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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 
 

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 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. Необхідність їх розгляду також 
зумовлена домінуванням на міжнародному рівні англомовної наукової періодики. 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. 

Установлення способів комунікування з міжнародною науковою спільнотою є на 
часі для України, адже тепер відбуваються активні процеси, спрямовані на підвищення 
видимості вітчизняної науки у світі. 

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

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 
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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 до формування їх 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; 

• установити організаційні зв’язки між видавцями й засновниками наукових 
журналів комунікаційної тематики; 

• проаналізувати роботу редакцій наукових журналів комунікаційної 
тематики щодо підготовки текстів для взаємодії із цільовою аудиторією – 
презентаційних повідомлень, інструкцій для авторів, звернень з приводу 
підготовки спеціальних випусків. 

Об’єкт дослідження – наукові журнали комунікаційної тематики, індексовані 
Scopus і Web of Science, як взірець наукової періодики в сучасному 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; 
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• 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 стосовно взаємодії з науковими часописами; 

• виокремлено форми звернень до авторів про підготовку спеціальних 
випусків; 

удосконалено 
• рекомендації для учасників редакційної підготовки наукового журналу; 
• 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. Автори й рецензенти віднайдуть рекомендації з добору журналів для 
опублікування, дізнаються про редакційні настанови міжнародних часописів, критерії 
оцінювання авторських оригіналів, а читачі отримають орієнтири для встановлення 
якості періодичного видання. 

Матеріалом дослідження є 78 наукових журналів, які проіндексовано 
наукометричними базами даних Scopus і Web of Science. У Web of Science ці видання 
входять до категорії «Комунікація», розробленої редакторами Social Sciences Citation Index. 

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 
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аспірантів «Друкарство молоде» (2018, Київ); XVI Міжнародна науково-практична 
конференція «Шевченківська весна 2018. Секція: журналістика» (2018, Київ). 

Публікації. Основні результати дисертації опубліковано в 15 наукових працях: 9 
наукових статей (з них 6 – у фахових наукових виданнях України, 1 – в іноземному 
науковому виданні, 2 – в інших наукових виданнях), 6 публікацій – у збірниках тез і 
матеріалах конференцій. 

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. 

 
ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 

У Вступі обґрунтовано актуальність теми, вказано на зв’язок роботи з науковими 
програмами, визначено мету, завдання, об’єкт і предмет дослідження, методологічну 
основу, наведено наукову новизну роботи, практичне значення одержаних результатів. 
Описано, які видання послужили матеріалом дослідження, зазначено особистий внесок 
здобувача, подано інформацію про апробацію результатів дослідження. 

У першому розділі «Теоретико-методологічні основи дослідження наукових 
журналів» окреслено стан вивчення проблеми, обґрунтовано методологічний 
інструментарій, установлено складники, які характеризують контент наукових 
журналів комунікаційної тематики й організаційну роботу редакцій, узагальнено 
критерії оцінювання якості наукових часописів. 

У підрозділі 1.1 «Історіографія та джерельна база дослідження» 
проаналізовано праці, присвячені феномену наукового журналу. Українські студії 
зосереджені на пошуках шляхів поліпшення якості вітчизняних часописів, ґрунтуються 
на національному матеріалі й не описують видань комунікаційної тематики. За 
кордоном часописи комунікаційної тематики були досліджені фрагментарно, за 
різними змістовими й організаційними параметрами (склад авторів, декларування 
конфлікту інтересів, коефіцієнт прийому робіт редакціями, роль і місія журналу, 
недоліки й переваги видань, моделі оцінювання часописів, редакційні колегії, 
міжнародне поширення тощо). Але досі не видано жодної праці, яка б комплексно 
охарактеризувала всі змістові складники наукового журналу та (або) детально 
розкривала організаційні аспекти його підготовки. 

