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Подано наукові дослідження з актуальних проблем історії, теорії і практики соціальних кому-
нікацій, видавничої справи, реклами та зв’язків із громадськістю. 

Для науковців, викладачів вищих та середніх навчальних закладів, аспірантів, студентів, а та-
кож усіх, кого цікавлять проблеми сучасної комунікативістики. 

Представлены научные исследования актуальных проблем истории, теории и практики 
социальных коммуникаций, издательского дела, рекламы и связей с общественностью. 

Для преподавателей высших и средних учебных заведений, аспирантов, студентов, а также 
всех, интересующихся проблемами современной коммуникативистики. 

The result of scholar researches on history, theory and practice of social communications, editing 
studies as well as advertisement and PR studies are represented in this issue, which can be of great interest 
for scholars, lecturers and teachers, postgraduates, students and those concerned to the problems of 
contemporary communication studies. 
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