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впродовж останніх двох років. Аудиторія журналу включає науковців, викладачів, студентів, про-
фесіоналів у галузі медіа та комунікацій, а також широке коло читачів, які цікавляться сучасними 
тенденціями розвитку комунікаційного простору. 
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начає Редколегія з числа фахівців у відповідній науковій галузі. Остаточне рішення щодо публікації чи відхилен-

ня статті приймає головний редактор, який керується у своїх діях висновками рецензентів. Подаючи статтю, 

автори можуть попросити виключити із списку можливих рецензентів не більше двох вчених або двох вищих 
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лає до редакції остаточний варіант матеріалу. Виправлений варіант рукопису підписується автором і рецензента-
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