Теоретико-методологічну основу дисертаційної роботи склали праці вітчизняних 
(В. Різун, М. Тимошик, Н. Зелінська, О. Коновець, А. Бессараб, Б. Тяпкін, Т. Ярошенко, 
М. Женченко, С. Захаров, М. Яцків, А. Радченко, О. Вакаренко, Т. Крайнікова, 
Я. Мамалигіна, Д. Миронюк) та зарубіжних дослідників (Е. Лауф, Л. Солі, 
С. Фельднер, С. Перрі, Л. Міхалскі, А. Пазос, Б. Руїз, A. Роман-Роман, Е. Гіменес-
Толедо, Р. Пердігуеро, І. Паленсія, O. Маккензі, М. Дзялошинський, С. Доновен, Д. Рю, 
T. Карпентер, К. Бішоп, О. Тертичний, Б. Кіршин, В. Іваницький, Н. Соколова). 

У підрозділі 1.2 «Методи дослідження видавничої практики наукових 
журналів» обґрунтовано вибір соціальнокомунікаційного підходу для дослідження. У 
його рамках використано методи, які вже підтвердили свою дієвість у дослідженнях 



5 

періодичних видань: опитування, синтез, порівняльний аналіз, статистичний аналіз, 
опис, класифікування, типологічний аналіз, контент-аналіз, дискурс-аналіз. 

У підрозділі 1.3 «Змістове наповнення наукового журналу й організаційна 
діяльність його редакції» основні параметри змістового й організаційного аспектів 
дослідження наукового часопису виведено на основі аналізу поняття концепції 
періодичного видання, адже це ідейний задум, в якому закладаються основні 
характеристики журналу. 

Для кожного етапу створення та просування періодичного видання може бути 
розроблено окрему концепцію: змістову, організаційну, типологічну, фінансову, 
концепцію оформлення тощо. Для наукових журналів ці узагальнені моделі мають 
бути скориговані з урахуванням властивостей міжнародної наукової комунікації та 
останніх тенденцій у галузі випуску наукової літератури. 

На основі аналізу сучасних особливостей міжнародного обміну науковою 
інформацією до базових категорій, що розкривають зміст сучасного наукового 
журналу, відносимо такі: назва, тематика, рубрики, жанри, критерії добору публікацій, 
відображення цих характеристик у текстах про видання. Організаційний аспект 
дослідження пов’язаний, насамперед, з необхідністю встановлення управлінських 
моделей у наукових журналах. Розгляду потребує робота редакції щодо залучення й 
розширення аудиторії часопису, зокрема підготовка та створення комунікаційних 
повідомлень для читачів та авторів. 

У підрозділі 1.4 «Міжнародні критерії оцінювання якості наукового журналу» 
встановлено, що в основі сучасних критеріїв якості наукового часопису лежать його 
міжнародна поширеність і високі видавничі стандарти підготовки. Це доведено на 
підставі результатів аналізу провідних інструментів підрахунку впливовості наукових 
журналів (імпакт-фактор, SCImago Journal Rank), критеріїв добору журналів до 
міжнародних наукометричних баз даних (Web of Science, Scopus) і регіональних 
(Latindex, China Scientific and Technical Papers and Citations Database). 

До категорій, за якими оцінюють якість наукового журналу, належать: 
дотримання видавничих норм; англомовні метадані статті; наявність експертного 
оцінювання статей; міжнародний склад авторів, редакторів, редколегії, аудиторії; 
індексування базами даних; цитованість журналу; науковий внесок у дисципліну; 
висока якість і новизна досліджень; міждисциплінарність; відповідність заявленим меті 
й завданням; доступність онлайн. Тож вектор роботи колективу редакції має бути 
спрямований на вдосконалення цих параметрів. 

Другий розділ «Формування й організування контенту наукових журналів 
комунікаційної тематики, індексованих Scopus і Web of Science» присвячено аналізу 
видавничої практики редакцій міжнародних часописів у змістовому аспекті. 

