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1. Мета та завдання, передумови вивчення освітньої компоненти 
 

Мета: ознайомлення здобувачів вищої освіти з корпоративними 
комунікаціями, їх змістом і актуальними проблемами PR-забезпечення 
зовнішніх й внутрішніх корпоративних комунікацій. 

Завдання: послідовний розгляд ключових для освоєння предмета 
тем, а також проблем забезпечення зовнішніх й внутрішніх комунікацій 

різними фірмами та організаціями. Здобувачі вищої освіти ознайомляться 
з актуальною тематикою у сфері корпоративних комунікацій, проведуть 

самостійне навчальне дослідження, присвячене аналізу практики 
інформування зовнішньої й внутрішньої громадськості конкретних 

компаній різного характеру та напрямів діяльності, що функціонують в 
Україні. 

Предмет: корпоративні комунікації, їх зміст і актуальні проблемами 
PR-забезпечення внутрішніх корпоративних комунікацій. 

У результаті вивчення освітньої компоненти здобувачі вищої освіти 
повинні набути такі програмні компетентності: 

загальні: 
ЗК01. Здатність застосовувати знання  в практичних ситуаціях. 
ЗК02. Знання та розуміння предметної області та розуміння професійної 

діяльності. 
ЗК05. Навички використання інформаційних і комунікаційних технологій.  

ЗК06. Здатність до адаптації та дії в новій ситуації. 
ЗК07. Здатність працювати в команді. 

ЗК08. Здатність навчатися і оволодівати сучасними знаннями. 
ЗК09. Здатність реалізувати свої права і обов’язки як члена суспільства, 

усвідомлювати цінності громадянського (вільного демократичного) 
суспільства та необхідність його сталого розвитку, верховенства права, прав і 

свобод людини і громадянина в Україні. 
 

спеціальні (фахові, предметні): 
СК01. Здатність застосовувати знання зі сфери соціальних комунікацій у 
своїй професійній діяльності. 

СК02. Здатність формувати інформаційний контент. 
СК04. Здатність організовувати й контролювати командну професійну 

діяльність. 
СК06. Здатність до провадження безпечної медіадіяльності. 

СК07. Здатність використовувати технології формування громадської думки, 
позиціювання та створення сприятливого  іміджу. 

СК08. Здатність використовувати новітні інформаційно-комунікаційні 
технології, сучасні канали комунікації в професійній діяльності. 

 
Нормативний зміст підготовки здобувачів вищої освіти, 

сформульований у термінах результатів навчання (програмні результати 
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навчання): 
ПРН1. Пояснювати свої виробничі дії та операції на основі отриманих знань.  

ПРН2. Застосовувати знання зі сфери предметної спеціалізації для створення 
інформаційного продукту чи для проведення інформаційної акції.  
ПРН5. Використовувати сучасні інформаційні й комунікаційні технології та 

спеціалізоване програмне забезпечення для вирішення професійних завдань. 
ПРН6. Планувати свою діяльність та діяльність колективу з урахуванням 

цілей, обмежень та передбачуваних ризиків. 
ПРН7. Координувати виконання особистого завдання із завданнями колег.  

ПРН8. Виокремлювати у виробничих ситуаціях факти, події, відомості, 
процеси, про які бракує знань, і розкривати способи та джерела здобування 

тих знань. 
ПРН9. Оцінювати діяльність колег як носіїв прав і обов’язків членів 

суспільства, представників громадянського суспільства. 
ПРН14. Передбачати реакцію аудиторії на інформаційний продукт чи на 

інформаційні акції, зважаючи на положення й методи 
соціальнокомунікаційних наук. 

ПРН15. Генерувати інформаційний контент за заданою темою з 
використанням доступних, а також обовʼязкових джерел інформації.  
ПРН17. Планувати свою роботу та роботу колег, спрямовану як на 

генерування інформаційного контенту, так і створення медіапродукту, а 
також його промоцію. 

ПРН19. Використовувати необхідні знання й технології для виходу з 
кризових комунікаційний ситуацій на засадах толерантності, діалогу й 

співробітництва. 
ПРН20. Вивчати, оцінювати і впливати на громадську думку, застосовувати 

знання для просування організацій, товарів та послуг і створення їх 
сприятливого іміджу. 

ПРН21. Використовувати сучасні знання й технології в інформаційно-
комунікаційній діяльності. 

 
Передумови вивчення освітньої компоненти: «Соціальні комунікації», 

«Основи зв’язків з громадськістю та реклами». 
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2. Структура освітньої компоненти 
 

№ 
з/п 

Назва розділу і теми 

Кількість годин 
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Розділ 1. Корпоративні комунікації у сучасному суспільстві 

1.1. Корпоративні комунікації в системі 

паблік рилейшнз 
16 4 2 

   
10 

1.2. Організація. Підприємство. 

