузі, то використання вдалих комунікаційних 

ходів вплине на остаточне утвердження авторського або читацького вибору. 

Тому редакції наукових часописів прагнуть якомога краще презентувати власне 

видання, сформувати відповідний образ, що в майбутньому сприятиме 

підвищенню його наукового значення, міжнародному поширенню і, відповідно, 

зростанню цитування. 

Редакції наукових журналів можуть використовувати широкий спектр 

інструментів для формування позитивного образу видання. Зокрема, у 

презентаційних текстах потрібно висвітлювати значення журналу для наукової 

спільноти, подавати інформацію про високий фаховий рівень редакторів і 
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наукові досягнення рецензентів. Ефективними є позитивні відгуки відомих 

дослідників про журнал. 

 

Висновки до розділу 2 

Для міжнародної наукової комунікації характерні два основні підходи у 

формулюванні назви. Це тематика та її поєднання з такими концептами: тип 

видання, ознака дослідницької роботи, територіальна й інституційна 

належність. Тому назва наукового журналу має розроблятися в цих межах. 

Унікальність імені часопису може забезпечити використання ключових слів з 

предметної галузі видання. 

Тематичні вектори міжнародних видань про комунікацію пов’язані з 

міждисциплінарністю досліджень: нове знання утворюється на межі кількох 

наук або через поєднання кількох дисциплін. Комунікаційні й медійні 

феномени найчастіше вивчають у психологічному, філологічному, 

соціологічному, культурному контекстах, а також на перетині з комп’ютерними 

науками, маркетингом. Тематичне різноманіття часописів ставить перед 

редакціями завдання роз’яснити авторам предметну галузь журналу. Якщо 

видання охоплює кілька дисциплін, краще подати інформацію у формі переліку 

наукових галузей. Що вужча тематика журналу, то доцільніше використати для 

опису ключові слова, переліки потенційних тем для дослідження. Визначаючи 

межі предметної галузі власного журналу, редакції мають проаналізувати, яка 

дослідницька тематика є пріоритетною, наскільки вона представлена в 

провідних базах даних. Серед наукових журналів комунікаційної тематики 

популярними є дослідження з масової й візуальної комунікації, а також 

політичної та організаційної. Журнали широкої тематики завжди матимуть 

достатньо матеріалу для опублікування. У часописах, що розробляють вузьку 

тематику, буде менше автури й вужча аудиторія. З іншого боку, зростатиме 

їхня цінність як єдиного й унікального джерела інформації. 

У структурі міжнародних наукових журналів комунікаційної тематики 

переважають типоформувальні рубрики. Їх перевага полягає в тому, що вони 
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інформують аудиторію про тип і зміст матеріалу, є зрозумілими для читачів з 

різних країн, не мають мовних, територіальних чи компетентнісних бар’єрів 

для сприйняття. Інші види рубрик розкривають характерні риси матеріалів. 

Тематичні рубрики підкреслюють актуальність і значення теми, дискусійні 

інформують про інноваційність ідей, унікальні використовують для 

спеціальних нестандартних матеріалів. 

Серед жанрів наукових журналів комунікаційної тематики пріоритет 

належить оригінальній дослідницькій статті. Серед інших провідних жанрів – 

рецензії на різноманітні інформаційні ресурси, огляди, короткі наукові 

повідомлення, есе. Також на сторінках цих часописів опубліковані коментарі, 

кейсові дослідження, результати опитувань, подяки, оголошення, анонси, 

новини, привітання, некрологи, інтерв’ю, слайди, професійні байки, настанови, 

комікси, повідомлення про помилки. 

Редакції міжнародних журналів зазначають важливі критерії наукового 

змісту дослідницької статті, яким має відповідати авторський оригінал. У такий 

спосіб можливо поліпшити якість надісланих робіт і допомогти автору 

підвищити наукову цінність власної роботи. 

Серед журналів з комунікаційних досліджень існує практика 

оприлюднення схвалених, але ще не опрацьованих оригіналів. Так редакції 

задовольняють потребу авторів якнайшвидше опублікувати свою роботу. Адже 

більшість видань комунікаційної тематики виходять раз на квартал або раз на 

півроку. 

Редакції наукових журналів комунікаційної тематики також працюють 

над формуванням його образу серед наукової спільноти. Задля опису переваг 

видання використано комунікативні стратегії позиціювання, аргументування й 

заклику. Для їх реалізації застосовано позитивні оцінні лексеми, своєрідну 

символізація журналу, високоінформативні мовні одиниці, дієслова із 

семантичним значенням запрошення, звертання, зазначення мети часопису, 

декларування новизни досліджень і високої професійної компетентності 

працівників і рецензентів, посилання на авторитет. 
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РОЗДІЛ 3 

 

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ АСПЕКТ РОБОТИ РЕДАКЦІЇ НАУКОВИХ 

ЖУРНАЛІВ КОМУНІКАЦІЙНОЇ ТЕМАТИКИ, ІНДЕКСОВАНИХ 

SCOPUS І WEB OF SCIENCE 

 

Організаційний аспект роботи редакції визначають його видавці й 

засновники, тому необхідно встановити форми розподілу обов’язків між ними. 

Оскільки в сучасній науковій комунікації журналам доводиться 

конкурувати за цільову аудиторію, зростає важливість процесів взаємодії 

редакції з нею. Ці заходи можуть допомогти розширити коло авторів і читачів, 

вплинути на популярність видання, рівень цитування його статей. Тому слід 

проаналізувати аудиторію наукових часописів комунікаційної тематики, а 

також з’ясувати, як редакції міжнародних часописів заохочують у 

комунікаційних повідомленнях авторів і читачів до співпраці. До них 

відносимо презентаційні тексти, інструкції з подання авторських оригіналів, 

звернення щодо підготовки спецвипусків. Ці повідомлення характеризують 

журнал і мають велике значення для авторів на етапах підготовки й надсилання 

статті до редакції. 

 

3.1. Видавці й засновники наукових журналів 

Інформація про те, хто випускає журнал у світ, уже орієнтує автора й 

читача в таких аспектах, як процес розгляду матеріалів, пріоритетні жанри, 

тривалість рецензування тощо. Попри активну увагу вітчизняних дослідників 

до наукової періодики, діяльність видавців і засновників наукових видань досі 

не була предметом ґрунтовного аналізу. За кордоном діяльність цих суб’єктів 

видавничої справи здебільшого розглядається в різноманітних дослідженнях 

ринку наукової літератури, зокрема у звітах фахових організацій: доповіді 

Global Social Science and Humanities Publishing 2016–2020 [197] і The STM 

Report [7] Міжнародної асоціації видавців наукової, технічної й медичної 
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літератури. Вивченню впливу видавця на різноманітні характеристики часопису 

присвятили свої праці Ш. Венг, Н. Венг, П. Велдон [198], Е. Перрі, К. Борхерт, 

Т. Деліянідіс, А. Косевіч, Р. Кеннісон [199] та ін. Ф. Франчесчіні, Д. Майсено, 

Л. Мастроджакомо дослідили залежність цитованості журналу від авторитету 

установи, що випускає його у світ [200]. Типи вітчизняних видавців 

українських наукових журналів представлені в роботах Н. Зелінської й 

А. Бессараб. Праць щодо зарубіжних виробників наукової періодики у 

вітчизняному науковому просторі фактично немає. 

Випуском наукової літератури у світі традиційно займаються 

спеціалізовані комерційні видавництва, університетські видавництва й 

професійні товариства. Сучасний розвиток інформаційних технологій також 

дозволив вийти на цей ринок іншим учасникам наукової комунікації – 

бібліотекам, репозиторіям та ін., однак їх частка незначна [201, с. 45]. 

Спеціалізовані комерційні видавництва працюють на задоволення потреб 

учених в якісній і актуальній науковій інформації, однак передусім за умови 

отримання прибутку від видавничої справи. 

Університетські видавництва традиційно забезпечують потреби вишів у 

власній публікаційній діяльності. Відповідно місію цього типу видавничих 

організацій фахівці вбачають «у поширенні власних лекційних матеріалів і 

наукових досліджень» [202, с. 320]. Також часто ці видавництва випускають 

літературу, що з якихось причин неприваблива для публікування комерційними 

структурами [202, с. 320]. 

Професійні товариства видають журнали, пов’язані зі своєю науковою 

діяльністю і, передусім, обслуговують запити власних членів. Саме ці фахові 

об’єднання вважаються «засновниками традиційної моделі рецензованих 

наукових журналів, що охоплюють ту чи іншу наукову спеціалізацію» [203, 

с. 207]. Особливість цього типу видавців полягає в тому, що їхні часописи 

докладно відображають на своїх сторінках діяльність товариства. Окрім 

журналів, вони пропонують для своїх членів додаткові проекти – новинні 

бюлетені, книжкові серії, щорічні конференції тощо [203, с. 207]. 
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Видавнича діяльність у галузі наукової комунікації бібліотек, 

інституційних і тематичних репозиторіїв, інших організацій пов’язана з 

випуском літератури, яку традиційні видавці «не можуть або не бажають 

задовольнити» [204, с. 64]. Наприклад, бібліотечно-видавнича модель стала 

вигідною для таких часописів: «журнал нової тематики, якому потрібен 

видавець, що не вимагатиме негайного покриття видатків; невелике громадське 

видання, що не може дозволити собі виходити на папері; публікації активної 

громадськості, які виходять за межі традиційного журнального формату; 

студентський журнал зі змінною редакційною колегією» [204, с. 64]. 

Згідно з даними Міжнародної асоціації видавців наукової, технічної й 

медичної літератури, кількість видавців наукових журналів у світі оцінюється в 

межах 5000–10000. Серед них 95 % публікують 1 або 2 журнали, а от з-поміж 

кількості всіх часописів 67 % унікальних найменувань випускає лише сотня 

видавництв. Наприклад, чотири комерційні видавці (Elsevier, Springer, Wiley-

Blackwell, Taylor & Francis Group) публікують понад 2000 назв кожний [7, 

с. 45]. 

Наукові журнали комунікаційної тематики представлені такими 

видавничими структурами. Найбільше часописів випускають у світ 

спеціалізовані комерційні видавничі компанії (88,5 %), кілька видань належать 

університетським видавництвам (3,1 %), професійним товариствам й іншим 

некомерційним організаціям (4,9 %). 

До університетських видавництв належать Oxford University Press 

(2 журнали) і University Southern California, що видає часопис спільно з USC 

Annenberg Press. Інші організації представлені дослідницьким фондом 

Advertising Research Foundation, професійною асоціацією The Institute of 

Electrical Electronics Engineers, професійними товариствами Society for Technical 

Communication і Grupo Comunicar. 

Діяльність спеціалізованих комерційних видавництв має два напрями: 

випуск власних видавничих проектів і підготовка часописів на замовлення [201, 

с. 46]. Їх кількісний розподіл наведено в Додатку Е. Найбільше власних 
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видавничих проектів серед журналів комунікаційної тематики з глобальним 

індексом цитування мають Sage Publishing і Taylor & Francis Group. 

Sage Publishing випускає 22 видання, з яких 20 – це власні наукові 

продукти. А ось Taylor & Francis Group готує 28 журналів з імпакт-фактором, з 

яких 11 – власні видавничі проекти. Серед переліку видавництв, які публікують 

наукові часописи комунікаційної тематики (див. Додаток Е), також є великі 

всесвітньовідомі видавничі структури, як-от Elsevier Science, Springer з 

набагато меншою кількістю видань (4 та 1 відповідно). Wiley Blackwell взагалі 

випускає всі 6 наукових видань лише на замовлення. 

Значну різницю в числі власних проектів можна пояснити тематичною 

спеціалізацією видавництв. Так, Taylor & Fransis Group та Sage Publishing 

випускають літературу різноманітних напрямів – з підприємництва, 

гуманітарних, соціальних, природничих і точних наук, технологій, медицини. 

Тим часом для Elsevier, Wiley Blackwell, Springer пріоритетними є видання з 

природничих, точних, технічних та медичних наук. Інші комерційні 

видавництва за обсягами найменувань видавничої продукції поступаються 

четвірці лідерів і мають вужче тематичне поле. Так, незалежне сімейне наукове 

видавництво John Benjamins Publishing Company, засноване понад 50 років 

тому, спеціалізується на філології й лінгвістиці. De Gruyter Mouton – марка 

видавничого дому De Gruyter, заснована 1883 р., випускає видання з 

лінгвістики й комунікації. Компанія Emerald Group Publishing Limited є 

самостійним видавництвом, має 50-літню історію й охоплює тематичні 

категорії менеджменту, підприємництва, освіти, бібліотечної справи, охорони 

здоров’я, інженерної справи. Hogrefe Publishing – це частина групи сімейної 

видавничої корпорації Hogrefe Publishing Corporation, заснованої в 1970 р., що 

публікує видання з психології й психічного здоров’я. Inderscience Enterprises 

Ltd – це незалежна компанія, що має понад 35 років видавничого досвіду та 

пропонує читачам часописи з різноманітних галузей науки: інженерна справа й 

технологія, менеджмент, державне та бізнес-адміністрування, довкілля, 

екологічна економіка й сталий розвиток, комп’ютерні науки, інтернет та веб-
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сервіси тощо. Незалежне видавництво Intellect Ltd існує понад 30 років, його 

тематика охоплює чотири напрями: візуальне мистецтво, кінознавство, 

культурні й медійні дослідження, виконавські види мистецтва [201, с. 46]. 

Процес подання авторського оригіналу до часопису сімейного 

незалежного видавництва може проходити з індивідуальним підходом до 

кожного автора, більш компанійськи й невимушено, аніж це буває у великих 

компаніях, де всі процеси стандартизовано та оптимізовано. З іншого боку, у 

великих видавничих структурах існує практика передавання матеріалу до 

іншого видання, якщо воно краще відповідає тематиці. 

У публічних джерелах, зокрема в переліку журналів Master Journal List, 

що містить усі назви журналів, охоплені у Web of Science, саме приватні 

комерційні структури вказані видавцями наукових журналів і для власних 

часописів, і для тих, які видано на замовлення [201, с. 47]. 

Інші організації, наприклад фахові спільноти, делегують цим компаніям 

виконання видавничих функцій. Під час дослідження цих журналів було 

виділено кілька варіантів зв’язку видавця із засновником або редакцією [201, 

с. 47]. 

Перший варіант передбачає випуск видавництвом офіційного видання тієї 

чи іншої інституції. Його можна ідентифікувати за допомогою таких маркерів в 

описі журналу: офіційний журнал (official journal), журнал окремої організації 

(journal of), журнал, що підготовлений окремим видавцем (produced by) [201, 

с. 47]. Ці маркери поєднано з назвою організації, для якої публікується видання: 

«Journal of Public Relations Research підготовлений Taylor & Fransis Group для 

Асоціації освітян у галузі журналістики й масових комунікацій» [Journal of 

Public Relations Research]. 

Друга модель передбачає публікацію журналу від імені якоїсь організації. 

Цю форму відносин одразу можна ідентифікувати за наявності маркерів, що 

позначають випуск від імені (on behalf of) й надання підтримки (sponsored by) 

[201, с. 47]. Вони також мають вказівку на організацію-засновника: «Critical 
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Studies in Media Communication видається від імені Національної 

комунікаційної асоціації» [Critical Studies in Media Communication]. 

Третій варіант описує спільний випуск часопису з видавцем і 

засновником, що відображено в словосполученнях-маркерах пов’язаний з, 

опублікований спільно з (affiliated with, co-published with) [201, с. 47]. 

Наприклад, «Continuum пов’язаний з Асоціацією культурних досліджень в 

Австралії» [Continuum]. 

Послугами видавництв користуються професійні асоціації, наукові 

товариства й освітні заклади. Засновниками найбільшої кількості досліджених 

журналів комунікаційної тематики є дві асоціації: National Communication 

Association, International Communication Association та її підрозділи (Journalism 

Studies Division, Public Relations Educators, Political Communication Divisions, 

Journalism Studies Division). При цьому назва професійної спільноти часто 

відповідає найменуванню журналу: асоціація фахівців, що вивчають екологічну 

комунікацію (The International Environmental Communication Association) 

випускає журнал відповідної тематики – Environmental Communication, 

асоціація рекламістів (The Advertising Association) видає часопис про 

дослідження в галузі реклами – International Journal of Advertising [201, с. 47]. 

Зі спеціалізованими комерційними видавництвами співпрацюють освітні 

видавничі установи, представлені університетами, академіями й інститутами, 

які випускають по одному виданню. При цьому часто назва закладу також 

визначає, про що може бути видання: The Chinese University of Hong Kong – 

журнал Chinese Journal of Communication, American Academy of Advertising – 

журнал Journal of Advertising. Серед професійних товариств послугами 

видавничих організацій користується, наприклад, Rhetoric Society of America 

[201, с. 47]. 

Декілька видань є продуктом кількох організацій, наприклад African 

Journalism Studies видається спільно 5 структурами: UNISA Press, International 

Association for Media and Communication Research, International Communication 
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Association, The African Council for Communication Education, The South African 

Communication Association [201, с. 47]. 

Випуск журналу спільно з кваліфікованим видавництвом одразу розв’язує 

багато проблем, адже всі редакційні процеси вже розроблені й стандартизовані. 

Експерти галузі зазначають, що «усе більше журналів від університетських 

видавництв і наукових товариств передають організаційні функції комерційним 

структурам з метою підвищення цитованості, поліпшення продажів (оскільки 

часто кілька видань продають у комплекті) тощо» [205, с. 207]. Наприклад, кейс 

часопису Journal of Veterinary Diagnostic Investigation свідчить, що після 

переходу на платформу Sage Journals у видання «вдвічі зріс показник 

надходження статей від закордонних авторів» [206]. 