У підрозділі 2.1 «Назва наукового журналу як відображення його концепції» 
установлено такі змістові концепти в назві часопису: тематика (61 %), тип видання 
(19 %), ознака дослідницької роботи (10 %), територіальна належність (9 %), 
інституційна належність (1 %). 
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Залежно від способу побудови й обраних лексичних засобів назви бувають 
власне тематичні й комплексні. У власне тематичних назвах відображено наукові 
напрями або дисципліни. Комплексні будуються за типовою схемою: територіальна 
або інституційна належність + вид видання + тематика + ознака дослідницької роботи. 

Причинами зміни назви є: розширення/звуження тематики; підкреслення 
міжнародного статусу; уточнення термінології; перехід до загальноприйнятих 
формулювань. У частини журналів є додаткові назви, які доповнюють основну. Вони 
розкривають тематику, засвідчують міжнародний і дослідницький характер видання. 

У підрозділі 2.2 «Тематика наукових журналів» визначено характер 
формування їх предметної сфери – мультидисциплінарний, міждисциплінарний, 
вузькоспеціалізований. Підкреслено, що поняття міждисциплінарності персонал 
редакції та науковці часто розуміють і як інтегративний зв’язок кількох дисциплін, і як 
багатогалузевість видання. Популярними тематичними векторами є дослідження 
масової та візуальної комунікації, а також політичної та організаційної. Редакції 
описують предметне поле свого видання за допомогою перерахування наукових 
галузей, ключових слів, переліків потенційних тем для дослідження, а також вільного 
трактування тематики. 

У підрозділі 2.3 «Рубрикація наукових журналів» доведено доцільність 
систематизування матеріалів у науковій періодиці, хоча деякі науковці ставлять під 
сумнів необхідність використання рубрикації. Рубрики класифіковано за частотою 
застосування: регулярні є постійними, змінні зазнають часткових трансформацій у 
різних номерах залежно від теми, епізодичні існують лише в окремих номерах. 
Розроблено класифікацію рубрик за способом творення: типоформувальні (83 %) 
створені на основі типів і форм наукових публікацій; тематичні (9 %) об’єднують 
статті спільної тематики; унікальні (3 %) – це оригінальні назви, використані лише в 
одному виданні; дискусійні (1 %) містять матеріали полемічного характеру. Не 
зазначено рубрики для 4 % публікацій. 

У кожному виданні переважає один з таких підходів: групування статей за типом 
публікацій; уведення унікальних рубрик; поєднання різних видів рубрик; відсутність 
рубрикації. 

У підрозділі 2.4 «Жанри в наукових журналах» з’ясовано, які жанри в наукових 
журналах є найбільш поширеними: наукова стаття (63 %), рецензія на книгу (20 %), огляд 
(9 %), коротке наукове повідомлення (4 %), есе (2 %), інше (2 %). Зрідка редакції 
публікують подяки, оголошення, анонси, новини, привітання, некрологи, кейси, інтерв’ю, 
слайди, професійні байки, комікси, настанови; надають описи матеріалів, які хотіли б 
отримати від авторів. 

Розглянуто практику видавництва Elsevier з пришвидшеного опублікування 
матеріалів, що пов’язана з нечастою періодичністю деяких журналів. Здебільшого часописи 
комунікаційної тематики виходять щокварталу (41 видання) і щопівроку (15 видань). 

Підрозділ 2.5 «Критерії добору матеріалів для опублікування в наукових 
журналах» присвячено аналізу вимог і рекомендацій, які редакції надають авторам 
щодо наукового змісту статей. До основних критеріїв добору належать: строгість і 
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коректність застосування наукових підходів і методології, важливий внесок у наукову 
галузь, науковий стиль, доступність викладу, новизна, оригінальність, цінність для 
міжнародної спільноти. 