Корпорація як вид організації 
14 4  

   
10 

1.3. Корпоративні комунікації в системі 

соціальних комунікацій 
14 4  

   
10 

1.4. Зовнішні корпоративні комунікації 16 6     10 

1.5. Внутрішні корпоративні комунікації 18 6 2    10 

1.6. Корпоративний брендинг та імідж 18 6 2    10 

 Разом за 1 розділ 96 30 6    60 

Розділ 2. Засоби корпоративних комунікацій 

2.1. Корпоративні ЗМІ 10 2 2    6 

2.2. Івент-маркетинг 12 2 2    8 

2.3. Корпоративна культура 12 2 2    8 

2.4. Корпоративні комунікації як фактор 

соціальної відповідальності компанії 
10 2  

   
8 

2.5. Добродійність і участь у 
спонсорських програмах 

10 2  
   

8 

 Разом за 2 розділ 54 10 6    38 

 Разом  за 2 семестр 150 40 12    98 

 Всього 150 40 12    98 
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3. Програма освітньої компоненти 

РОЗДІЛ 1. КОРПОРАТИВНІ КОМУНІКАЦІЇ У СУЧАСНОМУ 
СУСПІЛЬСТВІ 

 
ТЕМА 1.1. КОРПОРАТИВНІ КОМУНІКАЦІЇ В СИСТЕМІ ПАБЛІК 

РІЛЕЙШНЗ 

 
Корпоративні комунікації як стратегічний напрям діяльності компанії. 

PR-комунікація кампанії як сукупність комунікативних взаємодій, 
спеціалізованих за аудиторіями. Спеціалізація професійних комунікаційних 

компаній та види їх послуг.  Актуалізація корпоративних  комунікацій, їх 
сутність, цілі та завдання.  

 
ТЕМА 1.2. ОРГАНІЗАЦІЯ. ПІДПРИЄМСТВО. КОРПОРАЦІЯ ЯК ВИД 

ОРГАНІЗАЦІЇ 
 

Поняття корпорації (організації) як стійкої системи спільно 
працюючих. Її функції, структура та типологізація. Корпорації  які 

відіграють найважливішу роль в економіці України. Топ-50  світових 
корпорацій. Транснаціональні корпорації – топ 10.   

  

 
ТЕМА 1.3. КОРПОРАТИВНІ КОМУНІКАЦІЇ В СИСТЕМІ СОЦІАЛЬНИХ 

КОМУНІКАЦІЙ 
 

 Поняття корпоративних комунікацій. Функції корпоративних 
комунікацій.  Складові корпоративних комунікацій. Види корпоративних 

комунікацій. 
 

ТЕМА 1.4. ЗОВНІШНІ КОРПОРАТИВНІ КОМУНІКАЦІЇ  
 

Зовнішні корпоративні комунікації: сутнісні характеристики. 
Особливості зовнішніх корпоративних комунікацій: мета, завдання, 
структура, засоби реалізації. Система зовнішніх комунікацій. Актуалізація 

зовнішніх корпоративних комунікацій, їх сутність, цілі та завдання.  
 

ТЕМА 1.5. ВНУТРІШНІ КОРПОРАТИВНІ КОМУНІКАЦІЇ  

Внутрішні (корпоративні) комунікації: сутнісні характеристики. 
Особливості внутрішніх корпоративних комунікацій: мета, завдання, 

структура, засоби реалізації. Організаційні форми внутрішніх комунікацій.  
Міжнародний досвід у сфері організації внутрішніх комунікацій  

Організація та комунікація. Організаційні парадигми та їхній вплив на 
комунікаційні процеси. Актуалізація внутрішніх комунікацій, їх сутність, 
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цілі та завдання. Комунікація змін: внутрішні комунікації у період 
корпоративних перетворень. PR при впровадженні змін і керуванні 

конфліктами. Технології провадження змін. Правила впровадження 
організаційних змін. Управління конфліктами в корпорації. Шляхи їх 
попередження. 

Основи корпоративної ідентичності. Емоційні зв'язки співробітника з 
компанією. Комплекс почуттів і установок корпоративної ідентичності. 

«Корпоративна ідентичність», «лояльність персоналу», «прихильність 
компанії», 

«корпоративна солідарність»: розходження й подібність понять. 
Типові порушення корпоративної ідентичності. Способи зміцнення  

корпоративної ідентичності. Проблемні ситуації при зміцненні 
корпоративної ідентичності. Розробка й реалізація PR-кампанії з розвитку 

корпоративної ідентичності. 
 

ТЕМА 1.6. КОРПОРАТИВНИЙ БРЕНДИНГ ТА ІМІДЖ  
 

Формування внутрішнього корпоративного іміджу та бренда 
компанії. Корпоративний стиль як складова іміджу організації. Методи 
побудови привабливого для співробітників і ринку праці корпоративного 

іміджу. Формування внутрішньої ділової репутації компанії. Подолання 
ситуацій, загрозливих для внутрішньої корпоративної репутації. 

Формування колективних уявлень співробітників про місію і 
стратегію компанії. Корпоративний стиль як зовнішня складова іміджу 

компанії. Єдині принципи оформлення колірних і графічних сполучень.  

Візуальний образ керівника. Сувенірна продукція з фірмовою символікою 

– «для співробітників». 
 

РОЗДІЛ 2. ЗАСОБИ КОРПОРАТИВНИХ КОМУНІКАЦІЙ 
 

ТЕМА 2.1.  КОРПОРАТИВНІ ЗМІ 
 

Корпоративна медіасистема: зовнішні та внутрішні інформаційні 

зв’язки. Корпоративна інформаційна політика: мета, принципи, завдання. 
ЗМІ як елемент корпоративної медіа системи.  

Корпоративні ЗМІ як провідний інструмент управлінського впливу. 
Зростання ролі корпоративних ЗМІ. Поняття, мета, завдання, цілі й функції 

корпоративних ЗМІ. Специфіка аудиторії корпоративного ЗМІ. Тенденції 
розвитку корпоративних ЗМІ. 