Кожній редакції, кожному видавництву незалежно від того, яка 

видавнича структура займається його випуском, доводиться виконувати значну 

роботу, щоб підвищити цитованість статей і журналу, а відповідно й отримати 

такий бажаний глобальний індекс цитування, як імпакт-фактор. У блозі The 

Scholarly Kitchen, заснованому товариством The Society for Scholarly Publishing, 

було наведено перелік функцій, які мають виконати видавці задля того, щоб 

опублікувати успішний науковий журнал. Автор переліку, консультант зі 

стратегії для наукових видавництв К. Андерсон вказує, що з кожним роком 

кількість необхідних дій видавців і редакторів зростає: у 2012 р. їх було 60, у 

2013 – 73, у 2014 – 82, у 2016 – 96 [207]. Серед останніх завдань, що стоять 

перед редакторами, експерт називає пошукове оптимізування статей, 

публікування масивів даних, антипіратську діяльність, постійне впровадження 

нових наукових ініціатив (CHORUS, ORCID, Credit, FundRef, інституційні 

ідентифікатори тощо), навчання персоналу нових видавничих практик, 

технологій, бізнес-моделей тощо [207]. 

У відомому видавництві Elsevier задля підвищення інформативності 

публікації й привернення уваги до матеріалу його оснащують різноманітними 

додатковими спеціалізованими інструментами. Наприклад, вносять дані зі 

статті, а також інформацію про неї до Geofacets – бази даних геологічних карт з 
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географічною прив’язкою, яка робить ефективнішою діяльність учених у галузі 

наук про Землю; або до бази з клінічної фармакології для встановлення взаємодії 

між лікарськими препаратами, призначеними пацієнтам [208]. Ці сервіси не 

знайдуть застосування в журналах комунікаційної тематики. Для цих часописів 

більше підходять інструменти широкого профілю. Наприклад, у видавництві 

Wiley Blackwell увагу редакторів нині звертають на те, що підвищити рівень 

взаємодії з аудиторією та зробити популярнішими й статтю, і видання в цілому 

можуть соціальні медіа – блоги, подкасти, соціальні мережі [209]. 

Необхідність виконання різноманітних функцій, постійний пошук нових 

інструментів для просування статті в міжнародний інформаційний простір 

зумовили заглиблення видавців у наукові процеси. Вони стають новаторами не 

лише у видавничій галузі, а й у науці. Це підкреслюють експерти Міжнародної 

асоціації видавців наукової, технічної та медичної літератури: компанії створюють 

нові часописи, реагуючи на запити дослідників, завдяки тому, що видавці 

шукають тематичні ніші, в яких ще немає конкурентів, вони фактично розвивають 

нові наукові дисципліни, засновуючи й підтримуючи вузькоспеціалізовані 

журнали [7, c. 17]. І саме видавничим структурам сучасна наукова спільнота 

завдячує появою нових корисних інструментів для швидшого доступу до 

інформації – CrossCheck, CrossRef, CrossMark, ORCID, FundRef тощо [7, c. 17]. 

Так, згідно з оголошенням про вакансію головного редактора журналу 

Management Communication Quarterly (див. Додаток Є), серед його обов’язків 

вказано такі: 

• забезпечувати високоякісне експертне оцінювання й своєчасну публікацію 

надісланих робіт; 

• залучати нові статті, розглядати їх і приймати остаточне рішення щодо 

опублікування; 

• керувати редакційними процесами за допомогою електронної системи 

Manuscript Central Electronic Submission and Review Platform; 

• співпрацювати з редакційною радою журналу; 

• підвищувати ефективність роботи журналу; 
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• працювати над дотриманням високих стандартів якості журналу 

Management Communication Quarterly. 

В оголошенні вказано такі вимоги до кандидатів на посаду редактора: має 

видатні наукові здобутки в комунікаційній галузі й керівний досвід у 

науковому секторі; має організаторські та управлінські здібності; 

комунікабельний. Для компанії також важливо, щоб претендент на посаду 

поділяв погляди видавця, зокрема сприймав місію SAGE – «щиро вірити, що в 

основі здорового суспільства має бути наука, і освіта є дійсно цінною» (див. 

Додаток Є). 

Журнал Management Communication Quarterly є власним видавничим 

проектом Sage Publishing, тож компанія надаватиме головному редактору 

редакційну підтримку. Відповідно у своїй аплікаційній формі претендент на 

вакансію редактора має вказати очікуваний рівень цієї підтримки, наприклад 

необхідність виплати заробітної плати за літні місяці, надання офісних 

приміщень, оплати комунальних послуг, використання комп’ютерів й іншого 

офісного обладнання, залучення виконавчого редактора (managing editor) чи 

студентів тощо (див. Додаток Є). 

Наведені вимоги до кандидата на посаду головного редактора 

Management Communication Quarterly свідчать про відмінності видавничих 

підходів англомовних країн від вітчизняних, відповідно заслуговують на 

висвітлення й оцінну характеристику їх ефективності. 

Як бачимо, практика випуску наукового видання прямо залежить від 

видавця й засновника часопису. Наукові товариства та професійні асоціації 

часто користуються послугами комерційних видавництв для випуску власних 

журналів. Тобто для оптимізування видавничих витрат і поліпшення якості 

часопису редакції можуть передавати ті чи інші функції на аутсорс. 

 

3.2. Цільова аудиторія наукових журналів 

Аудиторія часопису – параметр, який визначає основні характеристики 

видання. Що краще видавець знає свою аудиторію, то легше йому задовольняти 
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потреби споживачів інформації та розширяти їх коло. Так, згідно з 

Ю. Витвицькою, «на різних етапах створення й розвитку видання досліджують 

різні аудиторії: при формуванні концепції нового видання – цільову, на етапі 

планування – потенційну, під час контролю за ефективністю видання на 

медійному ринку та модифікації планування друкованого ЗМІ – реальну» 

[210, с. 83]. 

Дослідження аудиторії є однією з провідних наукових тем у масовій 

комунікації вже понад 60 років [211, с. 413]. Серед вітчизняних науковців 

адресатів медійного повідомлення досліджували у своїх працях В. Іванов, 

В. Різун, Д. Олтаржевський, М. Кондратюк, Р. Ярошенко, Т. Бондаренко, 

О. Корольова та ін. Ці наукові студії були зосереджені навколо учасників 

масової комунікації й не стосувалися аудиторії наукових часописів. 

Аудиторія наукового журналу не обмежується самою когортою фахівців, 

які займаються наукою. Цей вид часопису є важливим джерелом інформації для 

набагато ширшого кола осіб. Безперечно, що більшу частину читачів 

становлять особи, які проводять науково-дослідну роботу, – науковці, 

дослідники, викладачі, студенти та ін. Крім них, науковий часопис є джерелом 

інформації для керівництва закладів освіти, практиків, інших зацікавлених осіб. 

Хоч до аудиторії наукового журналу належать фахівці різних категорій, 

цікавість до одного каналу обміну науковою інформацією й наявність 

спеціалізованих знань робить їх «спільнотою професійно параметризованих 

комунікатів» [97, с. 162–163]. 

Дослідниця О. Тріщук зазначає, що в межах науково-інформаційного 

дискурсу комунікатів зазвичай поділяють на дві великі групи – індивідуальні й 

колективні. До індивідуальних належать особи, які проводять науково-дослідну 

роботу (серед них аспіранти, магістранти й студенти); фахівці-практики; 

керівники наукових закладів, науково-дослідних проектів, органів наукової 

політики; люди, не пов’язані з наукою безпосередньо. У групу колективних 

комунікатів входять наукові бібліотеки, галузеві й міжгалузеві центри науково-

технічної інформації, інформаційні центри тощо [97, с. 122–123]. 
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Різноманітність аудиторії наукових журналів проявляється в їх різному 

кваліфікаційному рівні, наявності фонових знань тощо. Особливість аудиторії 

наукових журналів полягає в тому, що науковець може виступати у двох ролях: 

як автор і як читач. Відповідно й потреби дослідників під час взаємодії з 

науковим журналом залежать від ролі, яку вони виконують. 

Науковці Р. Кемпбел, Е. Пентц, І. Борсвік називають такі потреби 

адресатів наукового журналу. Науковець як автор має необхідність, аби про 

нього дізналися, помітили його, коли він перший повідомить свою ідею. Він 

має бути впевнений у шляхах, якими поширено його ідею. Учений потребує 

донести до колег інформацію про те, що результати дослідження є спільними 

для всіх й отримані за допомогою традиційних наукових методів. Також 

дослідник як автор бажає, щоб його заява була схвально прийнята колегами, з 

чого випливає запит на те, аби повідомити свою ідею відповідній аудиторії та 

отримати за неї наукове визнання. Ще одна авторська потреба, яку має 

задовольнити науковий журнал, – стабільне публічне засвідчення виконаного 

дослідження. Науковець як читач дослідницьких часописів має потребу 

отримувати релевантну, корисну для нього інформацію. Він бажає обирати її, 

знаходити й споживати, керуючись авторитетністю джерела та довірою до 

нього. Також, цитуючи опубліковану роботу, учений має бути впевненим, що 

ця інформація остаточна й постійна [12, c. 415–416]. 

І. Тихонкова відмічає: для експертів Web of Science важливо, щоб у 

журналі було чітко прописано коло його читачів і авторів [150, с. 96]. 

Інформація про потенційну аудиторію наукових журналів комунікаційної 

тематики, індексованих Scopus і Web of Science, часто розміщена на сайті 

видання, зокрема в його описі або інших спеціальних повідомленнях, 

підготовлених редакцією чи видавцем. Форма надання цієї інформації має два 

різновиди [212, с. 115]. 

Перший підхід – опис кола можливих адресатів журналу в окремому 

смисловому й композиційному блоці. Це чіткий і прямий спосіб виходу на 

читача: якщо науковець чи інший фахівець ідентифікує себе з аудиторією, він 
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продовжує комунікаційний акт з виданням [212, с. 115]. Так, у блоках 

«Читацька аудиторія» (Readership), «Аудиторія» (Audience) або «Автори» 

(Authors) коло потенційних споживачів наукової інформації зазвичай 

представлене за принципом поєднання виду професійної діяльності адресатів з 

тематикою: «Академіки, студенти й фахівці в галузі радіомовлення, 

телекомунікацій, медіа, масової комунікації та комунікаційних процесів» 

[Journal of Broadcasting & Electronic Media]. 

Другий підхід передбачає опис аудиторії у текстах про журнал. У такому 

разі, окрім виду професійної діяльності й теми досліджень, видавці часто 

звертають увагу читачів на інші, характерні лише для цього журналу 

особливості аудиторії [212, с. 115], наприклад: «International Journal of 

Communication – це мультимедійний науковий онлайн журнал, що 

дотримується найвищих стандартів рецензування й запрошує публікуватися 

як досвідчених, так і молодих науковців з будь-якої частини світу» 

[International Journal of Communication]. 

Описані редакціями характеристики власної аудиторії можна розподілити 

за чотирма групами: предмет наукового зацікавлення, територіальна ознака, 

науковий статус, сфера діяльності [212, с. 115]. 

Предмет наукового зацікавлення є ключовою ознакою для виділення 

цільової аудиторії наукового журналу, визначення його читацької адреси. 

Сучасні міжнародні часописи віддають перевагу міждисциплінарним науковим 

студіям, тому авторами й читачами можуть бути представники різних наук, 

спільним для яких є предмет наукового дослідження [212, с. 115]. Відповідно 

редакції в презентаційних текстах зазначають, що орієнтуються на широке коло 

споживачів інформації: «Журнал стимулює взаємодію між різними групами 

науковців, яких цікавить перекладацька діяльність як професія та як наукова 

дисципліна» [Translator]; «Журнал має велике значення для всіх науковців, 

залучених до вивчення та викладання медійних і культурних досліджень» 

[Continuum]. 
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Розподіл читачів за територіальною ознакою полягає в сегментації 

аудиторії на регіональну, національну, міжнародну тощо [212, с. 115]. Усі 

наукові журнали комунікаційної тематики декларують міжнародну адресність 

видання: «учені із соціальних наук з усього світу» [Javnost – The Public], 

«журнал адресований глобальному науковому товариству» [European Journal of 

Communication]. Навіть видання, що зосереджені на дослідженнях окремого 

регіону, такі як African Journalism Studies, Asian Journal of Communication, 

Chinese Journal of Communication, спрямовані на міжнародну наукову 

спільноту: «Ми прагнемо поширювати дослідження систем і процесів 

спілкування в Азіатсько-Тихоокеанському регіоні та серед азіатських громад у 

всьому світі для широкої міжнародної аудиторії» [Asian Journal of 

Communication]. 

Така характеристика, як науковий статус, більше стосується автури 

журналу, аніж читацької адреси. Редакції журналів звертають увагу, що 

розглядають роботи як відомих науковців, так і нових дописувачів, молодих 

дослідників: «Журнал постійно надає простір для нових важливих голосів у 

медійних і культурологічних дослідженнях, а також презентує роботи відомих 

в усьому світі науковців» [Continuum]; «Critical Discourse Studies публікує 

вклади як нових, так і визнаних науковців» [Critical Discourse Studies]. Зазвичай 

до опублікування охоче приймають роботи знаних учених, що вже мають 

авторитет і міжнародне визнання, тож дослідники-початківці мають дещо 

менші шанси, особливо зважаючи на великий відсоток відхилення матеріалів у 

журналах з імпакт-фактором. Наприклад, за підрахунками С. Перрі та Л. 

Міхалскі, у журналах Journal of Broadcasting and Electronic Media й Mass 

Communication and Society було прийнято лише 9 % наукових статей, 

надісланих у 2009 р. [51, с. 170]. Тому заувага редакції про сприяння молодим 

авторам може бути корисною для видань, які бажають збільшити кількість 

надходжень матеріалів від авторів. 

Ще одна характеристика адресатів наукових журналів описує їхню сферу 

діяльності – наукову або виробничу. Редакції окремих видань роблять акцент 
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на тому, що публікують роботи, корисні не лише для науковців, а й для 

практиків: «Цей відомий журнал має на меті стимулювати й сприяти 

обґрунтованим дискусіям з медіаетики та моралі серед академічних і 

професійних груп у різних галузях та дисциплінах з комунікації й етики. 

Зменшуючи розрив між академіками й професіоналами, зацікавленими в 

питаннях масових медіа, журнал стимулює взаємовигідний діалог між цими 

двома групами» [Journal of Media Ethics]. Фахівці як автори можуть поділитися 

своїм здобутим досвідом у відповідній галузі, а виступаючи в ролі читачів – 

використовувати опубліковані результати досліджень у своїй щоденній 

діяльності [212, с. 115]. 

Адресування наукових повідомлень практикам може бути зумовлено 

тематичною специфікою журналу [212, с. 115–116]. Наприклад, Journal of 

Business and Technical Communication публікує дослідження процесів 

спілкування в бізнесі, діловій і технічній комунікації: «Журнал постійно 

інформує вас про найновіші комунікаційні практики, проблеми й тенденції як у 

діловому секторі, так і в академічному. Оскільки Journal of Business and 

Technical Communication призначений для поширення знань, які допомагають 

поліпшити практику спілкування в академічній галузі й промисловості, журнал 

надає пріоритет дослідженням, що будуть інформувати професійних 

комунікаторів обох секторів» [Journal of Business and Technical 

Communication]. 

Сегментація читацької адреси наукових журналів може бути виконана 

шляхом розподілу за видом професійної діяльності. У презентаційних текстах 

часописів комунікаційної тематики згадано такі групи [212, с. 116]: 

• особи, пов’язані з науковою та освітньою діяльністю (55 %) – науковці, 

студенти, консультанти, тренери, вчителі, інструктори, керівництво 

університетів; 

• фахівці, що займаються практичною діяльністю (42 %) – професійні 

комунікатори, психологи, психіатри, соціологи, антропологи, дизайнери, 

менеджери, політики, юристи в галузі бізнесу, юристи медійної галузі, 
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урядовці, інженери, техніки, розробники ігор, представники медичної та 

соціальної галузі; 

• члени наукових товариств чи організацій (3%) – члени Міжнародної 

комунікаційної асоціації; підрозділи й тематичні групи Асоціації освіти в 

галузі журналістики та масових комунікацій [212, с. 116]. 

Редакції журналів узагальнено описують читацьку аудиторію, виняток 

становлять вузькоспеціалізовані часописи [212, с. 116]. Наприклад, Journal of 

Health Communication визначає свою аудиторію так: «Учені й фахівці, що 

вивчають комунікації в медицині й охороні здоров’я, досліджують науки про 

здоров’я, психологію та соціальну роботу, маркетинг і бізнес в охороні 

здоров’я, медичні фонди, лікарні, політологію, соціологію та суспільні 

відносини». 

Оскільки читач наукового журналу може бути його потенційним автором, 

ми також розглянули інформацію про авторів, опубліковану на сторінках 

журналів. Зазвичай редакції наводять лише місце роботи автора та країну, де 

він працює або мешкає. Серед наукових журналів комунікаційної тематики 

особливо виділяється підхід Journal of Scholarly Publishing, в якому опис особи 

дослідника може містити інформацію про місце роботи, наукові зацікавлення, 

посилання на персональну веб-сторінку тощо. Він може мати художній виклад і 

навіть наводити додаткові пояснення про те, що спонукало автора до написання 

роботи. Наприклад, до статті «Голос одного, суспільство одного: сталість 

спільноти в епоху нових медіа індивідуалізму» дані про автора подано так 

«Томас Х. П. Гоулд має трохи валлійських генів та живе в преріях Канзасу. Він 

вивчає світову культуру (наскільки може), викладає світову культуру (коли є 

можливість) і розмірковує про фактори, що спричинили трансформацію білих 

карликових зірок у наднові. Ми потребуємо більше “ми” й “нас” у цьому світі 

й набагато менше “я” і “мене”» [213, с. 251]. 

Незважаючи на наявність таких нестандартних підходів у презентуванні 

автора, свою аудиторію журнал Journal of Scholarly Publishing описує 

традиційно для наукової періодики: «Journal of Scholarly Publishing – це 
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незамінний ресурс для вчених і видавців, який відповідає на нові виклики, 

пов’язані зі зміною технологій, фінансування та впровадження інновацій у 

видавничій справі. Відповідаючи потребам міжнародної академічної 

видавничої спільноти, Journal of Scholarly Publishing подає збалансований 

аналіз проблем, пропонує рішення повсякденних видавничих ситуацій, коментує 

філософські питання в цілому. <…> Через сорок п’ять років від початку 

виходу Journal of Scholarly Publishing продовжує реагувати на нові виклики, 

документувати досягнення наукових видавців і служити потребам 

міжнародної академічної видавничої спільноти. 