У підрозділі 2.6 «Формування образу журналу в презентаційних текстах» 
описано цільові настанови цих текстів (інформування, переконування, спонукання), 
встановлено комунікативні стратегії (позиціювання, аргументування, заклик), розкрито 
інструменти їх реалізування. 

У презентаційних текстах часто сформульовано мету редакції: висвітлювати 
важливі наукові проблеми; стимулювати дискусію в галузі; налагоджувати науковий 
діалог між різними професійними групами; удосконалювати практичну діяльність; 
допомагати фахівцям; інформувати світову спільноту про особливості регіональної 
комунікації; досліджувати унікальний контент. 

До співпраці з журналом респондентів спонукає така інформація в 
презентаційних текстах: важливе значення часопису для наукової галузі (52 %), висока 
професійна компетентність редакторів і рецензентів (47 %), позитивні відгуки інших 
дослідників (46 %), 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 опублікування (25 %), дані про 
аудиторію журналу (10 %), новизна підходів у дослідженнях (11 %). 

У третьому розділі «Організаційний аспект роботи редакції наукових 
журналів комунікаційної тематики, індексованих Scopus і Web of Science» 
проаналізовано особливості розподілу обов’язків між видавцем і засновником, 
з’ясовано, як у презентаційних повідомленнях редакції міжнародних часописів 
заохочують авторів і читачів до співпраці. 

У підрозділі 3.1 «Видавці й засновники наукових журналів» встановлено, що 
найбільше часописів випускають спеціалізовані комерційні видавництва (лідери – 
Taylor & Francis Group, Sage Publications), невелика частка належить університетським 
видавництвам, професійним товариствам і некомерційним організаціям. Приватні 
видавництва публікують власні проекти або видають журнали на замовлення для 
інших інституцій – випуск часопису для організації, випуск часопису від її імені чи 
спільно з нею. Делегування повноважень з випуску журналу приватним видавничим 
компаніям пов’язане з необхідністю виконання великої кількості редакційних і 
маркетингових дій, необхідних для просування наукової статті. Засновниками 
найбільшої кількості журналів є National Communication Association, International 
Communication Association. 

У підрозділі 3.2 «Цільова аудиторія наукових журналів» розкрито бачення 
редакціями своєї аудиторії. Авторами й читачами можуть бути вчені з різних наукових 
галузей, що мають спільний предмет наукового дослідження. Редакції підкреслюють 
міжнародний склад своєї аудиторії, наявність публікацій не лише від знаних науковців, 
а й молодих дослідників, корисність матеріалів для практиків. 

У підрозділі 3.3 «Комунікування редакції з цільовою аудиторією за допомогою 
презентаційних текстів» доведено важливість цих текстів як джерела інформації для 
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авторів та як способу розширення аудиторії, адже в них подано інформацію про 
журнал, його мету й предметну сферу, редакційну політику. Результати опитування 
підтверджують: 94 % респондентів вивчають ці повідомлення перед тим, як надіслати 
рукопис до редакції. До них звертаються з такою метою: пересвідчитись у 
відповідності роботи темі журналу (82 %), упевнитись у його якості (67 %), знайти 
поради для авторів (41 %), зрозуміти загальну концепцію журналу (28 %), отримати 
інформацію про його видавця або засновника (25 %), дізнатись про мету журналу 
(6 %). 

Було проаналізовано всі презентаційні повідомлення журналів (163 тексти). Вони 
розкривають такі теми: тематика часопису (82,2 %), процес рецензування (52,8 %), 
періодичність (47,2 %), аудиторія (27,6 %), вимоги до матеріалів (27,6 %), 
міжнародність видання (23,9 %), мета або місія журналу (20,2 %), інституційна 
належність (19,6 %), міждисциплінарний характер (19,0 %), типи матеріалів, що 
приймаються (15,3 %), дата заснування журналу (13,5 %). 