Різновиди корпоративних ЗМІ. Види друкованих корпоративних ЗМІ: 
інформаційний бюлетень (ньюзлетер), газета, журнал, комікси. Оптимізація 

корпоративних видань. Помилки оформлення й форматування. Організація 
інформації для корпоративних ЗМІ. Розробка новинної концепції 

корпоративного видання. Організація активної кореспондентської мережі зі 
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співробітників компанії. 
Виробнича інформація: як зробити її цікавої для всіх співробітників. 

Інформаційні регламенти для підрозділів. Інформаційні кампанії в 
корпоративних ЗМІ. Види електронних комунікацій у корпораціях. 
Корпоративне радіо та телебачення. Корпоративні мережі та 

корпоративний сайт. Корпоративний блог як інструмент здійснення 
ефективних внутрішніх комунікацій 

Організація колективного інформаційного діалогу через Інтранет. 
Інтранет як новинний майданчик. Інтранет як площадка для колективного 

спілкування. Залучення співробітників як активних користувачів 
Інтранету. 

Керування знаннями через Інтернет. Варіанти програм, що 
поширюють знання за допомогою Інтранету. Просування 

просвітительських програм і акцій в Інтранеті. Стимулювання 
співробітників за передачу знань. Організація навчання через Інтранет. 
 

ТЕМА 2.2. ІВЕНТ-МАРКЕТИНГ  
 

Івент-маркетинг. Види корпоративних івентів. Корпоративні заходи: 
сутність, цілі, завдання. Технологія проведення корпоративних івентів. 

Сутність, мети й завдання корпоративних заходів. Технологія проведення 
інформаційної кампанії для співробітників. Критерії ефективності 

корпоративних івентів. 
Класифікація заходів. Командні заходи: суботники, проектні семінари, 

корпоративна гра, корпоративні клуби. Свята. Матриця «10 кроків до 
свята». Вітання з особистими святами (дні народження, весілля, народження 

дитини в родині), свята для дітей і членів родини. «Справі − час, а потісі − 
година»: організація дозвілля. Екскурсії. Спортивні заходи. Самодіяльність. 

Конкурси. Корпоративні «види мистецтв» − кіно, театр і КВК.  
 

ТЕМА 2.3. КОРПОРАТИВНА КУЛЬТУРА 
 

Корпоративна культура в масових та корпоративних комунікаціях.  

Універсальні та локальні елементи корпоративної культури. Місія компанії. 
Історія-легенда компанії. Корпоративна філософія з точки зору зв’язків з 

громадськістю.  Корпоративний кодекс компанії. Процедура розробки й 
впровадження корпоративного кодексу. Поняття організаційної та 

корпоративної культури. Структура корпоративної культури. Місце 
корпоративної культури в системі мотивації персоналу. Основні фактори 

впливу корпоративної культури. Типологія корпоративної культури. 
Особливості різних типів корпоративної культури. Формування 

корпоративної культури. Розробка корпоративних цінностей і правил 
поведінки.  
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ТЕМА 2.4. КОРПОРАТИВНІ КОМУНІКАЦІЇ ЯК ФАКТОР СОЦІАЛЬНОЇ 
ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ КОМПАНІЇ 

 

Корпоративна соціальна відповідальність як складова зв’язків з 
громадськістю. Корпоративна соціальна відповідальність як фактор 

впливу на репутацію корпорації. Комунікаційні індикатори корпоративної 
соціальної відповідальності. Нефінансовий звіт як жанр нового РR-тексту. 

 

ТЕМА 2.5. ДОБРОДІЙНІСТЬ І УЧАСТЬ У СПОНСОРСЬКИХ ПРОГРАМАХ  

 
Співвідношення понять: соціальний PR, соціальний брендинг, 

корпоративна соціальна відповідальність бізнесу, корпоративна 
філантропія, меценатство, фандрайзинг. 

Добродійність і участь у спонсорських програмах. Внутрішнє 
спонсорство. Особливості корпоративної добродійності. Корпоративна 

добродійність через призму взаємин з акціонерами, партнерами, 
службовцями. Нові моделі корпоративної філантропії. Кращі благодійні 

проекти компаній. 
Корпоративні благодійні фонди: можливості реалізації особистих 

переваг. Технології організації добродійної діяльності. ЗМІ й 

добродійність. Технології фандрейзинга: схеми, методики, досвід. 
Соціальний франчайзинг. Венчурна філантропія. 

 
4.Теми і плани лекцій 

 

Тема 1.1. Корпоративні комунікації в системі паблік рилейшнз  
План 

1. Корпоративні комунікації як стратегічний напрям діяльності компанії.  
2. PR-комунікація кампанії як сукупність комунікативних взаємодій, 

спеціалізованих за аудиторіями.  

3. Спеціалізація професійних комунікаційних компаній та види їх послуг.   
4. Актуалізація корпоративних  комунікацій, їх сутність, цілі та завдання.  

 
Рекомендовані інформаційні джерела:  1, 4, 6, 9. 
 

Тема 1.2. Організація. Підприємство. Корпорація як вид організації 

План 

1. Організація.  
2. Підприємство.  

3. Корпорація як вид організації.  
4. Корпорації  які відіграють найважливішу роль в економіці України.  

5. Топ-50  світових корпорацій.  
6. Транснаціональні корпорації – топ 10. 
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Рекомендовані інформаційні джерела: 1, 12.  
 