Завдяки збалансованому аналізу галузевих проблем і турбот Journal of 

Scholarly Publishing пропонує унікальне поєднання філософського аналізу та 

практичних порад, що цікавлять читачів з усього світу». 

Акцент у наведеному описі зроблено на міжнародному складі читачів 

журналу Journal of Scholarly Publishing, а також їхньому науковому й 

професійному статусі. Для порівняння описаних характеристик з реальним 

станом справ було проаналізовано дані про авторів, які публікувалися в 

журналі протягом 2017 р. 

Науковці вказали, що працюють у таких країнах: США – 45,7 %, 

Великобританія – 13,8 %, Іспанія – 12,5 %, Австралія – 4,2 %, Польща – 4,2 %, 

Нідерланди – 4,2 %, Чилі – 2,8 %, Китай – 2,8 %, Сінгапур – 2,8 %, Бразилія – 

1,4 %, Франція – 1,4 %, Іран – 1,4 %, Південна Корея – 1,4 %, Південно-

Африканська Республіка – 1,4 %. 

За рівнем наукового статусу авторів Journal of Scholarly Publishing можна 

розподілити так: професори – 53 %, почесні професори (на пенсії) – 16 %, 

особи, що мають ступінь доктора філософії, – 16 %, доценти – 9 %, аспіранти – 

6 % [212, с. 116]. 

За місцем роботи авторів Journal of Scholarly Publishing можна 

розподілити так: вища школа – 62 %, дослідницькі центри або групи – 14 %, 

бібліотеки – 9 %, наукові журнали – 9 %, університетські видавництва – 6 % 

[212, с. 116]. 
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За основним місцем роботи, яке вказують автори Journal of Scholarly 

Publishing, їх можна класифікувати за видом діяльності так: наукові працівники 

вищих навчальних закладів і науково-дослідних установ – 60 %, керівники 

організацій – 20 %, редактори й видавці – 8 %, особи, що вийшли на пенсію, – 

7 %, бібліотекарі – 5 % [212, с. 116]. 

Тож потенційними авторами Journal of Scholarly Publishing можуть бути: 

• досвідчені науковці; 

• учені, що вже полишили активну дослідницьку діяльність; 

• молоді дослідники з високим рівнем підготовки;  

• теоретики й практики, дотичні до випуску наукової літератури. 

Зауважимо, що більшість авторів Journal of Scholarly Publishing працюють 

у США. Зважаючи на географічне різноманіття автури як важливого критерію 

добору до баз даних Web of Science й Scopus, можна припустити, що редакція 

цього наукового журналу буде зацікавлена приймати якісні статті від науковців 

з інших країн світу. 

Тож аудиторію наукового часопису комунікаційної тематики можна 

описати за допомогою таких ознак, як наявність спеціального рівня знань і 

відповідність наукових зацікавлень предметній галузі журналу. 

Характеристика читацької адреси наукового часопису може виступати 

ілюстрацією високої професійної компетенції його редакції та рецензентів. В 

описах видавці апелюють до величини своєї читацької аудиторії: «Human 

Communication Research – це один з офіційних журналів престижної 

Міжнародної комунікаційної асоціації, який читають понад 3500 її членів» 

[Human Communication Research]; «Журнал читають практики в галузі реклами 

та маркетингових досліджень, а також студенти й викладачі в понад 5000 

університетах 127 країн» [Journal of Advertising Research]. 

Також редакції наводять результати досліджень реальної аудиторії 

журналу, що доводить географічне різноманіття його авторів: «За даними 

дослідження, проведеного в 1998–2002 рр., 21 % авторів журналу Javnost – 

Public були з США, а 55 % авторів – з інших англомовних країн, тож “оцінка 
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різноманітності” (що вказує на ймовірність того, що два випадково обрані 

автори походять з різних географічних регіонів) становить 0,95. Згідно з 

дослідженням міжнародної діяльності наукових журналів комунікаційної 

тематики (Лауф, 2005), виконаним на основі статей, опублікованих у 1998–

2002 рр., Javnost – The Public посідає друге місце в переліку “найбільш 

міжнародних” журналів у цій галузі, поступаючись лише виданню “Discourse & 

Society”» [Javnost – The Public]. 

Отже, для редакцій важливо утримувати міжнародний склад аудиторії, 

зокрема це є однією з обов’язкових умов провідних наукометричних баз даних 

Web of Science і Scopus. Відповідно інформаційно-комунікаційна діяльність 

редакції має бути пов’язана із залученням до співпраці з часописом більшого 

кола дослідників як авторів і читачів журналу. 

 

3.3. Комунікування редакції з цільовою аудиторією за допомогою 

презентаційних текстів 

Особливе місце серед повідомлень для інформування й комунікації 

редакції з цільовою аудиторією посідають презентаційні тексти. Їх мета полягає 

в тому, щоб представити видання широкій публіці, донести інформацію про 

нього всім зацікавленим особам – виробникам і споживачам наукової 

інформації. Провідні видавці наукової літератури визначають ці повідомлення 

як «важливе джерело інформації, зокрема для науковців, які шукають журнал, 

щоб опублікувати власну роботу» [214]. 

Презентаційні тексти можуть мати найрізноманітніші назви: «Про 

журнал» (About the journal), «Опис» (Description), «Інформація про журнал» 

(Journal information), «Огляд» (Overview), «Мета й предметна галузь» (Aims & 

Scope), «Редакційна політика» (Editorial policy) тощо. Інколи їх подають без 

назви – наприклад, якщо вони розміщені поруч з обкладинкою видання на 

головній сторінці його сайта чи інтернет-сторінки. 

Презентаційні повідомлення в часописах комунікаційної тематики можна 

розділити на дві умовні групи: загальний опис журналу й тексти з додатковою 
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інформацією про видання. Наприклад, журнал Journal of Business and Technical 

Communication на головній сторінці сайта подає опис журналу, що має своє 

продовження в текстах «Інформація про журнал» і «Мета й предметна галузь». 

Презентаційні тексти наукових журналів у теорії й практиці 

комунікаційних процесів поки що були досліджені лише фрагментарно. 

Зокрема, описи журналів стали об’єктом дискурсивного аналізу, виконаного 

К. Хайлендом. На нашу думку, ці тексти заслуговують на більшу увагу 

дослідників, адже є поглядом самої редакції або видавця на місце журналу в 

науковій галузі, його предметну галузь, потенційну аудиторію, контент тощо. 

Для нашого дослідження було відібрано 163 тексти (усі тексти із 78 

наукових журналів комунікаційної тематики), які описують видання та його 

концепцію, з них: «Інформація про журнал» – 67 текстів, «Мета й предметна 

галузь» – 64, «Опис» – 23, «Огляд» – 8, «Редакційна політика» – 1. За 

композиційними й змістовими особливостями тексти «Інформація про журнал», 

«Опис», «Огляд» схожі між собою, також мають спільні ознаки «Мета й 

предметна галузь» і «Редакційна політика». Тому їх слід розглядати як дві 

групи повідомлень. 

«Інформація про журнал», «Опис», «Огляд» мають на меті якнайкраще 

охарактеризувати видання. Оскільки ці тексти розраховані на широку 

аудиторію, вони «невеликі за обсягом, написані доступною мовою для 

освіченої, але не вузькоспеціалізованої аудиторії» [215, с. 704]. 

Наприклад, опис журналу International Communication Gazette має такий 

вигляд: «International Communication Gazette – це один з провідних світових 

журналів комунікаційної тематики, що публікує наукові статті, підготовлені 

міжнародним співтовариством учених комунікаційної галузі. 

Журнал охоплює всі аспекти міжнародної комунікації, що включає 

структури й процеси, нормативні режими в міжнародній комунікації, 

взаємодію між світовим і національним комунікаційним простором та 

складність міжкультурної комунікації через національні кордони. 
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Електронний доступ: Усі випуски International Communication Gazette 

доступні на сайті SAGE Journals». 

Наведений приклад ілюструє невеликий обсяг презентаційних текстів, 

їхню лаконічність і простоту. У цьому прикладі читачеві повідомляють про 

важливу роль журналу для наукової спільноти, широке коло авторів, тематику й 

джерело доступу до статей. 

Зазвичай ці тексти доповнюють додатковими даними, що свідчать про 

високу якість часопису, зокрема інформацією про імпакт-фактор, різноманітні 

рейтинги, індексування базами даних тощо. І хоча їх не внесено безпосередньо 

в текст повідомлення, а оформлено окремими смисловими блоками, вони є 

цілісною системою, що разом з текстом складають єдине повідомлення. У 

журналах компанії Sage Publishing використовують такий шаблон подання 

додаткових даних, що передує текстовому фрагментові: 

«2016 Імпакт-фактор: 0.622 

2016 Рейтинг: 63/79 in Communication 

Джерело: 2016 Journal Citation Reports® (Clarivate Analytics, 2017) 

Попередня назва – Gazette 

Головний редактор 

Цііс Дж. Гамелінк, Університет Амстердама, Нідерланди 

Інші журнали в: Mass Communication Theory | New Media and Communication 

Technology | Sociology (General) 

eISSN: 17480493 | ISSN: 17480485 | Новий том: 79 | Новий випуск: 8 | 

Періодичність: 8 разів на рік». 

Ще одна широко використовувана форма презентаційного 

повідомлення – «Мета й предметна галузь». Її важливість для розширення 

читацької аудиторії та залучення нових авторів щоразу підкреслюють видавці й 

представники наукометричних баз даних – Б. Бацек (Elsevier), І. Тихонкова 

(Clarivate Analitycs) у своїх лекціях для науковців. 

Згідно з експертами видавництва Wiley-Blackwell, саме потужні «Мета й 

предметна галузь» відкриють видання широкій публіці [209]. За їхніми 

https://uk.sagepub.com/en-gb/eur/disciplines/717
https://uk.sagepub.com/en-gb/eur/disciplines/71B
https://uk.sagepub.com/en-gb/eur/disciplines/71B
https://uk.sagepub.com/en-gb/eur/disciplines/N00
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рекомендаціями, у цих текстах має бути підкреслено унікальність видання, 

переваги для авторів і читачів, наведено аргументи, що висвітлюють 

досягнення редакції. Редактори Wiley-Blackwell зауважують, що це дозволить 

науковцям й іншим зацікавленим особам зрозуміти користь, яку вони 

отримають, читаючи саме цей журнал. Експерти стверджують: «зайвими в 

текстах будуть деталі, розлогі речення та повтори. Тон оповіді має бути 

спокійний, але можна й продемонструвати в тексті своє захоплення журналом. 

Мова має бути чіткою, прямою, спрямованою на глобальну аудиторію, без 

надмірного вживання професійного жаргону й абревіатур» [209]. 

Формуючи ці повідомлення, редакціям потрібно враховувати різницю у 

кваліфікаційній підготовці аудиторії. Так, О. Тріщук виділяє такі види фонових 

знань: загальнонаукові, властиві представникам усієї наукової спільноти; 

галузеві, характерні для основної маси фахівців окремої наукової галузі; 

групові, якими володіють науковці з однієї або кількох споріднених наукових 

шкіл, що мають спільні наукові традиції, подібні погляди на наукову проблему 

[97, с. 127]. Тому готуючи текст про мету й предметну галузь журналів широкої 

тематики, слід орієнтуватися на загальнонаукові чи галузеві фонові знання, а 

для видань вузької спеціалізації – галузеві або групові. 

У видавництві Taylor & Fransis Group ці тексти розуміють як коротке 

вступне слово до журналу, що містить інформацію про політику рецензування, 

а також типи статей, яким редакція віддає перевагу і які не розглядає [214]. Ось 

який вигляд має «Мета й предметна галузь» журналу Communication and 

Critical/Cultural Studies цього видавництва: 

«Communication and Critical/Cultural Studies (CC/CS) – це рецензоване видання 

Національної комунікаційної асоціації. CC/CS публікує оригінальні наукові 

роботи, які відображають культуру як місце боротьби й спілкування як 

прийняття та дисципліну влади. Журнал описує критичні проблеми, обмежені 

академічними й теоретичними межами. CC/CS вітає різноманітні методи, 

зокрема текстовий, дискурсивний і риторичний аналіз спільно з 

авто/етнографією, наративними та поетичними елементами. 
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Журнал особливо запрошує подавати есе, що є інтелектуально інноваційними, 

рефлексивними й актуальними для розвитку демократичних цінностей під час 

вивчення культури та комунікації. CC/CS сприяє критичному відображенню 

демократичних ідеалів, що присвячують увагу таким напрямам: 

• історичні, матеріальні й економічні умови; 

• нація, політика та приватна і/або публічна сфера; 

• ідентичність (наприклад, клас, раса, етнічність, стать, правоздатність, 

сексуальність) і політика ідентифікації; 

• неоколоніальні, постколоніальні й глобалізаційні контексти; 

• технології та нові медіа; 

• опір і протест. 

Окрім дослідницьких есе, CC/CS публікує періодичні огляди важливих нових 

книг. 

Щоб отримати докладніші відомості про те, як подати свої дослідження в 

CC/CS, перегляньте наші Інструкції для авторів. 

Якщо спеціально не вказано інше, статті в цьому журналі проходять 

жорсткий експертний огляд: їх вивчають редактор і щонайменше два 

анонімні рецензенти». 

Наукові часописи, які публікують великі видавничі компанії, мають 

шаблонну структуру викладу інформації про мету й предметну галузь журналу. 

Наприклад, у Taylor & Fransis Group передбачено такий порядок змісту: ISSN 

друкованого й онлайн видання, періодичність, реферування та індексація 

базами даних, заява про відповідальність, видавнича історія журналу (факти 

зміни назви). А в інших редакціях ці тексти стають повноцінним прес-релізом 

журналу. 

Згідно з К. Хайлендом, найчастіше в презентаційних текстах розкрито 

такі головні теми: «контекст, цінності, цілі й предметна галузь журналу; 

повноваження журналу та його значення для громади; потенційні переваги для 

авторів і читачів; зобов’язання журналу щодо підтримання якості; важливі 

аспекти процесу публікації та поширення видання» [215, с. 708]. Дослідник 
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проводив аналіз на матеріалі видань з біології, соціології, прикладної 

лінгвістики, машинобудування. Тому вважаємо за доцільне провести контент-

аналіз презентаційних текстів наукових журналів комунікаційної тематики з 

метою визначення основних аспектів, які найчастіше в них відображені (див. 

Додаток Ж). 

Перше місце за частотою використання в презентаційних текстах посіла 

тематика журналу, адже саме вона допомагає читачам й авторам встановити 

для себе релевантність видання (82,2 % текстів). Її не наведено лише в одній 

групі текстів – «Інформація про журнал» у часописах компанії Taylor & Fransis 

Group, оскільки це допоміжні повідомлення для презентування видання, а 

основну інформацію подано в основному блоці «Мета й предметна галузь». 

Про наявність у журналі рецензування зазначено понад у половині 

презентаційних текстів (52,8 %). Ця інформація має дві форми представлення. 

Перша – це коротка характеристика видання: «Public Understanding of Science – 

рецензований міжнародний журнал» [Public Understanding of Science]. Друга – 

роз’яснення процесу оцінювання експертами статті: «Усі подані матеріали 

спочатку розглядає редактор, і якщо вони підходять для журналу, стаття 

передається на подальше подвійне сліпе рецензування незалежними 

анонімними експертами» [African Journalism Studies]. 

Майже в половині текстів (47,2 %) опубліковано інформацію про 

періодичність випуску видання, що також має дві форми: кількість випусків на 

рік («квартальник», «раз на два місяці») або час їхнього виходу 

(«Communication Monographs публікується в березні, червні, вересні й грудні» 

[Communication Monographs]). 

Трохи більше чверті текстів ознайомлюють читачів з аудиторією журналу 

й вимогами до змісту матеріалів (27,6 %). До значущих характеристик, які 

редакція транслює для наукової спільноти, належать також міжнародне 

спрямування видання – 23,9 %, мета або місія журналу – 20,2 %, інституційна 

належність – 19,6 %, міждисциплінарний характер – 19,0 %, типи матеріалів, 
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що приймаються, – 15,3 %, згадка про дату заснування журналу – 13,5 % (див. 

Додаток Ж). 

Оскільки презентаційні тексти невеликі за обсягом, редакціям доводиться 

обирати лише важливу інформацію для презентування часопису. 

Із запитаннями про значення й зміст презентаційних текстів ми 

звернулися до авторів вітчизняних наукових журналів. Опитування засвідчило 

такі результати. Перед тим як подати роботу до наукового журналу, 94 % 

респондентів вивчають опис журналу, його мету й предметну галузь, і лише 

6 % не звертаються до них (див. Додаток Б). 

Більшість українських дослідників читає презентаційні повідомлення, а 

отже – редакція може використовувати їхні комунікаційні можливості для 

інформування чи переконання потенційної аудиторії. Наявність науковців, які 

не переглядають опис журналу, можна пояснити тим, що вони постійно 

публікують свої наукові доробки в українських журналах, тож, імовірно, добре 

знають їхню мету, предметну галузь, типи матеріалів, процес рецензування 

тощо. 

Описуючи мету, з якою опитувані звертаються до презентаційних 

повідомлень, респонденти мали можливість обрати кілька варіантів відповіді. 

На перше місце вони поставили прагнення пересвідчитись у відповідності 

роботи темі журналу (82 %), на друге – бажання впевнитися в його якості 

(67 %), на третє – знайти поради редакції для авторів (41 %). Наступними за 

значенням є такі цілі: зрозуміти загальну концепцію журналу (28 %), отримати 

інформацію про його видавця або засновника (25 %), дізнатися про його мету 

(6 %). Для п’яти науковців усі перераховані варіанти мають значення (5 %) 

(див. Додаток Б). 