Респонденти бажають отримувати з цих текстів інформацію про тематику (85 %), 
вимоги до матеріалів (83 %), періодичність (65 %), наявність рецензування (45%), опис 
рубрик (36 %), міжнародність видання (41 %), мету або місію журналу (43%), 
інституційну належність (29 %), дані про аудиторію (21 %). 

У підрозділі 3.4 «Значення редакційних інструкцій для поліпшення 
авторського оригіналу» подано критичний аналіз цих текстів у контексті видавничого 
циклу наукового журналу. Доведено, що вони відіграють роль запрошень авторам до 
співпраці. Найдетальніше в них розкрито порядок прийняття авторських оригіналів. 

Респонденти віддають перевагу детальним інструкціям з прикладами 
оформлення (78 %). У них має міститися така інформація: процес подання матеріалу до 
редакції (94 %), вимоги до стилю й структури публікації (65 %), можливості доступу до 
опублікованої роботи (56 %), видавнича етика та правила наукової доброчесності 
(44 %), авторські права (39 %), типи публікацій (35 %), робота рецензента над 
авторським оригіналом (31 %). 

Деякі редакції також розробляють допоміжні настановні документи: для 
авторів – контрольні переліки вимог до тексту (цю ідею підтримали 40 % 
респондентів), для рецензентів – настанови і протоколи перевірки статті. 

У підрозділі 3.5 «Форми звернень до авторів про спеціальні випуски наукового 
журналу» виділено три види таких повідомлень (call for papers): самостійне 
інформаційне повідомлення, стаття в журналі, розділ на його веб-сторінці. Вони мають 
подібну структуру, в якій надано інформацію про запрошених редакторів, місяць і рік 
виходу номера, актуальність обраної теми, проблематику статей, вимоги до резюме 
майбутньої статті й повноцінних матеріалів, терміни їх подання. 

Ці звернення спонукають 24 % респондентів готувати статтю за умови, що їх 
зацікавить тема, 58 % готові це робити за умови сприятливих обставин, не спонукають 
до співпраці – 18 %. Підкреслено, що спецвипуски допомагають підвищити 
цитованість часопису. Протягом трьох років тематичні номери публікували три чверті 
всіх наукових часописів. 
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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 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 
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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 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, посилань 
на авторитет. З’ясовано, що на авторів українських журналів із соціальних комунікацій 
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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 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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наукометричних базах даних Scopus і Web of Science: змістовий та організаційний 
аспекти. – Рукопис. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата наук із соціальних 
комунікацій за спеціальністю 27.00.05 – теорія та історія видавничої справи та 
редагування. – Інститут журналістики, Київський національний університет імені 
Тараса Шевченка, Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2018. 

У дисертації розкрито змістовий та організаційний аспекти підготовки наукових 
журналів комунікаційної тематики, індексованих Scopus і Web of Science. Установлено 
компоненти видавничої концепції наукового журналу, які відображають його 
змістовий та організаційний аспекти. Досліджено особливості добору назви й 
розглянуто підходи до формування тематики, охарактеризовано структурні й жанрові 
особливості. Визначено критерії добору авторських оригіналів та інструменти 
формування образу наукового журналу комунікаційної тематики серед цільової 
аудиторії. Установлено організаційні зв’язки між видавцями й засновниками. 
Проаналізовано роботу редакції щодо підготовки текстів, необхідних для взаємодії з 
авторами й читачами: презентаційних повідомлень, інструкцій для авторів, звернень 
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про спеціальні випуски. Подано результати опитування, проведеного серед авторів 
українських журналів із соціальних комунікацій. 

Ключові слова: науковий журнал; назва наукового журналу; тематика; 
рубрикація й жанри; критерії добору наукових статей; видавці й засновники; аудиторія; 
презентаційні тексти; інструкція для авторів; спеціальний випуск. 
 

АННОТАЦИЯ 
Касянчук В. А. Научные журналы коммуникационной тематики в 

наукометрических базах данных Scopus і Web of Science: содержательный и 
организационный аспекты. – Рукопись. 