Тема 1.3. Корпоративні комунікації в системі соціальних комунікацій  
План 

1. Поняття корпоративних комунікацій. 

2. Місце корпоративних комунікацій в системі соціальних комунікацій.  
3. Функції корпоративних комунікацій.  

4. Складові корпоративних комунікацій.  
5. Види корпоративних комунікацій. 

 
Рекомендовані інформаційні джерела:  1, 12.  

 

Тема 1.4. Зовнішні корпоративні комунікації  

План 
1. Зовнішні корпоративні комунікації: сутнісні характеристики.  

2. Особливості зовнішніх корпоративних комунікацій: мета, завдання, 
структура, засоби реалізації.  

3. Система зовнішніх комунікацій. 
4. Актуалізація зовнішніх корпоративних комунікацій. 
 

Рекомендовані інформаційні джерела:  5, 16, 22.  
 

Тема 1.5. Внутрішні корпоративні комунікації  
План 

1. Внутрішні (корпоративні) комунікації: сутнісні характеристики. 
2. Особливості внутрішніх корпоративних комунікацій: мета, завдання, 

структура, засоби реалізації.  
3. Організаційні форми внутрішніх комунікацій.   

4. Міжнародний досвід у сфері організації внутрішніх комунікацій.  
5. Організаційні парадигми та вплив на комунікаційні процеси.  

6. Актуалізація внутрішніх комунікацій: сутність, цілі та завдання. 
 
Рекомендовані інформаційні джерела:  6, 16, 18.  

 

Тема 1.6. Корпоративний брендинг та імідж 

План 
1. Корпоративний імідж. 

2. Внутрішній імідж установи-роботодавця.  
3. Критерії внутрішнього іміджу та параметри його оцінки.  

4. Корпоративний брендинг.  
5. Основні складові систем внутрішнього брендинга. 

6. Формування внутрішнього корпоративного іміджу та бренда компанії.  
7. Корпоративний стиль як складова іміджу організації. 

8. Внутрішній імідж установи-роботодавця.  
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9. Корпоративний імідж та його використання у зв’язках з громадськістю.  
 

Рекомендовані інформаційні джерела:  6, 16, 18.  
 

Тема 2.1. Корпоративні ЗМІ 
План 

1. Корпоративна медіасистема: зовнішні та внутрішні інформаційні зв’язки. 
2. Корпоративна інформаційна політика: мета, принципи, завдання. ЗМІ як 

елемент корпоративної медіа системи.  
3. Корпоративні ЗМІ як провідний інструмент управлінського впливу.  

4. Зростання ролі корпоративних ЗМІ.  
5. Поняття, мета, завдання, цілі й функції корпоративних ЗМІ.  

6. Специфіка аудиторії корпоративного ЗМІ.  
7. Тенденції розвитку корпоративних ЗМІ. 
8. Різновиди корпоративних ЗМІ. 

 
Рекомендовані інформаційні джерела:  5, 18, 22.  
 

Тема 2.2. Івент-маркетинг  

План 
1. Івент-маркетинг.  

2. Корпоративні заходи: сутність, цілі, завдання. 
3. Корпоративна культура в масових та корпоративних комунікаціях.   

4. Критерії ефективності корпоративних івентів. 
5. Класифікація заходів.  

6. Командні заходи. 
7. Корпоративні «види мистецтв» − кіно, театр і КВК. 

 
Рекомендовані інформаційні джерела:  3, 18, 22. 

 

Тема 2.3. Корпоративна культура 
План 

1. Корпоративна культура в масових та корпоративних комунікаціях.   
2. Універсальні та локальні елементи корпоративної культури.  

3. Місія компанії. Історія-легенда компанії.  
4. Корпоративна філософія з точки зору зв’язків з громадськістю.  

Корпоративний кодекс компанії».  
5. Поняття організаційної та корпоративної культури.  

6. Структура корпоративної культури.  
7. Місце корпоративної культури в системі мотивації персоналу.  

8. Основні фактори впливу корпоративної культури.  
9. Типологія корпоративної культури.  
10. Особливості різних типів корпоративної культури.  

11. Формування корпоративної культури.  
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12. Розробка корпоративних цінностей і правил поведінки. 
 

Рекомендовані інформаційні джерела:  8, 18, 25. 
 

Тема 2.4. Корпоративні комунікації як фактор соціальної відповідальності 

компанії 
План 

1. Корпоративні комунікації як фактор соціальної відповідальності 
компанії.  

2. Корпоративна соціальна відповідальність як складова зв’язків з 
громадськістю.  

3. Корпоративна соціальна відповідальність як фактор впливу на 
репутацію корпорації.  

4. Комунікаційні індикатори корпоративної соціальної відповідальності.  
5. Нефінансовий звіт як жанр нового РR-тексту. 

 
Рекомендовані інформаційні джерела: 6, 16, 18.  

 
Тема 2.5. Добродійність і участь у спонсорських програмах 

План 

1. Співвідношення понять: соціальний PR, соціальний брендинг, 
корпоративна соціальна відповідальність бізнесу, корпоративна 

філантропія, меценатство, фандрайзинг. 
2. Добродійність і участь у спонсорських програмах.  

3. Внутрішнє спонсорство.  
4. Нові моделі корпоративної філантропії. Кращі благодійні проекти 

компаній. 
5. Корпоративні благодійні фонди: можливості реалізації особистих 

переваг.  
6. Технології організації добродійної діяльності.  