Наголосимо, що найменше вітчизняних науковців цікавить мета журналу, 

тобто місія, яку він виконує в науці. Хоча C. Перрі та Л. Міхалскі під час 

опитування редакторів закордонних дослідницьких часописів комунікаційної 

тематики встановили, що «невідповідність авторської роботи місії журналу 

також є причиною відмови в опублікуванні» [51, c. 177]. 
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Авторам українських журналів із соціальних комунікацій також було 

адресовано запитання, яка інформація має міститися в презентаційних текстах. 

Безумовний пріоритет дослідники надали інформації про тематику видання 

(85 %) і вимоги до змісту матеріалів (83 %). Також визначили важливість таких 

характеристик журналу, як періодичність (65 %), наявність рецензування 

(45 %), опис рубрик (36 %), міжнародний формат видання (41 %), мета або місія 

журналу (43 %), інституційна належність (29 %), дані про аудиторію (21 %). 

Отже, редакції наукового журналу слід звернути увагу на тексти, які 

презентують видання світовій науковій спільноті, адже вони є джерелом 

інформації про нього для більшості авторів. Ці повідомлення мають описувати 

загальну концепцію видання, надавати потенційній аудиторії релевантну 

інформацію про нього. При цьому варто пам’ятати, що описи журналів 

відображають сьогоденну позицію видання, власне розуміння редакцією місця 

часопису в науці загалом чи науковій галузі, його мету, цілі тощо. Відповідно 

їхній зміст «рухливий», вплинути на нього можуть найрізноманітніші чинники: 

поява нових наукових галузей, способів передавання інформації, бізнес-

моделей тощо. Відповідно не втрачає своєї актуальності твердження К. Бішопа, 

що «кожна редакція має переглядати час від часу свої мету й завдання та 

редакційну політику» [6, с. 141]. 

Створюючи презентаційні повідомлення, редакція має враховувати мету, 

з якою дослідники звертаються до цих текстів. Учені, передусім, бажають 

оцінити відповідність роботи темі журналу, впевнитись у його якості й 

зрозуміти концепцію видання. Насамперед цим запитам і має бути 

підпорядковано зміст презентаційних повідомлень. 

Згідно з результатами нашого дослідження, можна радити редакціям 

журналів неодмінно висвітлювати в презентаційних текстах такі пріоритетні 

теми: предметна галузь часопису, його періодичність, наявність рецензування, 

вимоги до змісту матеріалів. 

Отже, презентаційні тексти мають значний комунікаційний потенціал для 

встановлення контакту з авторами й читачами. Їхня основна мета – подати 
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важливу інформацію про наукове видання, щоб адресати змогли зробити 

висновок, наскільки воно їм підходить. Гнучкість форми й варіативність змісту 

цих повідомлень дозволяють редакціям використовувати їх також для того, щоб 

акцентувати увагу аудиторії на особливостях часопису. 

 

3.4. Значення редакційних інструкцій для поліпшення авторського 

оригіналу 

Інформацію для потенційних авторів про особливості видання 

транслюють редакційні інструкції з підготовки авторських оригіналів. Ці 

настановні тексти є обов’язковим атрибутом наукового часопису й мають 

важливе значення для ведення продуктивної роботи з дослідниками в процесі 

публікування їхнього наукового доробку. 

Першочергова функція цих інструкцій полягає в тому, щоб ознайомити 

автора з видавничими й технічними вимогами щодо оформлення роботи, 

стилями, прийнятими в тому чи іншому журналі. Також згідно з К. Бішопом, 

«інструкції для авторів спрямовані на пришвидшення процесу опублікування 

статті» [6, с. 156]. 

Зважаючи на призначення й основну мету цих текстів, їхній загальний 

зміст і структура дуже схожі в багатьох журналах, адже інструкції мають 

допомогти автору правильно оформити типові елементи дослідницької статті – 

анотацію, ключові слова, таблиці, ілюстрації, посилання тощо. Оскільки 

верстка у кожного журналу унікальна, відповідно вимоги до оформлення 

структурних частин матеріалу різнитимуться. Кожна редакція має підготувати 

власні інструкції. К. Бішоп зазначає, що «редактори й літературні редактори 

мають час від часу переглядати свої інструкції для авторів, коли змінюються 

підходи або в поданих матеріалах досить часто спостерігаються одні й ті ж 

недоліки» [6, с. 156]. Тобто досвідчені редактори знають, яких помилок 

найчастіше припускаються дослідники у своїх статтях. 

Окрім технічних вимог, інструкції для авторів у багатьох наукових 

часописах, що висвітлюють комунікаційні дослідження, містять також 
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інформацію про тематику видання, особливості рецензування, добору 

публікацій, інформацію про видання, його місце в науковому світі, особливості 

співпраці з авторами. Ці інструкції мають вигляд розлогих рекомендацій, які 

орієнтують автора під час визначення потрібного журналу, а згодом є 

детальним планом, яким автор послуговується для доопрацювання роботи. 

Уведення в інструкцію додаткової інформації, окрім технічних вимог, має 

цілком логічне обґрунтування. Вона надає авторові якомога більше інформації, 

використання якої сприятиме успішній роботі над статтею й, врешті-решт, її 

опублікуванню. 

Зважаючи на різноманітні підходи у формуванні контенту інструкцій, 

можна говорити про те, що ці тексти мають значний комунікаційний потенціал 

для налагодження контакту з авторами, а також для впливу на якість поданих 

робіт. Обмежуючи свої інструкції виключно технічними вимогами, редакції 

недостатньо використовують цей важливий інструмент для співпраці 

з науковцями. 

Через вузькість уявлення щодо призначень інструкцій з підготовки 

авторських оригіналів у науковій літературі цей вид інформаційних текстів 

розглядається з точки зору рівня їх деталізації та обсягів. Зокрема науковці 

радять: «не вимагайте від автора “занадто багато”. Нехай буде кілька важливих 

пунктів <…>. Тоді й авторам буде легше в них зорієнтуватися, і ви зможете 

наполягати на суворому виконанні кожного пункту» [216, с. 16]. З іншого боку, 

можливість опублікуватися в престижному журналі має спонукати автора 

дотриматись усіх вимог. Натомість результати опитування авторів українських 

журналів із соціальних комунікацій свідчать, що 78 % респондентів легше 

працювати з детальними інструкціями, що мають приклади оформлення. Лише 

22 % віддають перевагу коротким, узагальненим вимогам (див. Додаток Б). 

Адресування цих текстів напряму авторові спостерігається вже в їхній 

назві, зокрема в наукових журналах комунікаційної тематики вони представлені 

такими формулюваннями: «Інструкції для авторів» (Instruction for Authors), 

«Настанови для авторів» (Author Guidelines), «Для майбутніх авторів» (For 
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Prospective Authors, Notice to Contributors), «Рекомендації з подання авторських 

оригіналів» (Submission Guidelines, Manuscript Submission) тощо. Логічно, що 

текст інструкції має не лише допомагати автору оформити матеріал, а й містити 

відповіді на найбільш поширені запитання науковців [217, с. 103]. 

Редакції мають можливість підвищити якість поданих статей шляхом 

введення в інструкцію про підготовку авторських оригіналів вимог щодо якості 

робіт, їхньої наукової новизни, оригінальності тощо. Таким чином, цей 

документ може охоплювати не лише питання літературного й технічного 

редагування, а й наукової якості досліджень і бути джерелом інформації про 

процеси взаємодії з автором, особливості роботи редакції. Проаналізувавши 

інструкції, можна простежити, як сучасні журнали будують свою роботу з 

дослідниками, що вимагають і що пропонують потенційним авторам. 

На етапі збирання даних для аналізу було помічено, що структура й зміст 

інструкцій у різних журналах можуть різнитися, однак наповнення зазвичай 

відображає видавничий цикл наукового журналу. У видавництві Elsevier цей 

процес складається з таких етапів [208]: 

І етап – формування редакційного колективу з метою управління 

журналом або для заснування нового [208]. 

ІІ етап – пошук та організування надходження матеріалів – залучення 

авторів до співпраці, прийняття робіт і попередня їх перевірка редактором на 

предмет дотримання правил оформлення, яка на цьому етапі також може 

впливати на рішення про прийняття або відхилення роботи [208]. 

ІІІ етап – експертне оцінювання матеріалів, що проводиться з метою 

визначення якості, важливості, відповідності й оригінальності дослідження 

[194]. 

ІV етап охоплює опрацювання прийнятих матеріалів – редагування, 

коректура (літературна правка, авторське читання коректури), публікування 

статті (внесення логотипа, пагінація, брендування), перенесення до електронного 

сховища (публікація паперової версії, HTML або PDF копій) [208]. 
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V етап – публікування й поширення, до якого входять вибір бізнес-моделі 

доступу до статті, використання різноманітних каналів реклами: у традиційних 

паперових виданнях, на електронних журнальних платформах, у мобільних 

додатках, блогах, подкастах, рекламних порталах тощо [208]. 

На VІ етапі здійснюється просування статті та її архівування. Редакції й 

видавництва презентують публікації на конференціях, через оголошення, 

реферативні бази даних тощо. Функції зберігання й архівування реалізовано 

завдяки партнерству видавництва з іншими спеціалізованими організаціями – 

бібліотеками, архівами, репозиторіями тощо [208]. 

Аналіз інструкцій наукових журналів комунікаційної тематики засвідчив, 

що в цих документах відображений кожен етап редакційного процесу. 

І етап редакційного процесу в інструкціях для авторів зазвичай 

представлений інформацією про журнал, а саме його типологічними 

характеристиками – тематикою, описом аудиторії та потенційних авторів, типів 

публікацій, які приймають до розгляду, висвітленням їхніх особливостей, 

пріоритетних методів досліджень тощо. Журнал IEEE Transactions on 

Professional Communication, окрім загальної інструкції з підготовки авторських 

оригіналів, пропонує автору окремі деталізовані рекомендації для таких типів 

матеріалів: кількісне дослідження, якісне дослідження, критичний огляд, 

комплексний огляд літератури. Вони містять не лише аспекти оформлення, а й 

поради щодо наповнення змістових частин статті: вступ, огляд літератури, 

методологія, результати, висновки, пропозиції для подальших досліджень. 

Наведено приклади опублікованих статей у таких жанрах, на які автори можуть 

орієнтуватися [217, с. 103]. 

Найдетальніше в інструкціях представлено ІІ етап – залучення й 

прийняття авторських оригіналів. На цьому етапі важливим є спосіб 

надсилання матеріалу до редакції. Часта періодичність і постійне збільшення 

кількості статей спонукає редакції переходити від прийому авторських 

оригіналів через електронну пошту до використання спеціальних електронних 

систем. У ці автоматизовані системи інтегровано безліч додаткових функцій, 
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які полегшують роботу редакційної колегії: пошук у базах даних, що дозволяє 

якнайточніше добирати рецензентів і контролювати процес проходження 

наукової праці, функції автоматичної перевірки формату цитованих джерел, 

визначення DOI тощо. Деякі видавництва навіть розробляють власне програмне 

забезпечення. Відповідно, в інструкціях авторів попереджають, яку саме 

систему використовує журнал, і просять ознайомитися з правилами 

користування нею [217, с. 103]. 

Ключовий пункт, який є в усіх документах журналів, виданих Taylor & 

Fransis Group, стосується оригінальності поданого дослідження. Редколегії 

виставляють такі вимоги до авторських оригіналів: 

• це має бути оригінальна робота, яка не дублює жодну іншу, навіть 

власну; 

• матеріал подано лише до одного журналу, він не перебуває на розгляді чи 

рецензуванні в іншому; 

• не можна подавати матеріал з контентом, схожим на інші публікації; 

• у разі якщо подана стаття й інша, вже опублікована, засновані на 

однакових даних, слід пояснити, чим новий опис відрізняється від 

попереднього; при цьому редактори навіть готові допомогти автору – 

самостійно розглянути роботи й дати рекомендації. 

Деякі редакції просять авторів розкривати історію наукової праці: чи є 

вона результатом дисертації (у такому разі слід вказати ім’я керівника), чи 

презентувалась робота на конференціях тощо [217, с. 103]. 

Найбільшу частину інструкції для авторів наукових журналів 

комунікаційної тематики зазвичай становлять правила оформлення авторського 

оригіналу. Саме ступінь їхньої деталізації впливає на обсяг цих інструкцій, які 

на нашому матеріалі складали від 3 до 15 тис. знаків. У великих документах 

наводять навіть приклади оформлення цитування для різних типів джерел. 

Звичайно, неможливо скласти вичерпну інструкцію: навіть у великих за 

обсягами переліках вимог усе одно наявні посилання на інші ресурси з 

додатковою інформацією. Відповідність тексту встановленим правилам має 
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велике значення, тому деякі редакції попереджають, що невиконання вимог 

буде причиною повернення роботи авторові без допуску до рецензування [217, 

с. 103-104]. 

Окрім основного тексту, структура наукової статті містить анотацію, 

ключові слова, посилання, за необхідності – подяки, додатки тощо. Тому 

правила оформлення матеріалів в інструкціях для авторів охоплюють такі 

аспекти: стиль, форматування, таблиці, цитати, посилання, анотації, ключові 

слова, виноски, ілюстрації, одиниці вимірювання, онлайн-матеріали тощо. У 

кожній характеристиці відображається редакційна політика – стосунки між 

редакцією та іншими учасниками редакційного процесу, спрямовані на 

розширення й утримання аудиторії. Наприклад, частина наукових журналів 

публікує статті лише британською версією англійської мови, інші 

використовують американську, треті готові приймати статті обома версіями, а 

журнали компанії Intellect House використовують британську англійську з 

довгим списком винятків. Видавництва звертають увагу авторів на те, щоб у 

текстах не було дискримінації, сексистських чи расистських висловлювань. 

Також традиційно інструкції визначають вимоги до форматування тексту, 

оформлення цитат, ключових слів, назв торгових марок, використання системи 

СІ тощо. 

Для збереження анонімності автора під час експертного оцінювання 

матеріалу редакції радять формувати статтю з двох частин: основний текст і 

титульна сторінка (title page, або cover file), на якій вказують авторство та місце 

роботи науковця. Рецензентам надсилають лише основний текст, без титульної 

сторінки, що дозволяє приховати ім’я автора під час подвійного «сліпого» 

рецензування. 

Обсяг авторського оригіналу – ще один важливий пункт, якого не оминає 

жодна редколегія. У міжнародній практиці роботу вимірюють найчастіше в 

кількості слів, рідше – сторінок, але не знаків з пробілами, як це прийнято у 

вітчизняних часописах. Спостерігається закономірність, що журнали радше 

схильні приймати роботи меншого обсягу, наприклад [217, с. 104]: 
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• Communication Monographs прискіпливо оцінює праці, які значно 

перевищують необхідний обсяг; 

• Asian Journal of Communication готовий розглядати матеріали меншого 

обсягу, а більші мають бути скорочені; 

• Environmental Communication одразу повертає автору роботу на 

скорочення, якщо в ній перевищено встановлений максимум слів [217, 

с. 104]. 

До речі, авторів часто просять самостійно порахувати й зазначити 

кількість слів наприкінці матеріалу. Також деякі редакції наводять в 

інструкціях типи публікацій, які приймають до друку, і відповідно одразу 

вказують їхній приблизний обсяг [217, с. 104]. Наприклад, огляди в Journal of 

Applied Communication Research мають бути в межах 1000–1500 слів, а роботи в 

рубриці «Дебати» журналу Critical Discourse Studies не повинні перевищувати 

1200 слів. 

Велика увага в наукових часописах комунікаційної тематики 

приділяється правилам використання в авторських оригіналах об’єктів 

авторського права, чому присвячені цілі розділи інструкцій. Під час 

розміщення в статті не лише оригінальних об’єктів, а й похідних, вторинних – 

створених на основі захищеного авторським правом матеріалу таблиць, 

малюнків, автору необхідно отримати письмовий дозвіл у правовласника. 

Виняток становлять хіба короткі уривки чи цитати, поезії для аналізу за умови 

посилання на автора [217, с. 104]. 

В інструкціях для авторів відображено також тематичні особливості 

журналу. Наприклад, статті International Journal of Public Opinion Research часто 

базуються на результатах опитувань, відповідно його інструкція містить 

правила їх подання й оформлення. Спеціалізований блок про правила 

оформлення транскрипції подає видання Research on Language and Social 

Interaction, що висвітлює лінгвістичну тематику [217, с. 104]. 

Також в інструкціях редакції розкривають політику видання щодо права 

власності на статтю. У великих видавництвах, наприклад Taylor & Fransis 



147 

 

Group або Sage Publishing, автору пропонують вибір: передати авторські права 

компанії, підписавши видавничий договір, або зберегти права за собою за 

допомогою ліцензії на публікацію [217, с. 104]. 

Експертне оцінювання оригіналів як ІІІ-й етап редакційного процесу – 

також розкрито в текстах інструкцій для авторів. Наприклад, у журналі 

Technical Communication цей процес проходить так. Головний редактор читає 

матеріал й оцінює його відповідність напряму видання. У разі позитивного 

рішення стаття підлягає «сліпому» рецензуванню трьома незалежними 

експертами. На основі рекомендацій рецензентів автору повідомляють 

остаточне рішення про роботу: прийняти, прийняти з доопрацюванням, 

переглянути, повторно надіслати або відхилити. 

Якщо видання практикує повне сліпе рецензування, у правилах 

оформлення роботи задля збереження анонімності авторів просять прибрати всі 

можливі натяки на особу автора – ім’я, місце роботи, цитування попередніх 

виконаних автором робіт. 

ІV етап – робота над прийнятими авторськими оригіналами – 

здебільшого відбувається силами самої редакції. Автору часто роз’яснюють 

його дії на цьому етапі: отримання й робота з коректурою у форматі PDF 

електронною поштою, доступ до опублікованої фінальної версії онлайн [217, 

с. 105]. 

