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Київський університет імені Бориса Грінченка 

Кафедра журналістики та нових медіа 

ПРОГРАМА ЕКЗАМЕНУ 

з дисципліни «Стратегічні комунікації» 

Курс  5 

 

Спеціальність            Журналістика 

Освітня програма     Медіа-комунікації 

 

Форма проведення:  письмовий іспит 

 

Тривалість проведення:  2 академічні години 

 

Максимальна кількість балів:  40 

 

 

Підсумкове оцінювання знань студентів з дисципліни 

«Стратегічні комунікації»  відбувається в межах комплексного письмового іспиту 

«Практики публічної комунікаційної діяльності». Студенти виконують завдання, 

які охоплюють три теоретичні питання, кожне з яких оцінюється в 13,3 бала 

(максимально), разом 40 балів.  

 

Критерії оцінювання завдання: 

 засвоєння теоретико-методологічних засад дисципліни;  
 знання основних напрямів сучасних стратегічних комунікацій; 

 знання особливостей стратегічного планування та розроблення 

комунікаційної стратегії; 

 обізнаність з основними шляхами досягнення ефективності 

комунікаційних кампаній;  

 здатність проводити аналіз та оцінювати ефективність комунікаційних 

кампаній; 

 повнота і ґрунтовність відповіді; 

 доказовість і логічність викладу; 

 доречність наведених прикладів та коректність аналізу; 

 обґрунтованість висновків; 

 володіння нормами літературної мови та культури письмової відповіді. 

 

 

Орієнтовний перелік питань до екзамену 

 

Розкрити суть теоретичного питання, пояснити зміст основних термінів, 

навести доречні приклади-ілюстрації до теоретичних положень та проаналізувати 

їх. 
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1. Передумови виникнення стратегічних комунікацій як соціально-

комунікаційного феномену. 

2. Зміст поняття «стратегічні комунікації». Основні завдання, 

характеристики та базові принципи стратегічних комунікацій.  

3. Процес інституалізації стратегічних комунікацій. Розбудова системи 

стратегічних комунікацій в Україні. 

4. Моделі комунікаційної політики держави. Роль комунікацій у 

формуванні громадської думки, проведенні реформ, захисті інформаційного 

простору.  

5. Основні напрями модернізації стратегічних комунікацій. 

6. Стратегічна мета комунікації. Сутність стратегічного планування.  

7. Структура комунікаційної стратегії. 

8. Цілі та завдання комунікації. SMART-критерії. 

9. Визначення цільових аудиторій. Модель зміни поведінки Б. Дж. Фогга. 

10. Розроблення ключових повідомлень. 

11. Ідентифікація комунікаційних каналів. 

12. Визначення стейкхолдерів та розроблення плану комунікаційної 

взаємодії з ними. 

13. Завдання комунікаційної кампанії, її характеристики. 

14. Планування комунікаційної кампанії. Програмування заходів у межах 

кампанії. 

15. Підготовка інформаційних продуктів. 

16. Взаємодія із засобами масової інформації. 

17. Комунікація в інтернет-середовищі. 

18. Комунікація на рівні громад. 

19. Комунікація в умовах кризи. 

20. Роль керівника організації в процесі комунікації. 

21. Підготовка керівника державного органу до виступу в ЗМІ. 

22. Підготовка керівника організації до публічного виступу. 

23. Комунікації керівників організацій у соціальних мережах. 

24. Оцінювання як інструмент управління комунікаційним процесом. 

25. Організація процесу оцінювання. 

26. Інтерпретація результатів оцінювання. Барселонські принципи 

вимірювання комунікацій 2.0. 

 

Екзаменатор:  Семенець О.О. 

 

Завідувач кафедри:  Гандзюк В.О. 

 

 