7. ЗМІ й добродійність.  
8. Технології фандрейзинга: схеми, методики, досвід.  
 

Рекомендовані інформаційні джерела:  5, 11, 19. 
 

5. Теми і завдання практичних занять 
 

Тема 1.1. Корпоративні комунікації в системі паблік рилейшнз 
Мета: навчитися аналізувати діяльність сучасних корпорацій.   

Завдання 
Підготувати доповідь про діяльність корпорації, яка географічно 

локалізується на теренах «малої батьківщини» здобувачів освіти. 
Проаналізувати PR стратегії корпорації. Визначити ступінь соціальної 

відповідальності. Дати оцінку медійним активностям корпорації. 
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Проаналізувати особистий бренд «першої особи» корпорації. 
Проаналізувати корпоративні ЗМІ. Запропонувати конкретний алгоритм 

дій, мета якого –  просування корпоративного бренду.  
 

Рекомендовані інформаційні джерела:   1, 12.  

 

Тема 1.5. Внутрішні корпоративні комунікації 
Мета: з’ясувати особливості внутрішніх корпоративних комунікацій. 

Завдання 
Змоделюйте ситуацію, в якій Ви – спеціаліст зв’язків з громадськістю 

в корпорації, а саме в департаменті корпоративних комунікацій, що 
відповідає за внутрішні комунікації. Визначте мету, завдання, структуру, 

засоби реалізації внутрішніх корпоративних комунікацій (на прикладі 
компанії, яка географічно розташована на території "малої батьківщини").  

 
Рекомендовані інформаційні джерела:   6, 16, 18.  

 

Тема 1.6. Корпоративний брендинг та імідж 
Мета: навчитись здійснювати аналіз корпоративного бренду. 

Завдання 
Змоделюйте ситуацію, в якій Ви – спеціаліст зв’язків з 

громадськістю в компанії (на прикладі організації, яка географічно 
розташована на території "малої батьківщини") , а саме в департаменті 

корпоративних комунікацій, що відповідає просування корпоративного 
бренда. Наразі Ви працюєте над розробкою та алгоритмом здійснення PR -

програми компанії з використанням  комунікаційних інструментів. 
Проаналізуйте та  оцініть привабливість корпоративного бренду Вашої 

організації. Розробіть PR-кампанію, спрямовану на формування 
корпоративного бренда. 

 
Рекомендовані інформаційні джерела:   3, 18, 22.  

 

Тема 2.1. Корпоративні ЗМІ  
Мета: навчитись працювати з корпоративними ЗМІ. 

Завдання 
Змоделюйте ситуацію, в якій Ви – спеціаліст зв’язків з громадськістю 

в компанії (на прикладі організації, яка географічно розташована на 
території "малої батьківщини") , а саме в департаменті корпоративних 

комунікацій, що відповідає за роботу корпоративних ЗМІ. Складіть план 
оптимізації корпоративної інформаційної політики у вашій компанії.  

 
Рекомендовані інформаційні джерела:   6, 16, 18, 25.  
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Тема 2.2. Івент-маркетинг 
Мета: навчитись організовувати й презентувати корпоративні івент-

заходи. 
Завдання 

Розробити та презентувати концепцію й план проведення 

конкретного заходу (events), спрямованого на формування корпоративної 
ідентичності й лояльності в конкретній компанії (на прикладі компанії, яка 

географічно розташована на території "малої батьківщини").   
 

Рекомендовані інформаційні джерела:  1, 2, 15, 25.  
 

Тема 2.3. Корпоративна культура 
Мета: дослідити специфіку корпоративної культури. 

Завдання 
Важливою умовою ефективного розвитку компаній є пошук 

результативних методів управлінського впливу на персонал. Одним із 
важливих інструментів такого впливу є формування корпоративної 

культури, про що свідчать успіхи світових корпорацій,  які декларують 
основні норми, принципи, постулати та правила корпоративної культури, 
визнаючи її ключовим фактором розвитку та конкурентоспроможності. 

Корпоративна культура являє собою важливий компонент і умову 
існування сучасної  корпорації. З точки зору системного підходу і 

колектив, і підприємство в цілому є складними відкритими системами, 
формування яких відбувається під впливом сукупності факторів 

зовнішнього та внутрішнього середовища.  Ці фактори впливають також і 
на формування, та розвиток корпоративної культури підприємств.  

Визначте та проаналізуйте особливості формування корпоративної 
культури  організації (на прикладі компанії, яка географічно розташована 

на території "малої батьківщини"). Складіть план розвитку (оптимізації) 
корпоративної культури. 

 
Рекомендовані інформаційні джерела:  1, 4, 17.  
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6. Теми і завдання для самостійної роботи 
 

Тема 1.1. Корпоративні комунікації в системі паблік рилейшнз 
Перелік питань для самостійної роботи здобувачів освіти 

1. Корпорація. Аналіз корпоративних комунікацій в українських 

корпораціях. 
2. Корпоративні кодекси сучасних компаній. 

 
Рекомендовані інформаційні джерела:   1, 4, 12, 25.  

 

Тема 1.2. Організація. Підприємство. Корпорація як вид організації 

Перелік питань для самостійної роботи здобувачів освіти 
1. Організація. 

2. Підприємство. 
3. Корпорація як вид організації. 