V етап – опублікування й поширення – безпосередньо пов’язаний з 

оплатою публікації. В інструкціях дуже детально розкрито питання видавничих 

витрат. Практично всі журнали без відкритого доступу не беруть плати з 

авторів за статтю [217, с. 106]. 

VІ етап – архівування й просування. У журналі Comunicar вказано, що в 

просуванні публікації беруть участь як видавці, так і автори. Вони поширюють 

інформацію про опубліковану статтю через особисті контакти, спеціалізовані 

розсилки та соціальні мережі, серед наукових товариств; розміщують 

препринти в репозиторіях, на власних інтернет-сайтах, сайтах інститутів, у 
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блогах; контролюють, щоб статтю було проіндексовано в Google Scholar, 

ORCID, ResearchID тощо [217, с. 106]. 

Аналіз досвіду наукових журналів комунікаційної тематики засвідчив, що 

часописи одного видавця мають подібні за структурою інструкції. 

Так, у журналах видавничого дому Taylor & Fransis Group можна 

виділити два типи інструкцій для авторів. Перший тип – це детальна, 

уніфікована інструкція з невеликими відмінностями, обсягом у 15–16 тис. 

знаків, яка відображає всі етапи видавничого циклу й усі процеси взаємодії з 

автором. Другий тип – невелика коротка інструкція, присвячена здебільшого 

оформленню матеріалів і додержанню авторських прав [217, с. 106]. 

Кожна інструкція першого типу починається зі вступної частини, в якій 

автору дякують за вибір журналу для публікування. Це свідчить про те, що до 

рекомендацій про підготовку матеріалу автор звертається, коли має намір 

надрукувати роботу саме в цьому виданні, тож редакція має підтримати його 

бажання. Більше того, автора запевняють, що інструкція містить усю необхідну 

інформацію, яка забезпечить успішне проходження авторського оригіналу 

через процеси рецензування, редакційної обробки. Повага до дослідника 

проявляється в маркерах подяки («Дякуємо за те, що ви вирішили надіслати 

нам роботу» [Journal of Broadcasting & Electronic Media]) і ввічливого прохання 

(«будь ласка, відвідайте наш веб-сайт» [Journal of Broadcasting & Electronic 

Media]). Автора шанобливо просять виділити час, щоб прочитати документ і 

дотримуватися його умов наскільки можливо, адже це, учергове нагадують 

редакція та видавець, забезпечить відповідність авторського оригіналу вимогам 

журналу [217, с. 106]. 

Великі видавництва створюють додаткові інструменти для допомоги 

автору з багатьох питань. Наприклад, в інструкціях видань Taylor & Fransis 

Group авторам пропонують відвідати сайт Author Services, щоб краще розуміти 

публікаційний процес, а також ознайомитися з портфоліо журналів [217, 

с. 107]. 
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Політика видавництва Taylor & Fransis Group передбачає обов’язкову 

перевірку надісланих текстів програмою CrossCheck на предмет запозичень, 

про що також попереджають авторів. Якщо текст перевірку не пройде, то 

матеріал відхилять, а автора буде звинувачено в марних витратах редакції на 

оброблення матеріалу [217, с. 107]. 

Структура інструкції першого типу стандартизована, наприклад у 

журналах Asian Journal of Communication, Critical Discourse Studies, і складається 

з таких розділів: вступна частина, вимоги до авторського оригіналу (Manuscript 

preparation), правила подання (Manuscript submission), авторські права (Copyright 

and authors’ rights), вільний доступ до статей (Free article access), репринт і 

примірники журналів (Reprints and journal copies), відкритий доступ (Open 

access). Розділ про вимоги до авторського оригіналу містить загальні настанови 

(General guidelines), правила стилю (Style guidelines), оформлення нетекстових 

даних (Figures), правила використання матеріалів з авторським правом 

(Reproduction of copyright material), додатковий онлайн-матеріал (Supplemental 

online material), а також відомості про видавничі витрати (Publication charges), які 

охоплюють оплату за подання (Submission fee), витрати на друк за сторінку (Page 

charges) і кольоровий друк (Colour charges). Taylor & Fransis Group не беруть з 

авторів плати, крім як за кольоровий друк у паперовій версії, та вказують його 

вартість, що є однаковою для всіх журналів [217, с. 107]. 

Серед особливостей інструкцій Taylor & Fransis Group можна назвати 

такі. Авторів просять провести SEO-оптимізацію статей, відсилають до 

посібників, які допоможуть це здійснити й відповідно зробити текст видимим 

для пошукових систем. У кінці кожної інструкції наводиться дата її останнього 

оновлення. Можна припустити, що відсутність нововведень, наприклад, з 

2013 р. свідчить про достатність опису вимог та задовільний стан поданих 

матеріалів [217, с. 107]. 

Інструкції другого типу можуть бути дуже короткими, як в African 

Journalism Studies, в якій описано тематику журналу й перераховано типи 

бажаних публікацій. Перелік вимог до оформлення статті короткий, натомість в 
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інструкції детально описано настанови щодо підготовки анотації (чого не 

спостерігалося в інших інструкція Taylor & Fransis Group). Її текст має 

вміщувати ключові аспекти статті, проблему, метод, результати, висновки; не 

повинна мати конструкцій на кшталт «у цій статті». Подано поради з добору 

ключових слів: слід відобразити в них назву й центральні концепти анотації, 

розмістити їх в алфавітному порядку [217, с. 107]. 

Інструкції для авторів у журналах, виданих Sage Publishing, також можна 

розділити на два типи: стандартизовані й оригінальні. Оскільки всі журнали 

розміщено на єдиній електронній платформі, то й інформація на них будується 

за одним шаблоном. Стандартизована інструкція складається з таких блоків: 

типи статей, редакційна політика (рецензування й авторство), видавнича 

політика (публікаційна етика, плагіат), як подати матеріал, авторський договір 

(Sage Choice і Open Access), декларація конфлікту інтересів, інші правила, 

подяки, дозволи, стиль статті (типи файлів, стиль журналу, посилання, 

підготовка роботи, ключові слова й анотації, контакти авторів, інструкції з 

подання ілюстративного матеріалу, додаткові файли, англомовні редакційні 

сервіси), робота з опрацьованим матеріалом (коректура, е-принти та 

безкоштовні копії), виробництво Sage Publishing, інша інформація [217, с. 108]. 

Як і Taylor & Fransis Group, Sage Publishing також дбає про репутацію 

журналу. Наприклад, в інструкціях журналів Convergence, Discourse & 

Communication вказано, що авторські оригінали перевіряють на програмному 

забезпеченні, і якщо буде знайдено плагіат, виявлено, що матеріал використано 

без дозволу власника, або ж авторство статті буде під сумнівом, компанія може 

вдатися до таких дій [217, с. 108]: 

• надрукувати спростування або виправлення; 

• відмовити автору або виключити статтю з журналу; 

• розглянути цей випадок з керівництвом автора – начальником 

департаменту, деканом інституту та ін.; 

• заборонити автору публікуватися в цьому журналі або в усіх журналах 

Sage Publishing [217, с. 108]. 
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Також в інструкціях цієї компанії авторів просять назвати імена вчених, 

які могли б стати рецензентами їхньої наукової праці. Рекомендовані 

дослідники мають бути експертами у своїй галузі й об’єктивно оцінювати 

матеріал [217, с. 108]. 

На відміну від інструкцій інших компаній і редакцій, Sage Publishing 

звертає увагу авторів на необхідність поліпшення мови статті в блоці Writing 

Assistance. Наприклад, це можна робити за допомогою сервісу SPi, який 

пропонує професійну редакторську допомогу [217, с. 108]. 

Оригінальні інструкції для авторів можуть бути різними за обсягом. 

Наприклад, у Games and Culture така становить 3 тис. знаків, з яких майже 

третину тексту займає описаний вище блок Writing Assistance [217, с. 108]. 

В оригінальних інструкціях Sage Publishing чіткіше простежуються 

особливості редакційної політики кожного журналу. Наприклад, International 

Journal of Press/Politics приймає статті від провідних авторів тільки раз на три 

роки. А Journal of Computer-Mediated Communication, опираючись на дані 

2015 р., повідомляє про середній відсоток прийнятих матеріалів (близько 5 %) і 

середній час проходження роботи: у редакційному відділі – 6 днів; отримання 

відмови на основі рецензії редактора або рецензента – 46 днів; час на перегляд 

роботи – від 76 до 89 днів [217, с. 108-109]. 

В інструкції журналу Television & New Media є блок «Корисні 

зауваження» (Helpful hints), в якому містяться поради для авторів, зокрема 

щодо художніх робіт: у компанії Sage Publishing розроблено додаткову 

інструкцію з підготовки художніх робіт для статті, а плата за кольорові 

діаграми становить 800 доларів США за першу та 200 доларів США за кожну 

наступну. 

Компанія Elsevier створила єдину для всіх журналів інструкцію, в якій 

вимоги розподілені окремо для нових і вже схвалених статей. Нові авторські 

оригінали подають у звичайному форматі Word або PDF для первинного 

оцінювання, і тільки коли матеріал буде прийнято до друку, автора попросять 

привести документ у «правильний формат». У такому великому видавничому 
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домі, як Elsevier існує сервіс перенесення матеріалу: якщо редактор вважає, що 

стаття краще підходить для іншого видання, за згодою автора її 

перенаправляють в інший журнал, однак ця стаття знову пройде рецензування і, 

за необхідності, доопрацювання [217, с. 109]. 

За результатами опитування (див. Додаток Б), автори українських 

наукових журналів із соціальних комунікацій вважають, що в інструкціях з 

підготовки статей має міститися, насамперед, інформація про процес подання 

матеріалу до редакції (94 %), вимоги до стилю й структури роботи (65 %), 

можливість доступу до опублікованої роботи (56 %). Також мають бути описані 

видавнича етика та правила наукової доброчесності (44 %), авторські права 

(39 %), типи публікацій (35 %), робота рецензента над статтею (31 %).  

Редакція часопису Comunicar, видавцем якого є група вчителів і 

журналістів з Андалусії (Іспанія), розробила десять документів, які мають 

допомогти авторам та рецензентам у підготовці матеріалу до опублікування. 

Серед них – шаблони оформлення й контрольні переліки та протоколи для 

перевірки робіт перед поданням, а також для оцінювання рецензентами 

надісланих статей. Редакція чемно пропонує авторові перевірити свій оригінал 

за контрольним переліком вимог (check list) щодо таких аспектів: титульна 

сторінка, текст статті, формальні вимоги, супровідний лист, додатки (див. 

Додаток З.1). Ідею наводити переліки важливих вимог (check lists) для 

перевірки відповідності матеріалу вимогам перед поданням підтримали 40 % 

респондентів. 

Журнал International Journal of Mobile Communications подає інструкції 

для авторів у формі «запитання-відповідь», а правила їхнього оформлення 

виділяє окремим документом. Редакція також пропонує авторам скористатися 

контрольним переліком вимог для перевірки статті перед поданням. На відміну 

від решти видань, редакція готова приймати матеріали, опубліковані раніше 

іншими мовами, крім англійської. Такий підхід, разом із проханням до авторів 

назвати чотирьох експертів за темою своєї статті, може свідчити про те, що цей 
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молодий журнал (заснований у 2003 р.) має вузьку спеціалізацію, тому досі 

формує власний авторський склад і базу експертів [217, с. 109]. 

Отже, інструкція для авторів – важливе джерело інформації, яке 

допоможе досліднику не лише правильно оформити наукову працю, а й 

поліпшити її зміст. Дотримання поданих у ній рекомендацій підвищує шанси 

отримати позитивний висновок від редакції. В інструкціях також наводять 

відомості щодо суті редакційних процесів у журналі. Цей документ фактично є 

запрошенням до співпраці, попереднім етапом налагодження взаємин з 

автором, тому що доступніше й зрозуміліше будуть викладені вимоги до 

авторських оригіналів, то більше шансів налаштувати автора обрати саме це 

видання. З одного боку, що детальнішою є інструкція, то менше часу витрачає 

редакція на опрацювання авторського оригіналу й при цьому не виникає 

непорозумінь. З іншого боку, зайва деталізація в інструкції може відштовхнути 

автора, який більше зацікавлений приділити свій час дослідженню, а не 

«причісуванню» своєї наукової праці. 

Окрім інструкцій для авторів, окремі журнали публікують настановні 

повідомлення для ще одного ключового учасника редакційного процесу – 

рецензента. Настанови для рецензентів допомагають не лише експертам з 

оцінювання, а й авторам, які з відповідних документів можуть зрозуміти, на що 

слід звернути увагу в авторському оригіналі, щоб зробити його досконалим. 

Крім того, оприлюднення інструкцій з наукової експертизи робить цей процес 

прозорим і відкритим, що також сприяє поліпшенню співпраці з автором. 

Наприклад, у журналі Technical Communication редакційні поради представлено 

у вигляді запитань, які рецензенти можуть поставити до таких елементів 

поданої роботи: спрямованість на аудиторію, факти, затвердження й аргументи, 

оригінальність і використання джерел, методологія дослідження та звітність, 

структура й стиль, застосовність для практиків і загальна цінність. 

Редакція журналу Comunicar на допомогу експертам розробила два види 

протоколів рецензування залежно від розділу журналу, в якому буде 

опубліковано матеріал. Протокол «Глибокі дослідження» (див. Додаток З.2) 
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містить такі елементи для оцінювання: актуальність теми, оригінальність 

роботи, огляд літератури, структура статті, рівень аргументації, науковий стиль, 

методологічна відповідність, дослідницькі інструменти, результати 

дослідження, подальші результати, обговорення, висновки, цитування, кількість 

посилань. Протокол «Дослідження, пропозиції, звіти й огляди» (див. 

Додаток З.3) зосереджує рецензента на таких аспектах: назва, якість і структура 

анотації, актуальність теми, огляд літератури, структура статті, рівень 

аргументації, науковий стиль, внесок дослідника, висновки, цитування, 

кількість посилань. Робота може отримати від рецензента максимальну оцінку в 

50 балів. 

Отже, на етапі підготовки авторського оригіналу до подання в журнал 

редакції для допомоги авторам і рецензентам розробляють такі форми 

допоміжних документів: інструкції для авторів, контрольні переліки вимог для 

перевірки готовності авторського тексту перед поданням, настанови для 

рецензентів і протоколи перевірки статті. У наукових журналах комунікаційної 

тематики розробляють як великі за обсягом, так і короткі інструкції з 

підготовки матеріалу. Однак більшість готує деталізовані документи. У них 

розкрито важливу інформацію про процес подання й проходження матеріалу в 

редакції. Саме такі інструкції найбільш бажані для авторів. 

 

3.5. Форми звернень до авторів про спеціальні випуски наукового журналу 

В інформаційно-комунікаційній діяльності редакції або видавництва, що 

випускає науковий журнал, окреме місце належить зверненням до авторів з 

метою залучити їх до співпраці з виданням. Це оголошення про формування 

спеціального тематичного випуску часопису, а також запрошення підготувати 

до нього наукову статтю відоме як Special Issue Call for Papers. За допомогою 

спеціальних номерів можна розкрити важливу, нагальну для обговорення тему, 

привернути увагу вчених до журналу, підвищити його рейтинг, розширити 

читацьку аудиторію. Наприклад, у журналі Television & New Media виходили 

спецвипуски на такі теми: «Пам’яті Мануеля Альварадо», «Громадське 
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телебачення в неоліберальну еру», «Медіа й публічна сфера: кейси від Мексики 

до Колумбії», «Великий брат», «9-11», «Пам’яті Герберта Шиллера». 

Згідно з експертами Scopus, спеціальні випуски можуть стосуватись 

окремої теми, репрезентувати матеріали конференцій, щоб редактори 

спілкувалися з доповідачами й спонукали їх до співпраці, мати форму 

ретроспективного збірника статей за окремі роки [218, c. 8, 10]. Редактори 

Elsevier звертають увагу на те, що «спеціальні випуски можна використати для 

просування журналу» [218, c. 10], а також «для маркетингу журнала й 

пов’язаних з ним журнальних заходів, наприклад міжнародних журнальних 

конференцій» [218, c. 10]. 

Публікування спеціальних випусків наукового журналу – поширена 

видавнича практика за кордоном. Під час розгляду наукових журналів 

комунікаційної галузі щодо випуску спеціальних чисел було виявлено, що за 

три роки хоча б раз публікували тематичні номери три четверті всіх часописів, 

причому в деяких виданнях вони виходили кілька разів на рік. 

Підготовка спецвипуску має деякі особливості, порівняно з редакційним 

процесом звичайного числа журналу. Як зазначають експерти видавництва Sage 

Publishing, планувати особливі номери редакторам слід заздалегідь, адже процес 

їхнього формування може зайняти 12–18 місяців [219]. Ці особливі номери 

цитують частіше порівняно зі звичайними, тому «краще публікувати їх на початку 

календарного року, аби збільшити час для посилання на випуск у межах річного 

періоду, що має значення для обрахування імпакт-фактора» [219]. 

Кропітка робота починається вже на етапі визначення тематики 

спеціального номера. Це має бути важлива актуальна тема, яка заслуговує на 

ґрунтовне вивчення й знайде відгук у більшої частини аудиторії. У своїх 

презентаційних текстах редакції запевняють читача, що такі номери порушують 

новітні, нагальні й важливі для наукового товариства теми: «Journal of Language 

and Social Psychology періодично публікує спеціальні випуски, присвячені темам, 

які викликають підвищену цікавість науковців» [Journal of Language and Social 

Psychology]; «Science Communication іноді доповнює своє експертне наукове поле 
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спеціальними випусками, які глибоко сфокусовані на конкретній темі 

досліджень» [Science Communication]; «Тематичні випуски надають вам 

поглиблений аналіз конкретної важливої теми, оскільки тематично пов’язані 

статті, дібрані під час стандартного процесу рецензування, зручно представлені 

в одному випуску» [Communication Research]. 