Диссертация на соискание ученой степени кандидата наук по социальным 
коммуникациям по специальности 27.00.05 – теория и история издательского дела и 
редактирования. – Институт журналистики, Киевский национальный университет 
имени Тараса Шевченко, Министерство образования и науки Украины. – Киев, 2018. 

В диссертации раскрыты содержательный и организационный аспекты 
подготовки научных журналов коммуникационной тематики, индексированных Scopus 
и Web of Science. Установлены компоненты издательской концепции научного 
журнала, отражающие его содержательный и организационный аспекты. Исследованы 
особенности выбора названия и рассмотрены подходы к формированию тематики, 
охарактеризованы структурные и жанровые особенности. Определены критерии отбора 
авторских оригиналов и инструменты формирования образа научного журнала 
коммуникационной тематики среди целевой аудитории. Установлены 
организационные связи между издателями и учредителями. Проанализирована работа 
редакции по подготовке текстов для взаимодействия с авторами и читателями – 
презентационных сообщений, инструкций для авторов, обращений о специальных 
выпусках. Приведены результаты опроса, проведенного среди авторов украинских 
журналов по социальным коммуникациям. 

Ключевые слова: научный журнал; название научного журнала; тематика; 
рубрикация и жанры; критерии отбора научных статей; издатели и основатели; 
аудитория; презентационные тексты; инструкция для авторов; специальный выпуск. 

 
SUMMARY 

Kasianchuk V. O. Scientific Journals on Communications in Citation Databases 
Scopus and Web of Science: Content and Organizational Components. – Manuscript. 

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 describes the content of international scientific journals on communications 
and organizational component of editorial work. It is presented the results of the author’s 
survey, conducted among authors of Ukrainian journals on social communications. 
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It was described Impact Factor, SCImago Journal Rank, and selection criteria of 
citation databases (Web of Science, Scopus, Latindex, China Scientific and Technical Papers 
and Citations Database). It helps to establish two main quality criteria of scientific journals – 
international distribution and high publishing standards. 

The content of scientific journals on communications consists of title, subject area, 
headings, genres, manuscript selection criteria, the journal image. The organizational 
component covers studying the responsibilities between publisher and founder of the 
scientific journal and producing the messages for audience (presentation texts, manuscript 
guidelines, and call for papers). 

The titles are thematic or complex. They describe subject area and are built by five 
semantic concepts – subject area, edition type, research characteristic, geographical and 
institutional affiliation. 

It is used three types of subject area – 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 
communication. 

The heading indicates the type of published materials. It can be classified by the 
frequency of using and the creation type. 

The most common genres are original research paper and book review. It is also 
published reviews, short scientific reports, essays, acknowledgments, announcements, news, 
greetings, obituaries, and unique genres – software reviews, cases, professional tales, comics. 

It was analyzed the editors’ recommendations about articles’ 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 publishers of journals on communications are Taylor & Francis 
Group and Sage Publishing, the most common founders – the National Communication 
Association, the International Communication Association. Specialized 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 editorials of scientific journals on communications are described their audience by 
four characteristics: the subject of scientific interest, territorial character, scientific status, 
sphere of activity. 

The editorials communicate with audience using presentation texts. Their purpose is to 
inform scientists and to encourage them to interact with the journal. The presentation texts 
should help authors to make sure that the subject area coincides with the manuscript topic. 

To form the positive image of a journal, the editorials applied such communication 
strategies – positioning, argumentation and appealing in the presentation texts. 

Submission guidelines describe publishing process. It is appeared new forms of 
guideline documents – check-lists for authors, manuscript evaluation protocols for reviewers. 
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Editorials use three forms 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 of the scientific 
journal, scientific journal headings, scientific journal genres, criteria for scientific articles 
selection, publisher and founder of the scientific journal, presentation texts, submission 
guidelines, special issue. 
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