4. Корпорації  які відіграють найважливішу роль в економіці України. 
5. Топ-50  світових корпорацій. 

6. Транснаціональні корпорації – топ 10. 
 
Рекомендовані інформаційні джерела:   1, 4, 12.  

 
Тема 1.3. Корпоративні комунікації в системі соціальних комунікацій  

Перелік питань для самостійної роботи здобувачів освіти 
1. Поняття корпоративних комунікацій. 

2. Місце корпоративних комунікацій в системі соціальних комунікацій. 
3. Функції корпоративних комунікацій. 

4. Складові корпоративних комунікацій 
5. Види корпоративних комунікацій. 

 
Рекомендовані інформаційні джерела:   6, 16, 18.  

 

Тема 1.4. Зовнішні корпоративні комунікації  
Перелік питань для самостійної роботи здобувачів освіти 

1. Зовнішні корпоративні комунікації: сутнісні характеристики. 
2. Особливості зовнішніх корпоративних комунікацій: мета, завдання, 

структура, засоби реалізації. 
3. Система зовнішніх комунікацій. 

4. Актуалізація зовнішніх корпоративних комунікацій. 
 

Рекомендовані інформаційні джерела:   3, 18, 22.  
 

Тема 1.5. Внутрішні корпоративні комунікації  
Перелік питань для самостійної роботи здобувачів освіти 

5. Внутрішні (корпоративні) комунікації: сутнісні характеристики. 
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6. Особливості внутрішніх корпоративних комунікацій: мета, завдання, 
структура, засоби реалізації. 

7. Організаційні форми внутрішніх комунікацій.  
8. Міжнародний досвід у сфері організації внутрішніх комунікацій.   
9. Організаційні парадигми та вплив на комунікаційні процеси. 

10. Актуалізація внутрішніх комунікацій:  сутність, цілі та завдання. 
11. Внутрішні комунікації в українських компаніях (на прикладі 

конкретної організації за вибором здобувача освіти). 
12. Роль керівництва у внутрішніх комунікаціях. 

 
Рекомендовані інформаційні джерела:   1, 4, 17.  

 

Тема 1.6. Корпоративний брендинг та  імідж 

Перелік питань для самостійної роботи здобувачів освіти 
1. Корпоративний імідж. 

2. Внутрішній імідж установи-роботодавця.  
3. Критерії внутрішнього іміджу та параметри його оцінки.  

4. Корпоративний брендинг.  
5. Основні складові систем внутрішнього брендинга. 
6. Формування внутрішнього корпоративного іміджу та бренда компанії.  

7. Корпоративний стиль як складова іміджу організації. 
8. Внутрішній імідж установи-роботодавця.  

9. Корпоративний імідж та його використання у зв’язках з громадськістю.  
 

Рекомендовані інформаційні джерела:   3,18, 22.  
 

Тема 2.1. Корпоративні ЗМІ 
Перелік питань для самостійної роботи здобувачів освіти 

1. Корпоративна медіасистема: зовнішні та внутрішні інформаційні зв’язки. 
2. Корпоративна інформаційна політика: мета, принципи, завдання. ЗМІ як 

елемент корпоративної медіа системи.  
3. Корпоративні ЗМІ як провідний інструмент управлінського впливу.  
4. Зростання ролі корпоративних ЗМІ.  

5. Поняття, мета, завдання, цілі й функції корпоративних ЗМІ.  
6. Специфіка аудиторії корпоративного ЗМІ.  

7. Тенденції розвитку корпоративних ЗМІ. 
8. Різновиди корпоративних ЗМІ. 

 

Рекомендовані інформаційні джерела:   1, 4, 17.  
 

Тема 2.2. Івент-маркетинг 

Перелік питань для самостійної роботи здобувачів освіти 
1. Івент-маркетинг.  

2. Корпоративні заходи: сутність, цілі, завдання. 
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3. Критерії ефективності корпоративних івентів. 
4. Класифікація заходів.  

5. Командні заходи. 
6. Корпоративні «види мистецтв» − кіно, театр і КВК. 
 

Рекомендовані інформаційні джерела:   3, 18, 22. 
 

Тема 2.3. Корпоративна культура  
Перелік питань для самостійної роботи здобувачів освіти 

1. Корпоративна культура в масових та корпоративних комунікаціях.   
2. Універсальні та локальні елементи корпоративної культури.  

3. Місія компанії. Історія-легенда компанії.  
4. Корпоративна філософія з точки зору зв’язків з громадськістю.  

Корпоративний кодекс компанії».  
5. Поняття організаційної та корпоративної культури.  

6. Структура корпоративної культури.  
7. Місце корпоративної культури в системі мотивації персоналу.  

8. Основні фактори впливу корпоративної культури.  
9. Типологія корпоративної культури.  
10. Особливості різних типів корпоративної культури.  

11. Формування корпоративної культури.  
12. Розробка корпоративних цінностей і правил поведінки. 

 
Рекомендовані інформаційні джерела:   8, 18, 25. 

 

Тема 2.4. Корпоративні комунікації як фактор соціальної відповідальності 

компанії 
Перелік питань для самостійної роботи здобувачів освіти 

1. Корпоративні комунікації як фактор соціальної відповідальності 
компанії.  

2. Корпоративна соціальна відповідальність як складова зв’язків з 
громадськістю.  