У виборі теми зазвичай керуються знаннями й досвідом головного 

редактора, редакційного колективу, за порадами та настановами можна 

звернутися до членів редакційної колегії, рецензентів. Джерелом ідей можуть 

стати пропозиції постійних авторів і читачів. Цінну інформацію про популярні 

теми й тенденції можна отримати за допомогою пошуку наукової літератури в 

базах даних та її аналізу. Наприклад, редакції наукових журналів 

комунікаційної тематики в презентаційних текстах закликають читачів 

долучитися до процесу вибору теми спецвипусків: «Games and Culture 

запрошує науковців, дизайнерів і розробників, а також дослідників, 

зацікавлених у дослідженнях ігор, які тепер активно розвиваються, подавати 

редактору статті, огляди чи пропозиції щодо спеціальних випусків» [Games 

and Culture]; «Ми чекаємо на пропозиції для тематичних випусків, які будуть 

ураховані редакційною колегією журналу» [Media International Australia]. 

У закордонній практиці прийнято запрошувати для роботи над 

спецвипуском гостьового редактора, який є експертом в обраній тематиці, може 

визначити рівень якості таких досліджень і відповідно знає науковців, котрі 

працюють у цьому напрямі й можуть стати авторами статей: «Редагування 

[спеціальних випусків] експертами галузі забезпечує збалансований аналіз 

предмета дослідження» [Journal of Language and Social Psychology]. 

Знання гостьового редактора знадобляться під час підготовки звернення 

для авторів надіслати статтю. Так, очільник спецвипуску допоможе 

обґрунтувати, описати й якнайкраще донести до авторів суть обраної наукової 

проблеми, підхід, що має бути застосований, теми, які передбачається 

розкрити, тощо. 
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Аналіз звернень про підготовку наукових статей для спеціального 

випуску в наукових журналах комунікаційної тематики дозволив виділити три 

їхні різновиди за формою подання [220, с. 73]: 

• перший – це самостійне інформаційне повідомлення, що займає одну 

друковану сторінку формату А4. Може містити ілюстрації, різні шрифти й 

текстові виділення; 

• другий – це повідомлення у формі статті, опублікованої в журналі та 

викладеної у відкритий доступ; 

• третій – це окремий розділ на веб-сторінці ресурсу, інформація в якому 

постійно оновлюється [220, с. 73]. 

Усі різновиди звернень до авторів про подання наукових статей мають 

схожу структуру, яку умовно можна розділити на три змістових частини. 

У першій частині редакція повідомляє авторам назву журналу, назву 

спеціального випуску, інформацію про запрошених редакторів, орієнтовну дату 

виходу номера (місяць і рік). Друга змістова частина є найбільшою за обсягом, 

адже містить обґрунтування актуальності обраної теми, питання, які редакція 

бажала б висвітлити в межах спеціального випуску. Третя частина присвячена 

вимогам до авторських оригіналів. Зазначено терміни подання авторами 

резюме, короткого огляду майбутньої статті, його обсяг. Наведено дати 

подання відібраних редакцією наукових досліджень [220, с. 73]. 

Прикладом самостійного інформаційного повідомлення обсягом в 

1 сторінку є звернення до авторів про спеціальний випуск журналу Convergence 

на тему «Переосмислення різниці між старими й новими медіа» (див. 

Додаток И.1). У тексті згадано попередні дослідження цього питання, 

наголошено на сучасних дискусіях навколо нього й підведено до необхідності 

поліпшення розуміння зв’язків між різними медіа в сучасному суспільстві. 

Описано мету, яку редакція ставить перед собою й планує реалізувати в 

спецвипуску, та науковий внесок видання в досліджувану проблему: «Журнал 

має мету висвітлити місця, випадки й контексти, де зникає різниця між 

старими й новими медіа, а також запропонувати альтернативні теоретичні 
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основи, які по-новому визначать різницю між медіа та їхню взаємодію» (див. 

Додаток И.1). 

Потенційні теми для статей редакція подає у вигляді запитань, на які 

пропонує авторам відповісти, наприклад: «Як і в яких контекстах конкретним 

медіатехнологіям й артефактам приписують властивості застарілості 

та/або новизни? Наскільки змінилися дефініції старих і нових медіа протягом 

усього часу їхнього використання?» (див. Додаток И.1). 

Прикладом повідомлення у формі статті є звернення «Call for Papers: 

Special Issue on Writing and Science», розміщене у випуску 4 тому 34 за 2018 р. у 

журналі Written Communication, яке займає три журнальних сторінки [221, с. 

474–476]. У повідомленні наведено огляд попередніх публікацій журналу за 

цією тематикою. Редакція вважає, що такі дослідження можуть бути 

«результатом співпраці філологів і риториків, практиків наукового 

книговидання, законодавців галузі та широкої публіки» [221, с. 475]. 

У цьому зверненні до авторів редакція журналу Written Communication 

також визначає пріоритетні види досліджень («перевага буде віддана 

дослідженням на основі даних») і методологічні підходи («статті можуть 

бути методологічно різноманітними, однак методологія має бути 

використана кваліфіковано й детально описана»). Якщо стаття не увійде до 

спеціального випуску, але буде схвалена редакцією, автору буде надано 

можливість опублікувати її в інших номерах журналу [221, с. 475]. 

Звернення до авторів, розміщене як окремий розділ на веб-сторінці 

ресурсу, наприклад у журналі Technical Communication (див. Додаток И.2), 

відрізняється від інших різновидів більшими можливостями для комунікування 

з аудиторією й надання їй важливої інформації. Так, наведено список 

використаних джерел у тексті звернення, посилання на інші ресурси, зокрема 

Вікіпедію, тощо. 

Приклад звернення до авторів журналу Technical Communication має ще 

одну особливість. Описуючи плани щодо підготовки тематичного номера під 

назвою «Трансмедіа, культура участі й цифрові твори», редакція детально 
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роз’яснює авторам, як їхні дослідження можуть бути пов’язані з темою 

спеціального випуску. Усі приклади наведено у формі таблиці (див. 

Додаток И.2). 

У першій графі таблиці міститься тема дослідження, у наступних 

розкривається його реалізація в контексті кожного окремого розділу 

спецвипуску. Так, дослідження адаптивного контенту можна здійснити на 

основі аналізу діяльності лікарів, які використовують мобільні технології для 

миттєвого доступу до облікових записів пацієнтів. У розділі «Трансмедіа» ця 

тема стосуватиметься процесів видачі базою даних інформації про 

електрокардіограму, рентген, аналізи, історію хвороби, страховий поліс 

пацієнта. У розділі «Культура участі» адаптивний контент може стати 

предметом дослідження в ситуаціях, коли пацієнти оновлюють і виправляють 

дані у своїй медичній карті. У розділі «Цифрові твори» ці дослідження будуть 

стосуватися розроблення шаблонів для різних пристроїв, що призначені 

структурувати й форматувати компоненти контенту (див. Додаток И.2). 

Таким чином, сповіщення про підготовку наукових статей до 

спеціального випуску також спрямовані на те, аби повідомити авторам і 

читачам якомога більше інформації про запланований номер. 

В Україні практика випуску спеціальних номерів поки що не набула 

поширення, про що свідчать результати опитування авторів українських 

наукових журналів із соціальних комунікацій. Погодились з тим, що формат 

тематичних номерів корисний для науковців, 31 % респондентів. Не бачать 

користі від цих номерів 24 % опитаних, а 45 % вважають, що інформативність 

цих випусків для науковців залежить від тематики (див. Додаток Б). 

Тож автори українських журналів із соціальних комунікацій дещо 

скептично оцінюють важливість спеціальних випусків для читачів. Однак і 

закордонний, і вітчизняний досвід свідчить про увагу науковців до них. 

Наприклад, зростання цитування часопису завдяки спецвипускам зафіксувала 

редакція українського наукового журналу «Сверхтвердые материалы»: 
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опубліковані чотири спеціальні тематичні випуски журналу «посприяли 

значному зростанню його цитування» [222, с. 33]. 

Також ми встановили, наскільки науковці готові відгукнутися на 

звернення до авторів підготувати статтю до спеціального випуску. Відповіді на 

запитання «Чи спонукають Вас написати статтю повідомлення про підготовку 

спецвипусків (Call for Papers)?» розподілились так (див. Додаток Б). 

Готуватимуть статтю за умови, що їх зацікавить тема спеціального номера, 

24 % респондентів. Відповідні звернення не спонукають до написання роботи 

18 % опитаних. 58 % можуть готувати статтю за умови сприятливих обставин 

(наявність матеріалу для статті, вільного часу тощо). Таким чином, звернення 

до авторів можуть виступати стимулом навіть для пасивно налаштованої 

стосовно спецвипусків української аудиторії. 

Форму такого повідомлення також використано для інших оголошень 

редакції, пов’язаних з редакційною підготовкою наукового часопису. 

Наприклад, за шаблоном заклику про надання пропозицій (Call for Proposals) 

журнал Management Communication Quarterly звернувся до аудиторії стосовно 

пошуку нового редактора (див. Додаток Є). У тексті звернення міститься 

інформація про видання, обов’язки редактора, професійні компетенції 

аплікантів, необхідна документація й терміни її подання. 

Отже, форма звернення про тематичні випуски дослідницького часопису 

є зручним повідомленням, яке можна використовувати в інформаційно-

комунікаційній діяльності редакції в контексті роботі з потенційною 

аудиторією. Як показує закордонний видавничий досвід, раз на рік важливо 

готувати спеціальний тематичний випуск журналу, до роботи над яким як 

редактора запрошувати зовнішнього експерта. Звернення до авторів щодо 

підготовки спеціальних випусків мають містити тематику та її актуальність, 

вимоги до матеріалів, терміни подання резюме. 
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Висновки до розділу 3 

Більшість наукових часописів комунікаційної тематики публікують 

комерційні видавничі компанії, зокрема Taylor & Francis Group і Sage 

Publishing. Це або власні проекти, або випуск журналів на замовлення для 

інших організацій. Зосередження більшості світових видань у великих 

видавничих корпораціях видань пов’язано з тим, що нині підготовка й 

просування наукового журналу вимагають великих обсягів роботи, які редакція 

часто не в змозі виконати самостійно. 

Потенційна аудиторія наукових журналів комунікаційної тематики не має 

чіткого поділу. До її складу може входити широке коло дослідників, що 

працюють у різних галузях знань, живуть у різних країнах, мають неоднаковий 

науковий статус. Їх об’єднує зацікавлення предметною галуззю журналу. За 

видом професійної діяльності це особи, пов’язані з науковою й освітньою 

діяльністю, фахівці, члени наукових товариств чи організацій. Відповідно 

особливістю всіх комунікаційних повідомлень редакції є їхня зрозумілість і 

доступність широкому колу дослідників. 

У міжнародній практиці редакція презентує журнал світовій спільноті за 

допомогою таких текстів: опис журналу, декларація його мети й предметної 

галузі, редакційна політика. Для авторів вони є джерелом інформації про 

відповідність роботи темі журналу, для читачів – про співвідносність їхніх 

інформаційних потреб з його контентом. 

Для наукових журналів комунікаційної тематики характерні детальні, 

розлогі інструкції з підготовки авторських оригіналів. Авторам пояснюють 

особливості подання й проходження матеріалів. Найбільшу частину цих 

рекомендацій становлять вимоги до оформлення публікації. Існують такі форми 

інструкцій, як контрольні переліки вимог для остаточної перевірки статті перед 

поданням і настанови для рецензентів з оцінювання авторської роботи. 

Серед міжнародних наукових журналів комунікаційної тематики 

поширена практика випуску спеціальних тематичних номерів. Науковій 

спільноті про їх підготовку повідомляють у формі спеціальних звернень, у яких 
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пропонують авторам приєднатися до роботи над спеціальним випуском. Вони 

містять інформацію про журнал, актуальність і тематичну унікальність 

спецвипуску, його редакторів, дату виходу номера, вимоги до авторських 

оригіналів, терміни подання авторами резюме статті. Форма звернення також 

використовується для інших закличних повідомлень журналу. 
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ВИСНОВКИ 

1. Характеристики наукового журналу, які відображають його змістовий 

та організаційний аспекти, можна встановити на основі аналізу компонентів 

видавничої концепції цього виду видання. 

Змістовий аспект дослідження наукових журналів комунікаційної 

тематики передбачає аналіз їх назви, тематики, рубрик, жанрів, критеріїв 

добору публікацій, особливостей формування образу часопису серед наукової 

спільноти. 

Організаційний аспект охоплює широкий перелік управлінських функцій, 

до яких належать фінансова, кадрова концепції, діяльність з випуску й 

поширення видання тощо. Їх визначає видавець або засновник часопису, тому 

початковим рівнем організаційної моделі часопису є, передусім, розподіл 

обов’язків між ними. Серед різноманіття функцій редакційного колективу 

вирізняється діяльність з розширення й утримання цільової аудиторії. Ця 

частина редакційної роботи передбачає підготовку відповідних комунікаційних 

повідомлень для авторів і читачів: презентаційних текстів про журнал, 

інструкцій з подання авторських оригіналів, звернень до авторів щодо 

підготовки спецвипуску. 

Оскільки ознаками якості наукового часопису є міжнародне поширення й 

дотримання високих видавничих стандартів, його змістові та організаційні 

особливості мають бути реалізовані так, щоб забезпечувати належну якість 

публікацій і рівень цитування журналу в міжнародному просторі. Ці завдання 

взаємозалежні, поліпшення стандартів якості впливає на підвищення інтересу 

науковців до часопису. За браком чіткого розуміння редакцією способів 

досягнення цих цілей її працівникам спочатку доцільно звернутися до вимог 

провідних міжнародних баз даних Web of Science і Scopus або регіональних, що 

мають детальні критерії добору видань. 

2. Особливістю назв міжнародних наукових журналів є шаблонність 

формулювання. Усі назви (тематичні й комплексні) пов’язані з тематикою 

часопису: сформовані на основі проблематики видання або поєднують тематику 



164 

 

з одним чи кількома семантичними концептами (тип видання, ознака 

дослідницької роботи, територіальна або інституційна належність). 

Традиційність добору назв підтверджено результатами аналізу фактів їх зміни. 

Через обмежений вибір компонентів багато наукових журналів комунікаційної 

тематики мають подібні назви. Важливо уникати дублювання назви з уже 

наявними журналами, доцільно враховувати її переклад на англійську мову. 

Залежно від тематичного спрямування наукові журнали комунікаційної 

тематики можна класифікувати як мультидисциплінарні, міждисциплінарні й 

вузькоспеціалізовані. Комунікаційні дослідження можуть перетинатися з 

різноманітними дисциплінами, зокрема психологією, лінгвістикою, 

соціологією, культурологією, маркетингом, комп’ютерними науками. 

Рівень спеціалізації видання впливає на обсяг його читацької аудиторії та 

відповідно – на показник цитованості статей. Тому редакція має продумати, 

наскільки проблематика матеріалів задовольнятиме потреби читацької 

аудиторії, які теми можуть її розширити. Більшість редакцій наукових журналів 

комунікаційної тематики зацікавлена висвітлювати питання політичної й 

організаційної комунікації. Видавці можуть розглянути ці напрями як 

перспективні для нових дослідницьких часописів чи спеціальних випусків. 

Доведено, що, залежно від рівня спеціалізації наукового часопису, 

редакції використовують різні способи презентування тематики для аудиторії. 

Політематичним журналам доцільно описати предметне поле за допомогою 

перерахування наукових галузей чи ключових слів, вузькоспеціалізованим – у 

формі переліку потенційних тем. Вільне трактування тематики як спосіб 

подання проблематики журналу має універсальний характер, але рідко 

застосовується. 

Установлено, що свою місію редакції міжнародних наукових журналів 

комунікаційної тематики бачать у сприянні розвитку наукової галузі, а не лише 

публікуванні матеріалів. Тому за допомогою експертів або читачів вони 

визначають тематичні пріоритети, які згодом реалізують у спеціальних 

випусках чи розділах часопису. Щоб швидко відреагувати на актуальну 
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проблему, редакція може звернутися до конкретного науковця-фахівця з 

пропозицією підготувати роботу на цю тему. 

3. Рубрикація наукових часописів комунікаційної тематики, передусім, 

описує тип опублікованих матеріалів, і лише частково спрямована на 

формування композиції номера. Це підтверджує розроблена класифікація 

рубрик. Якщо редакція не сформувала чіткого бачення з приводу 

рубрикаційного поділу, тоді доцільно почати з типоформувальних рубрик, які 

відповідають жанрам або формам подання наукової інформації. Їх англомовні 

варіанти будуть зрозумілі більшості учасників наукової комунікації. Згодом 

можна вдатися до застосування й інших видів рубрик. 

Найпоширенішими жанрами наукових часописів комунікаційної 

тематики є оригінальна дослідницька стаття та рецензія на книгу. Також 

функціонують огляди, короткі наукові повідомлення, есе, подяки, оголошення, 

анонси, новини, привітання, некрологи. Зрідка використовують короткі огляди 

програмного забезпечення, кейсові дослідження, професійні байки, комікси, 

настанови. Зазвичай вони характерні лише для одного журналу. Якщо редакції 

отримують матеріал, який не може бути опубліковано у вигляді дослідницької 

статті, то слід розглянути можливість його висвітлення в іншому жанрі. 

4. Установлено, що серед критеріїв добору публікацій редакції особливу 

увагу звертають на методологічну основу роботи, доступність викладу 

матеріалу, новизну, оригінальність, унікальне значення дослідження для 

наукової галузі та цінність для світової наукової спільноти. 

Доведено, що для формування образу якісного, унікального часопису, 

редакція й рецензенти якого володіють високими професійними 

компетенціями, у презентаційних текстах застосовують комунікативні стратегії 

позиціювання, аргументування та заклику. Ці стратегії реалізовані за 

допомогою позитивних оцінних лексем, своєрідної символізації журналу, 

високоінформативних мовних одиниць, дієслів із семантичним значенням 

запрошення, звертань, зазначення мети часопису, декларування новизни 

досліджень та високої професійної компетентності працівників і рецензентів, 
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посилань на авторитет. З’ясовано, що на авторів українських журналів із 

соціальних комунікацій найбільше впливає підкреслення важливого значення 

часопису для наукової галузі та позитивні відгуки інших дослідників. 

5. Наразі на організаційні процеси випуску наукових журналів впливає 

необхідність просувати опубліковані матеріали з метою ознайомлення з ними 

якомога ширшої аудиторії. З’ясовано, що через це за кордоном наукові 

товариства, професійні асоціації, дослідницькі установи делегують функції з 

випуску журналів великим видавничим компаніям. Вони видають офіційні 

часописи інституцій, публікують журнали від імені якоїсь організації або 

випускають часопис спільно із засновником. У такий спосіб розширюється 

набір технологічних і маркетингових інструментів для випуску й промоції 

журналу. 

6. Транслювати інформацію про журнал для наукової спільноти можна за 

допомогою презентаційних текстів. Їх мета – не тільки інформувати, а й 

спонукати реципієнтів до взаємодії з часописом, тому ці повідомлення мають 

розкривати його унікальність, відповідати інформаційним потребам 

потенційної аудиторії. Результати опитування авторів українських наукових 

журналів із соціальних комунікацій засвідчили, що презентаційні тексти мають 

допомогти авторам пересвідчитись у відповідності роботи темі журналу, 

упевнитись у його авторитетності й підготувати статтю. Для цього в них, 

передусім, має бути надано інформацію про тематику журналу, вимоги до 

змісту матеріалів, його періодичність, наявність рецензування. 

У міжнародній практиці інструкції з подання авторських оригіналів часто 

виходять за межі опису винятково технічних вимог до статті й спрямовані на 

підтримку авторів під час публікаційного процесу. Установлено, що за 

кордоном редакції звертають увагу на неприпустимість плагіату в статті, 

надають поради з її змістового наповнення, розкривають використання в 

роботах об’єктів авторського права, особливості права власності автора на 

статтю, процес рецензування, видавничі витрати тощо. Виникають нові форми 

настановних документів для авторів і рецензентів. Як показали результати 
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опитування, автори віддають перевагу розлогим інструкціям з прикладами 

оформлення, в яких описано процес подання авторського оригіналу до редакції, 

вимоги до його стилю й структури. 

З метою інформувати авторів про підготовку спеціальних випусків 

редакція створює відповідні звернення. У них розкрито тематику цих 

особливих номерів, їх актуальність, мету. Значення цих повідомлень в 

інформаційно-комунікаційній діяльності редакції пояснюється важливістю 

спеціальних випусків для підвищення рівня цитування журналу. 

Дисертація не вичерпує всіх аспектів підготовки наукових журналів. 

Подальший науковий пошук доцільно спрямувати на вивчення закордонного 

досвіду стосовно редакційного опрацювання авторських оригіналів, роботи 

рецензентів над матеріалами. Потребують дослідження особливості підготовки 

видань з інших наук – природничих, технічних, медичних тощо. 
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ДОДАТКИ 

Додаток А 

Таблиця А.1 

Перелік наукових журналів комунікаційної тематики в Scopus і Web of Science 
 

Назва журналу, 
рік заснування Періодичність Видавець Засновник чи співзасновник Сайт журналу 

African Journalism 
Studies 
1980 

3 рази на рік Taylor & Francis 
Group 

UNISA Press, 
Journalism Research and Education Section of 
the International Association for Media and 
Communication Research, 
Journalism Studies Division of the International 
Communication Association, 
African Council for Communication Education, 
South African Communication Association 

https://www.tandfonline.c
om/toc/recq21/current 

Argumentation 
1987 

4 рази на рік Springer  – http://link.springer.com/jo
urnal/10503 

Asian Journal of 
Communication 

1990 

6 разів на рік Taylor & Francis 
Group 

Asian Media Information and Communication 
Centre, 
Nanyang Technological University 

https://www.tandfonline.c
om/toc/rajc20/current 

Chinese Journal of 
Communication 

 

4 рази на рік Taylor & Francis 
Group 

Centre for Chinese Media and Comparative 
Communication Research, 
Chinese University of Hong Kong 

https://www.tandfonline.c
om/toc/rcjc20/current 

Communication and 
Critical-Cultural Studies 

2004 

4 рази на рік Taylor & Francis 
Group 

National Communication Association https://www.tandfonline.c
om/toc/rccc20/current 

Communication, Culture 
& Critique 

 

4 рази на рік Wiley-Blackwell International Communication Association https://onlinelibrary.wiley
.com/journal/17539137 

Communication 
Monographs 

1934 

4 рази на рік Taylor & Francis 
Group 

National Communication Association https://www.tandfonline.c
om/toc/rcmm20/current 

Communication Research 
1974 

6 разів на рік Sage Publishing  – http://journals.sagepub.co
m/home/crx 

http://link.springer.com/journal/10503
http://link.springer.com/journal/10503
https://www.tandfonline.com/toc/rcmm20/current
https://www.tandfonline.com/toc/rcmm20/current
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Продовження Таблиці А.1 
Назва журналу, 
рік заснування Періодичність Видавець Засновник чи співзасновник Сайт журналу 

Communication Theory 
1991 

4 рази на рік Wiley-Blackwell International Communication Association https://onlinelibrary.wiley.com/j
ournal/14682885 

Communications –
European Journal of 

Communication Research 
1976 

4 рази на рік De Gruyter Mouton  – http://www.degruyter.com/view
/j/comm 

Comunicar 
1993 

2 рази на рік Grupo Comunicar Grupo Comunicar http://www.revistacomunicar.co
m/  

Continuum – Journal of 
Media & Cultural Studies 

1988 

6 разів на рік Taylor & Francis 
Group 

Cultural Studies Association of 
Australasia 

https://www.tandfonline.com/to
c/ccon20/current 

Convergence – The 
International Journal of 

Research into New Media 
Technologies 

1995 

4 рази на рік Sage Publishing – http://con.sagepub.com/  

Critical Discourse Studies 
2004 

4 рази на рік Taylor & Francis 
Group 

– https://www.tandfonline.com/to
c/rcds20/current 

Critical Studies in Media 
Communication 

1984 

6 разів на рік Taylor & Francis 
Group 

National Communication Association https://www.tandfonline.com/to
c/rcsm20/current 

Discourse & 
Communication 

2007 

6 разів на рік Sage Publishing – http://dcm.sagepub.com/ 

Discourse & Society 
1990 

6 разів на рік Sage Publishing – http://das.sagepub.com/  

Discourse, Context & 
Media 
2012 

4 рази на рік Elsevier – http://www.journals.elsevier.co
m/discourse-context-and-media/ 

Discourse Studies 
1999 

6 разів на рік Sage Publishing – http://dis.sagepub.com/  

 

http://www.degruyter.com/view/j/comm
http://www.degruyter.com/view/j/comm
http://www.revistacomunicar.com/
http://www.revistacomunicar.com/
http://con.sagepub.com/
http://dcm.sagepub.com/
http://das.sagepub.com/
http://www.journals.elsevier.com/discourse-context-and-media/
http://www.journals.elsevier.com/discourse-context-and-media/
http://dis.sagepub.com/
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Продовження Таблиці А.1 
Назва журналу 
і рік заснування Періодичність Видавець Засновник чи співзасновник Сайт журналу 

Environmental 
Communication –  

A Journal of Nature and 
Culture 

2007 

4 рази на рік Taylor & Francis 
Group 

International Environmental 
Communication Association 

https://www.tandfonline.com/toc/ren
c20/current 

European Journal of 
Communication 

1986 

6 разів на рік Sage Publishing – http://ejc.sagepub.com/ 

Games and Culture 
2006 

6 разів на рік Sage Publishing – http://gac.sagepub.com/  

Health Communication 
1989 

12 разів на рік Taylor & Francis 
Group 

– https://www.tandfonline.com/toc/hht
h20/current 

Human Communication 
Research 

1974 

4 рази на рік Wiley-Blackwell International Communication 
Association 

https://onlinelibrary.wiley.com/journ
al/14682958 

IEEE Transactions on 
Professional 

Communication 
1958 

4 рази на рік Institute of Electrical 
and Electronics 

Engineers 

Professional Communication Society 
of the Institute of Electrical and 
Electronics Engineers 

http://sites.ieee.org/pcs/transactions-
of-professional-communication/ 

Information, 
Communication & 

Society 
1998 

12 разів на рік Taylor & Francis 
Group 

– https://www.tandfonline.com/toc/rics
20/current 

Interaction Studies 
1997 

3 рази на рік John Benjamins 
Publishing Company 

– https://benjamins.com/catalog/is.19.1
-2  

International 
Communication Gazette 

1955 

6 разів на рік Sage Publishing – http://gaz.sagepub.com/  

International Journal of 
Advertising 

1982 

6 разів на рік Taylor & Francis 
Group 

Advertising Association https://www.tandfonline.com/toc/rin
a20/current 

International Journal of 
Communication 

2007 

5 разів на рік USC Annenberg 
Press, University 

Southern California 

– http://ijoc.org/index.php/ijoc 

http://ejc.sagepub.com/
http://gac.sagepub.com/
http://sites.ieee.org/pcs/transactions-of-professional-communication/
http://sites.ieee.org/pcs/transactions-of-professional-communication/
https://benjamins.com/catalog/is.19.1-2
https://benjamins.com/catalog/is.19.1-2
http://gaz.sagepub.com/
http://ijoc.org/index.php/ijoc
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Продовження Таблиці А.1 
Назва журналу 
і рік заснування Періодичність Видавець Засновник чи співзасновник Сайт журналу 

International Journal of 
Conflict Management 

 

4 рази на рік Emerald Group 
Publishing 

– http://www.emeraldinsight.com/jour
nal/ijcma 

International Journal of 
Mobile Communications 

2003 

6 разів на рік Inderscience 
Enterprises 

– http://www.inderscience.com/jhome.
php?jcode=ijmc 

International Journal of 
Press-Politics 

1996 

4 рази на рік Sage Publishing – https://uk.sagepub.com/en-
gb/eur/journal/international-journal-
presspolitics 

International Journal of 
Public Opinion Research 

1989 

4 рази на рік Oxford University 
Press 

World Association for Public 
Opinion Research 

http://ijpor.oxfordjournals.org/  

Javnost – The Public 
1994 

4 рази на рік European Institute for 
Communication and 

Culture 

European Institute for 
Communication and Culture, 
Faculty of Social Sciences, 
University of Ljubljana, 
Slovenian Research Agency 

http://javnost-thepublic.org 

Journal of Advertising 
1972 

4 рази на рік Taylor & Francis 
Group 

American Academy of Advertising https://www.tandfonline.com/toc/ujo
a20/current 

Journal of Advertising 
Research 

1960 

4 рази на рік Advertising Research 
Foundation 

Advertising Research Foundation http://www.journalofadvertisingresea
rch.com/  

Journal of African Media 
Studies 
2009 

3 рази на рік Intellect – http://www.intellectbooks.co.uk/jour
nals/view-Journal,id=166/ 

Journal of Applied 
Communication Research 

1973 

4 рази на рік Taylor & Francis 
Group 

National Communication 
Association 

https://www.tandfonline.com/toc/rja
c20/current 

Journal of Broadcasting 
& Electronic Media 

1957 

4 рази на рік Taylor & Francis 
Group 

Broadcast Education Association https://www.tandfonline.com/toc/hbe
m20/current 

 
 

http://www.emeraldinsight.com/journal/ijcma
http://www.emeraldinsight.com/journal/ijcma
http://www.inderscience.com/jhome.php?jcode=ijmc
http://www.inderscience.com/jhome.php?jcode=ijmc
http://ijpor.oxfordjournals.org/
http://javnost-thepublic.org/
http://www.journalofadvertisingresearch.com/
http://www.journalofadvertisingresearch.com/
http://www.intellectbooks.co.uk/journals/view-Journal,id=166/
http://www.intellectbooks.co.uk/journals/view-Journal,id=166/
https://www.tandfonline.com/toc/hbem20/current
https://www.tandfonline.com/toc/hbem20/current


 

195 

Продовження Таблиці А.1 
Назва журналу 
і рік заснування Періодичність Видавець Засновник чи співзасновник Сайт журналу 

Journal of Business and 
Technical 

Communication 
1987 

4 рази на рік Sage Publishing – https://uk.sagepub.com/en-
gb/eur/journal-of-business-and-
technical-
communication/journal200791#
description 

Journal of 
Communication 

1951 

6 разів на рік Wiley-Blackwell International Communication Association https://onlinelibrary.wiley.com/j
ournal/14602466 

Journal of Computer-
Mediated 

Communication 
1995 

4 рази на рік Wiley-Blackwell International Communication Association https://onlinelibrary.wiley.com/j
ournal/10836101 

Journal of Health 
Communication 

1996 

12 разів на рік Taylor & Francis 
Group 

– https://www.tandfonline.com/to
c/uhcm20/current 

Journal of Language And 
Social Psychology 

1982 

4 рази на рік Sage Publishing – https://uk.sagepub.com/en-
gb/eur/journal-of-language-and-
social-
psychology/journal200830#aim
s-and-scope 

Journal of Mass Media 
Ethics 
1985 

4 рази на рік Taylor & Francis 
Group 

– https://www.tandfonline.com/to
c/hmme21/current 

Journal of Media 
Economics 

1988 

4 рази на рік Taylor & Francis 
Group 

– https://www.tandfonline.com/to
c/hmec20/current 

Journal of Media 
Psychology – Theories 

Methods and 
Applications 

2001 

4 рази на рік Hogrefe & Huber 
Publishers 

– https://us.hogrefe.com/products/
journals/jmp 

Media International 
Australia 

1976 

4 рази на рік University 
Queensland Press 

School of Journalism and Communication 
at the University of Queensland 

http://www.uq.edu.au/mia/about
-us  

https://uk.sagepub.com/en-gb/eur/journal-of-business-and-technical-communication/journal200791#description
https://uk.sagepub.com/en-gb/eur/journal-of-business-and-technical-communication/journal200791#description
https://uk.sagepub.com/en-gb/eur/journal-of-business-and-technical-communication/journal200791#description
https://uk.sagepub.com/en-gb/eur/journal-of-business-and-technical-communication/journal200791#description
https://uk.sagepub.com/en-gb/eur/journal-of-business-and-technical-communication/journal200791#description
https://uk.sagepub.com/en-gb/eur/journal-of-language-and-social-psychology/journal200830#aims-and-scope
https://uk.sagepub.com/en-gb/eur/journal-of-language-and-social-psychology/journal200830#aims-and-scope
https://uk.sagepub.com/en-gb/eur/journal-of-language-and-social-psychology/journal200830#aims-and-scope
https://uk.sagepub.com/en-gb/eur/journal-of-language-and-social-psychology/journal200830#aims-and-scope
https://uk.sagepub.com/en-gb/eur/journal-of-language-and-social-psychology/journal200830#aims-and-scope
https://us.hogrefe.com/products/journals/jmp
https://us.hogrefe.com/products/journals/jmp
http://www.uq.edu.au/mia/about-us
http://www.uq.edu.au/mia/about-us
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Назва журналу 
і рік заснування Періодичність Видавець Засновник чи співзасновник Сайт журналу 

Media Psychology 
1999 

4 рази на рік Taylor & Francis 
Group 

– https://www.tandfonline.com/to
c/hmep20/current 

Narrative Inquiry 
 

2 рази на рік John Benjamins 
Publishing Company 

– https://beta.benjamins.com/#cata
log/journals/ni/main 

New Media & Society 
1999 

12 разів на рік Sage Publishing – http://nms.sagepub.com/ 

Personal Relationships 
1994 

4 рази на рік Wiley-Blackwell International Association for Relationship 
Research 

http://onlinelibrary.wiley.com/jo
urnal/10.1111/(ISSN)1475-6811 

Political Communication 
1980 

4 рази на рік Taylor & Francis 
Group 

Political Communication Divisions of the 
International Communication Association, 
American Political Science Association 

http://www.politicalcommunicat
ion.org/journal.html 

Public Opinion 
1937 

6 разів на рік Oxford University 
Press 

American Association for Public Opinion 
Research 

http://poq.oxfordjournals.org/  

Public Relations Review 6 разів на рік Elsevier – http://www.journals.elsevier.co
m/public-relations-review/  

Public Understanding of 
Science 

1992 

6 разів на рік Sage Publishing – https://uk.sagepub.com/en-
gb/eur/journal/public-
understanding-
science#description 

Quarterly Journal of 
Speech 
1915 

4 рази на рік Taylor & Francis 
Group 

National Communication Association https://www.tandfonline.com/to
c/rqjs20/current 

Research on Language 
and Social Interaction 

1969 

4 рази на рік Taylor & Francis 
Group 

– https://www.tandfonline.com/to
c/hrls20/current 

Rhetoric Society 
Quarterly 

1968 

6 разів на рік Taylor & Francis 
Group 

Rhetoric Society of America http://www.tandfonline.com/toc/
rrsq20/current 

 

https://beta.benjamins.com/#catalog/journals/ni/main
https://beta.benjamins.com/#catalog/journals/ni/main
http://nms.sagepub.com/
http://onlinelibrary.wiley.com/journal/10.1111/(ISSN)1475-6811
http://onlinelibrary.wiley.com/journal/10.1111/(ISSN)1475-6811
http://www.politicalcommunication.org/journal.html
http://www.politicalcommunication.org/journal.html
http://poq.oxfordjournals.org/
http://www.journals.elsevier.com/public-relations-review/
http://www.journals.elsevier.com/public-relations-review/
https://uk.sagepub.com/en-gb/eur/journal/public-understanding-science#description
https://uk.sagepub.com/en-gb/eur/journal/public-understanding-science#description
https://uk.sagepub.com/en-gb/eur/journal/public-understanding-science#description
https://uk.sagepub.com/en-gb/eur/journal/public-understanding-science#description
https://www.tandfonline.com/toc/rqjs20/current
https://www.tandfonline.com/toc/rqjs20/current
https://www.tandfonline.com/toc/hrls20/current
https://www.tandfonline.com/toc/hrls20/current
http://www.tandfonline.com/toc/rrsq20/current
http://www.tandfonline.com/toc/rrsq20/current
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Закінчення Таблиці А.1 
Назва журналу 