3. Корпоративна соціальна відповідальність як фактор впливу на 

репутацію корпорації.  
4. Комунікаційні індикатори корпоративної соціальної відповідальності.  

5. Нефінансовий звіт як жанр нового РR-тексту. 
 

Рекомендовані інформаційні джерела: 6, 16, 18.  
 

Тема 2.5. Добродійність і участь у спонсорських програмах 
Перелік питань для самостійної роботи здобувачів освіти 

1. Співвідношення понять: соціальний PR, соціальний брендинг, 
корпоративна соціальна відповідальність бізнесу, корпоративна 

філантропія, меценатство, фандрайзинг. 
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2. Добродійність і участь у спонсорських програмах.  
3. Внутрішнє спонсорство.  

4. Нові моделі корпоративної філантропії. Кращі благодійні проекти 
компаній. 

5. Корпоративні благодійні фонди: можливості реалізації особистих 

переваг.  
6. Технології організації добродійної діяльності.  

7. ЗМІ й добродійність.  
8. Технології фандрайзингу: схеми, методики, досвід.  

 
Рекомендовані інформаційні джерела: 5, 11, 19. 

 

7. Питання та завдання до заліку 

Теоретичні питання 
1. Поняття корпорації (організації), її функції, структура та типологізація. 

2. Стратегії, рівні та типи внутрішніх комунікацій в організації. 
3. Актуалізація внутрішніх комунікацій, їх сутність, цілі та завдання. 

4. Взаємозв'язок понять: внутрішні комунікації і корпоративна культура, 
внутрішні PR, управління знаннями (knowledge management). 

5. Організація  внутрішньокорпоративного інформаційного простору як 

простору комунікації. 
6. Розвиток інформаційної  активності  співробітників. 

7. Організація колективного обговорення актуальних проблем і стратегії  
компанії. 

8. Внутрішні комунікації в українських компаніях  
9. Роль керівництва у внутрішніх комунікаціях. 

10. Оцінка ефективності внутрішніх комунікацій. 
11. Внутрішньофірмова комунікація очима японців и американців. 

12. Внутрішні комунікації в  компаніях Японії 
13. Внутрішні комунікації в  компаніях США 

14. Внутрішні комунікації в  компаніях Франції 
15. Поняття організаційної та корпоративної культури. 
16. Структура корпоративної культури. 

17. Типологія корпоративної культури. Особливості різних типів 
корпоративної культури. 

18. Формування корпоративної культури. 
19. Корпоративні комунікації як фактор соціальної відповідальності компанії.  

20. Корпоративна соціальна відповідальність як складова зв’язків з 
громадськістю.  

21. Корпоративна соціальна відповідальність як фактор впливу на репутацію 
корпорації.  

22. Комунікаційні індикатори корпоративної соціальної відповідальності.  
23. Нефінансовий звіт як жанр нового РR-тексту. 

24. Процедура розробки й впровадження корпоративного  кодексу. 
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25. Комунікація змін: внутрішні комунікації у період корпоративних 
перетворень. 

26. Управління конфліктами в корпорації. Шляхи їх попередження. 
27. Корпоративні кодекси сучасних компаній 
28. PR при впровадженні змін і керуванні конфліктами 

29. Основи корпоративної ідентичності. 
30. «Корпоративна ідентичність», «лояльність персоналу», «прихильність  

компанії», 
31. «корпоративна солідарність»: розходження й подібність понять.  

32. Формування корпоративної ідентичності. 
33. Типові порушення та способи зміцнення корпоративної ідентичності. 

34. Розробка й реалізація PR-кампанії з розвитку корпоративної ідентичності. 
35. Корпоративний бренд та корпоративний імідж. 

36. Формування корпоративного іміджу та внутрішньої ділової репутації  
компанії. 

37. Корпоративний стиль як зовнішня складова іміджу компанії. 
38. Візуальний образ керівника. 

39. Корпоративна інформаційна політика: мета, принципи, завдання. 
40. Положення про інформаційну політику корпорації та місце в ньому 

проблеми відкриття інформації персоналу та акціонерам. 

41. Інформаційна відкритість корпорацій в Україні. Щорічна звітність  
корпорацій. 

42. Корпоративний стенд компанії, дошка «пошани» і дошка оголошень, 
неформальна комунікація або «чутки». 

43. Корпоративне навчання як засіб формування талантів усередині компанії. 
44. Профілактика чуток в організації. 

45. Корпоративні навчальні центри. 
46. Корпоративні ЗМІ як провідний інструмент управлінського  впливу. 

47. Різновиди корпоративних ЗМІ. 
48. Організація й просування корпоративних ЗМІ для задоволення 

колективних потреб в інформації. 
49. Оптимізація корпоративних видань.  
50. Виробнича інформація: як зробити її цікавої для всіх співробітників. 

51. Аналіз практики видання корпоративних друкованих видань. 
52. Інформаційні кампанії в корпоративних ЗМІ. 

53. Корпоративна медіасистема: зовнішні та внутрішні інформаційні зв’язки. 
54. Корпоративна інформаційна політика: мета, принципи, завдання. ЗМІ як 

елемент корпоративної медіа системи.  
55. Корпоративні ЗМІ як провідний інструмент управлінського впливу.  

56. Зростання ролі корпоративних ЗМІ.  
57. Поняття, мета, завдання, цілі й функції корпоративних ЗМІ.  

58. Специфіка аудиторії корпоративного ЗМІ.  
59. Тенденції розвитку корпоративних ЗМІ. 

60. Різновиди корпоративних ЗМІ 
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61. Сутність, мети й завдання корпоративних заходів. 
62. Класифікація корпоративних заходів. Свята. 

63. «Справі − час, а потісі − година»: організація дозвілля. 
64. Екскурсії. Спортивні заходи. Самодіяльність. Конкурси. 
65. Корпоративні «види мистецтв» − кіно, театр і КВК. 

66. Аналіз практики застосування корпоративних заходів у вищих навчальних 
закладах України. 

67. Види електронних комунікацій у корпораціях: корпоративне радіо, 
телебачення, корпоративні мережі, корпоративний сайт та корпоративний 

блог. 
68. Можливості й специфіка Інтранету як каналу корпоративної комунікації.  

69. Просування просвітительських програм і акцій в Інтранеті. 
70. Корпоративні блоги окремих установ. 

71. Аналіз корпоративних сайтів вищих навчальних закладах України: 
порівняльний аналіз в контексті внутрішніх комунікацій. 

72. Співвідношення понять: соціальний PR, соціальний брендинг, 
корпоративна соціальна відповідальність бізнесу, корпоративна 

філантропія, меценатство, фандрайзинг. 
73. Внутрішнє спонсорство. Особливості корпоративної добродійності.  
74. Моделі корпоративної філантропії. 

75. ЗМІ й добродійність. 
76. Технології фандрайзингу: схеми, методики, досвід.  

 
Практичне завдання 

Виконання конкретного практичного завдання передбачає: 
- обрання конкретної установи та організації; 
- описання її ролі у суспільстві, завдань безпосередньої діяльності та 

виробничо-функціональної структури; 
- аналіз основних цільових груп внутрішньої громадськості та 

визначення їх особливостей; 
- визначення цільового сегмента внутрішньої громадськості, якого 

стосується запропоноване Вам практичне завдання; 
- аналіз запропонованого завдання та шляхів вирішення, поставлених у 

ньому проблем. 
 

 
8. Критерії оцінювання знань здобувачів та шкала оцінювання 

 
«Відмінно» А (90–100 балів) заслуговує здобувач вищої освіти, який 

правильно відповів в межах 90% – 100% поставлених питань та завдань: 
– показав всебічні, систематичні і глибокі знання навчально-програмного 

матеріалу; 
– продемонстрував вміння вільно виконувати завдання. 

 
«Добре» B (84–89 балів) заслуговує здобувач вищої освіти, який 



22 
 

правильно відповів у межах 85% – 89% поставлених питань та  завдань: 
– продемонстрував належні знання навчально-програмного матеріалу курсу; 

– показав здатність систематизувати основні проблеми, що є предметом 
курсу. 

 
«Добре» C (74–83 балів) заслуговує здобувач вищої освіти, який 

правильно відповів у межах 75% - 84% поставлених питань та  завдань: 

– продемонстрував належні знання навчально-програмного матеріалу курсу; 
– проявив вміння визначати основні закони, принципи і категорії курсу; 

– показав здатність систематизувати основні проблеми, що є предметом 
курсу. 

 
«Задовільно» D (66–73 балів) заслуговує здобувач вищої освіти, який 

відповів у межах 66% – 74% поставлених питань та завдань: 
– продемонстрував знання навчально-програмного матеріалу освітньої 

компоненти в обсязі, який необхідний для майбутньої роботи за 
спеціальністю; 

– проявив вміння орієнтуватись у ключових проблемах курсу. 
 

«Задовільно» E (61–65 балів) заслуговує здобувач вищої освіти, який 

відповів у межах 60% – 65% поставлених питань та завдань: 
– продемонстрував знання навчально-програмного матеріалу освітньої 

компоненти в обсязі, який необхідний для майбутньої роботи за 
спеціальністю; 

– проявив вміння орієнтуватись у ключових проблемах курсу. 
 
«Незадовільно» FХ (21–60 балів)  з можливістю повторного складання 

заслуговує здобувач вищої освіти, який виконав в обсязі 35% – 59% завдань: 

– продемонстрував досить низький рівень знань навчально-програмного 
матеріалу з курсу в обсязі, який не відповідає мінімально-необхідному 

рівню знань фахівця з даної спеціальності; 
– допустив грубі  помилки у виконанні завдання. 
 

«Незадовільно» F (0–20 балів) з обов’язково повторним курсом 

заслуговує здобувач вищої освіти, який виконав в обсязі 1–34 % завдань: 

– не володіє обсягом знань, мінімально-необхідного з навчально-
програмного матеріалу курсу; 

– неприпустимо помиляється в основних поняттях курсу; 
– допустив грубі помилки у виконанні завдання. 
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Шкала оцінювання: національна та ECTS 

Сума балів за всі види 

навчальної діяльності 

Оцінка 

ECTS 

Оцінка за національною шкалою  

для іспиту, курсового проекту (роботи), 

практики 
для заліку  

90–100 A відмінно 

зараховано 

84–89 B добре 

 74–83 C 

66–73 D 

задовільно 
61–65 E 

21–60 FХ 
незадовільно з можливістю повторного 

складання 

незадовільно з 

можливістю 

повторного 

складання 

0–20 F 
незадовільно з обов’язковим повторним 

вивченням освітньої компоненти 

незадовільно з 

обов’язковим 

повторним 

вивченням 

освітньої 

компоненти 
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