та рік заснування Періодичність Видавець Засновник чи співзасновник Сайт журналу 

Science Communication 
1979 

6 разів на рік Sage Publishing – https://uk.sagepub.com/en-
gb/eur/journal/science-
communication#aims-and-scope 

Social Semiotics 
1991 

6 разів на рік Taylor & Francis 
Group 

– https://www.tandfonline.com/toc/csos20/
current 

Technical 
Communication 

 

4 рази на рік Society for Technical 
Communication 

Society for Technical 
Communication 

https://www.stc.org/techcomm/  

Telecommunications 
Policy 
1976 

12 разів на рік Elsevier – http://www.journals.elsevier.com/telecom
munications-policy/ 

Television & New Media 
2000 

6 разів на рік Sage Publishing – http://tvn.sagepub.com/  

Text & Talk 
1981 

6 разів на рік De Gruyter Mouton – http://www.degruyter.com/view/j/text 

Translator 
1995 

3 рази на рік Taylor & Francis 
Group 

– https://www.tandfonline.com/toc/rtrn20/c
urrent 

Visual Communication 
2002 

4 рази на рік Sage Publishing – http://vcj.sagepub.com/  

Written Communication 
1984 

4 рази на рік Sage Publishing – http://wcx.sagepub.com/ 

 

https://uk.sagepub.com/en-gb/eur/journal/science-communication#aims-and-scope
https://uk.sagepub.com/en-gb/eur/journal/science-communication#aims-and-scope
https://uk.sagepub.com/en-gb/eur/journal/science-communication#aims-and-scope
https://www.stc.org/techcomm/
http://www.journals.elsevier.com/telecommunications-policy/
http://www.journals.elsevier.com/telecommunications-policy/
http://tvn.sagepub.com/
http://www.degruyter.com/view/j/text
https://www.tandfonline.com/toc/rtrn20/current
https://www.tandfonline.com/toc/rtrn20/current
http://vcj.sagepub.com/
http://wcx.sagepub.com/
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Додаток Б 
 

Результати авторського опитування авторів українських журналів 

 із соціальних комунікацій (квітень-травень 2018 р.) 
Таблиця Б.1 

Розподіл віповідей на запитання «Ваш науковий статус» 

Варіанти відповіді Результати опитування 
% осіб 

Дослідник 83% 83 
Аспірант 15% 15 
Практик 2% 2 

 
Таблиця Б.2 

Відповіді на запитання «Ваші наукові зацікавлення» 
Наукові зацікавлення Кількість осіб 

Соціальні комунікації 13 
Журналістика 12 
Соціальні медіа 11 
Соціальні комунікації, журналістика 8 
Масова комунікація 8 
Міжнародні відносини 5 
Журналістика, медіаосвіта 5 
Психолінгвістика, соціолінгвістика 3 
Психолінгвістика 2 
Видавнича справа 2 
Трансформації медіакомунікацій, комунікації, медіа, інтернет та 
цифрова безпека 

1 

Телевізійна журналістика 1 
Соціальні медіа, онлайн-журналістика 1 
Соціальні комунікації, плагіат, медіакритика 1 
Соціальна політика 1 
Соціальна організація, соціальна політика, соціальні інститути 1 
Реклама, PR 1 
Реклама 1 
Публічна бібліотека, бібліотечно-інформаційна сфера 1 
Пропаганда в ЗМІ 1 
Прикладні комунікаційні технології 1 
Полоністика, видавнича справа 1 
Політичні процеси, національні інтереси, політичні тенденції, 
глобалізаційні процеси 

1 

Політична комунікація, технології політичної комунікації 1 
політична думка, релігія 1 
Онлайн-медіа, онлайн-журналістика 1 
Нові медіа, мережева журналістика, інтерактивні медіа 1 
національна безпека; політична боротьба 1 
Міжнародні відносини, країнознавство 1 
Медіасфера, гібридна війна, соціальні мережі 1 
Маркетинг, реклама 1 
Маркетинг, мас-медіа 1 
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Закінчення Таблиці Б.2 
Літредагування (теорія, історія, практика), медіаетика 1 
Кризові комунікації, PR 1 
Історіософія, історія пізнього середньовіччя 1 
Інституціональний розвиток, гендерна політика, громадянське суспільство 1 
Звязки з громадськістю, комунікаційний менеджмент 1 
Журналістика, преса 1 
Державне управління 1 
Громадянська журналістика, громадське мовлення 1 
Аудиторія соціальних мереж 1 

 
Таблиця Б.3 

Розподіл віповідей на запитання «Коли Ви обираєте, до якого журналу подати рукопис, чи 
вивчаєте Ви його Опис (Journal Description) або Мету й предметне поле (Aims & Scope)?» 

Варіанти відповіді Результати опитування 
% осіб 

Так 94% 94 
Ні 6% 6 

 
Таблиця Б.4 

Розподіл віповідей на запитання «З якою метою Ви читаєте ці тексти?» 

Варіанти відповіді Результати опитування 
% осіб 

все перелічене для мене важливе 5% 5 
дізнатись про мету журналу 12% 12 
знайти поради редакції для авторів 41% 41 
зрозуміти загальну концепцію журналу 28% 28 
отримати інформацію про видавця або засновника журналу 25% 25 
пересвідчитись у відповідності роботи темі журналу 82% 82 
упевнитись у якості журналу 67% 67 
 

Таблиця Б.5 
Розподіл віповідей на запитання 

 «На Вашу думку, яка інформація має міститися в цих текстах?» 

Варіанти відповіді Результати опитування 
% осіб 

вимоги до змісту матеріалів 83% 83 
дата заснування журналу 6% 6 
індексація в базах даних 4% 4 
інше (авторитетність часопису) 5% 5 
міжнародний формат видання 41% 41 
місія або мета журналу 43% 43 
належність до певної інституції 29% 29 
опис аудиторії 21% 21 
Періодичність 65% 65 
пріоритетні жанри 10% 10 
процес рецензування 45% 45 
Рубрики 36% 36 
Тематика 85% 85 
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Таблиця Б.6 
Розподіл віповідей на запитання «Яка інформація може переконати Вас обрати видання 

 з-поміж інших, подібних за тематикою?» 

Варіанти відповіді 
Результати 
опитування 
% осіб 

важливе значення журналу для наукової галузі 52% 52 
висока професійна компетентність редакторів і рецензентів 47% 47 
дані про аудиторію журналу 10% 10 
допомога автору в поліпшенні статті (редакція здійснює SEO-оптимізацію, 
архівування, маркетингові заходи) 

34% 34 

зв"язок з науковими установами й товариствами 32% 32 
новизна підходів у дослідженнях 11% 11 
опція швидкої публікації роботи (стаття одразу публікується онлайн, без 
очікування комплектації номера) 

25% 25 

орієнтація не лише на теоретиків, але й практиків 25% 25 
позитивні відгуки інших дослідників 46% 46 
тривала історія журналу 30% 30 

 
Таблиця Б.7 

Розподіл віповідей на запитання «З якими вимогами до рукописів Вам легше працювати?» 

Варіанти відповіді Результати опитування 
% осіб 

Детальні, з прикладами оформлення 78% 78 
Короткі, узагальнені 22% 22 

 
Таблиця Б.8 

Розподіл віповідей на запитання «Яка інформація має міститися в Інструкціях для авторів з 
підготовки рукописів?» 

Варіанти відповіді Результати опитування 
% осіб 

авторські права 39% 39 
видавнича етика та правила наукової доброчесності 44% 44 
вимоги до мультимедійного контенту (відео або аудіослайди) 26% 26 
вимоги до стилю й структури рукопису 65% 65 
все вищеперелічене 5% 5 
доступ до опублікованої роботи 56% 56 
процес подання рукопису до редакції 94% 94 
процес проходження рукопису в редакції 25% 25 
робота рецензента над рукописом 31% 31 
типи публікацій 35% 35 
чек-ліст для перевірки відповідності рукопису вимогам перед поданням 40% 40 

 
Таблиця Б.9 

Розподіл віповідей на запитання «Чи має журнал періодично публікувати спеціальні 
випуски, присвячені одній актуальній темі?» 

Варіанти відповіді Результати опитування 
% осіб 

Інформативність таких випусків для науковців залежить від тематики 45% 45 
Ні, я не бачу користі від таких випусків 24% 24 
Так, цей формат корисний для науковців 31% 31 
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Таблиця Б.10 

Розподіл віповідей на запитання «Чи спонукають Вас готувати статтю повідомлення про 
підготовку спецвипусків (Call for papers)?» 

Варіанти відповіді Результати опитування 
% осіб 

Залежить від обставин (наявність матеріалу для статті, вільний час тощо) 58% 58 
Ні, я не готую статті до спецвипусків 18% 18 
Так, якщо тема для мене цікава 24% 24 

 
Таблиця Б.11 

Розподіл віповідей на запитання «Чи надсилали Ви статті до наукових журналів з імпакт-
фактором?» 

Варіанти відповіді Результати опитування 
% осіб 

Так 47% 47 
Ні 63% 63 

 
Таблиця Б.12 

Розподіл віповідей на запитання «Чи маєте Ви успішний досвід публікації в наукових 
журналах з імпакт-фактором?» 

Варіанти відповіді Результати опитування 
% осіб 

Так 26% 26 
Ні 74% 74 
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Додаток В 
Тематика наукових журналів, що публікують результати досліджень 

 з теорії й практики комунікаційних процесів 

Наукові напрями Кількість 
журналів Наукові напрями Кількість 

журналів 
Комунікація 42 Історія 6 
Медіа 36 Інформаційні технології 6 
Психологія 21 Глобалізація 6 
Мова та лінгвістика 18 Відеоігри 6 
Соціологія 17 Критичне мислення 5 
Культурологія 17 Юриспруденція 4 
Комп’ютерні науки 16 Соціальна психологія 4 
Маркетинг 15 Семіотика 4 
Гуманітарні науки 15 Промислові дослідження 4 
Нові медіа 11 Література 4 
Зв’язки з громадськістю 11 Етнографія 4 
Дискурс-аналіз 11 Етика 3 
Антропологія 11 Екологія 3 
Журналістика 10 Географія 3 
Економіка 10 Урбаністика 2 
Філософія 9 Природничі науки 2 
Соціальні науки 9 Медицина 2 
Риторика 9 Фінанси 1 
Освіта 9 Переклад 1 
Менеджмент 8 Педагогіка 1 
Кіно й телебачення 8 Палеонтологія 1 
Гендерні дослідження 8 Геронтологія 1 
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Додаток Г 
Фрагмент графічної історії з журналу Comunicar 

(Vol. XXIII, n. 45, 2nd semester, July 1 2015) 
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Додаток Д 
 

Варіанти назв публікацій англійською мовою 
Тип публікації Варіанти назви публікацій англійською мовою 

Стаття article-length studies, articles along with invited commentaries, analytical 
articles, reflective papers, full-length empirical articles (quantitative and 
qualitative), non-academic articles, state-of-the-art articles 

Огляд poll reviews, literature reviews, television reviews, integrative literature 
review, review of major programs of research, review on topics of broad 
theoretical interest 

Есе commentary essays, critical essays, review essays, theoretical essays, original 
essays, visual essays 

Рецензії на книги та 
інші ресурси 

conference, exhibition, film, software review, reviews of museum exhibits 

Кроткі наукові 
повідомлення, доповіді, 
кейси, коментарі 

conference reports, research notes, reports from empirical studies, scholarly 
commentaries, technical reports, un-solicited commentaries, management 
reports, teaching case, case study, teaching notes, pre-registered reports, 
management reports, un-solicited commentaries 

Оголошення, новини announcements of conferences and seminars, information about forthcoming 
conferences, news 

Інше a yearly bibliography, bibliography, journal abstracts, literature searches, 
other significant contributions, perspectives, policy pieces, poll trends, 
practical innovations, proposals, research syntheses, responses, simulations, 
research insight 
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Додаток Е 
Кількість наукових журналів комунікаційної тематики 

в Scopus і Web of Science, що виходять у приватних видавництвах 

Видавництво Загальна кількість видань Кількість власних 
видавничих проектів 

Taylor&Francis Group 28 11 
Sage Publishing 22 20 
Wiley Blackwell 6 – 
Elsevier Science 4 4 
De Gruyter Mouton 2 2 
John Benjamins Publishing Company 2 2 
Hogrefe & Huber Publishers 1 1 
Intellect Ltd 1 1 
Springer 1 1 
Emerald Group Publishing Limited 1 1 
Inderscience Enterprises Ltd 1 1 
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Додаток Є 

Приклад звернення до аудиторії щодо надання пропозицій стосовно 

пошуку нового редактора 
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Додаток Ж 

Результати контент-аналізу презентаційних текстів наукових журналів 

 комунікаційної тематики в Scopus і Web of Science 
Тема Кількість текстів Відсоток текстів 

Тематика 134 82,2 % 
Наявність рецензування 86 52,8 % 
Періодичність 77 47,2 % 
Аудиторія 45 27,6 % 
Вимоги до змісту матеріалів 45 27,6 % 
Міжнародний формат видання 39 23,9 % 
Мета або місія журналу 33 20,2 % 
Інституційна належність 32 19,6 % 
Міждисциплінарний характер 31 19,0 % 
Типи матеріалів, що приймаються 25 15,3 % 
Згадка про дату заснування журналу 22 13,5 % 
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Додаток З.1 
 
 

Приклад контрольного переліку вимог для перевірки статті 

перед поданням до журналу Comunicar 
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Додаток З.2 
Приклад протоколу рецензування для розділу «Глибокі дослідження» 

у журналі Comunicar 
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Додаток З.3 
 

Приклад протоколу рецензування для розділу 

«Дослідження, пропозиції, звіти й огляди» у журналі Comunicar 
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Додаток И.1 

Приклад звернення до авторів про підготовку статей для спеціального 

випуску як самостійного інформаційного повідомлення 
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Додаток И.2 

Приклад звернення до авторів про підготовку статей 

для спеціального випуску як окремого розділу на веб-сторінці журналу 
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Продовження Додатка И.2 
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Продовження Додатка И.2 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



215 

 

Продовження Додатка И.2 
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Закінчення Додатка И.2 
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Додаток І 

Список публікацій за темою дисертації 

Основні наукові результати дисертації відображено в таких публікаціях: 

1. Касянчук В. Комунікаційна тематика в наукових журналах з імпакт-фактором // 

Nauki Społeczno-Humanistyczne. Polsko-ukraińskie czasopismo naukowe. 2018. № 02 

(18). URL: https://sp-

sciences.io.ua/s2631965/kasianchuk_valerie_2018_._communications_in_the_scope_of_s

cientific_journals_with_impact-factor._social_and_human_sciences._polish-

ukrainian_scientific_journal_01_17 (last аccessed: 29.06.2018) 

2. Касянчук В. Аудиторія наукового журналу комунікаційної тематики: досвід 

видань з імпакт-фактором // Держава та регіони. Серія «Соціальні комунікації». 

2018. № 1 (33). С. 113–118. 

3. Касянчук В. Особливості підготовки наукової періодики зарубіжними 

видавництвами (на прикладі журналів з імпакт-фактором) // Вісник 

Дніпропетровського університету. Серія: Соціальні комунікації. 2018/ Вип. 25. № 

12. С. 44–50. URL: https://cct.dp.ua/index.php/journal/article/view/103 (дата звернення: 

29.06.2018) 

4. Касянчук В. Назва наукового журналу як елемент його концепції // Обрії 

друкарства. 2018. № 1 (6). С. 130-140. URL: 

http://horizons.vpi.kpi.ua/article/view/132878 (дата звернення: 29.06.2018) 

5. Касянчук В. Опыт подготовки инструкций для авторов в международных научных 

журналах // Научная периодика: проблемы и решения. 2016. Том 6. № 3. С. 101–110. 

URL: https://cyberleninka.ru/article/n/opyt-podgotovki-instruktsiy-dlya-avtorov-v-

mezhdunarodnyh-nauchnyh-zhurnalah (дата обращения: 29.06.2018)  

6. Добривечір В. Палітра зарубіжних наукових журналів із соціальних комунікацій // 

Наукові записки Інституту журналістики. 2014. Вип. 57. С. 34–39. URL: 

http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nzizh_2014_57_10 (дата звернення: 29.06.2018) 

7. Добривечір В. Цільове призначення та періодичність наукових видань із 

соціальних комунікацій в Україні // Держава та регіони. Сер.: Соціальні комунікації. 

https://sp-sciences.io.ua/s2631965/kasianchuk_valerie_2018_._communications_in_the_scope_of_scientific_journals_with_impact-factor._social_and_human_sciences._polish-ukrainian_scientific_journal_01_17
https://sp-sciences.io.ua/s2631965/kasianchuk_valerie_2018_._communications_in_the_scope_of_scientific_journals_with_impact-factor._social_and_human_sciences._polish-ukrainian_scientific_journal_01_17
https://sp-sciences.io.ua/s2631965/kasianchuk_valerie_2018_._communications_in_the_scope_of_scientific_journals_with_impact-factor._social_and_human_sciences._polish-ukrainian_scientific_journal_01_17
https://sp-sciences.io.ua/s2631965/kasianchuk_valerie_2018_._communications_in_the_scope_of_scientific_journals_with_impact-factor._social_and_human_sciences._polish-ukrainian_scientific_journal_01_17
https://cct.dp.ua/index.php/journal/article/view/103
http://horizons.vpi.kpi.ua/article/view/132878
https://cyberleninka.ru/article/n/opyt-podgotovki-instruktsiy-dlya-avtorov-v-mezhdunarodnyh-nauchnyh-zhurnalah
https://cyberleninka.ru/article/n/opyt-podgotovki-instruktsiy-dlya-avtorov-v-mezhdunarodnyh-nauchnyh-zhurnalah
http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nzizh_2014_57_10
http://nbuv.gov.ua/j-pdf/drsk_2013_1_29.pdf
http://nbuv.gov.ua/j-pdf/drsk_2013_1_29.pdf
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звернення: 29.06.2018) 
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