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Київський університет імені Бориса Грінченка 

Кафедра видавничої справи 

ПРОГРАМА ЕКЗАМЕНУ 

з дисципліни 

«Бізнес-процеси в медіакомунікаціях» 

Курс IV 

Спеціальність (спеціалізація) «Журналістика» 

Форма проведення: письмовий іспит 

Тривалість проведення: 2 академічні години 

Максимальна кількість балів: 40 

Підсумкова робота складається з двох завдань, що передбачають теоретичне 

питання та аналітичне завдання. За результатами підготовки до Підсумкової 

роботи студент отримує підсумкову оцінку до 40 балів, яка розраховується як 

сума оцінок за підготовку 1 теоретичного питання  (до 20 балів) та 2 практичного 

завдання (до 20 балів).  

Наукове завдання являє собою самостійну аналітичну роботу обсягом 1200-

1500 слів, з однієї із представлених нижче тем. Методичні рекомендації: 1) 

відповідь на питання починається з чітко сформульованої проблеми і містить 

обґрунтування проблемної ситуації; 2) есе носить на 50% аналітичний, на 50% 

описовий характер, необхідна чіткість аргументації позиції автора; аналітичне 

завдання – аналіз реального стану проблеми в межах вітчизняного (закордонного) 

товарного ринку, що зазначається в роботі; 3) проект передбачає знання 

рекомендованої до теми літератури та пошук нових джерел; 4) автору необхідно 

самостійно сформулювати висновки. 

 

№ 

п/п 

Назви виду роботи, 

способи набуття знань 

Максимальн

а кількість 

балів 

1. Теоретичне питання: 20 балів: 

 1. Розкриття змісту роботи, чіткість, повнота та 

послідовність розкриття теоретичного 

питання  

 

 3. Наявність практичної частини роботи,  

елементи творчого пошуку, 

аргументованість висновків , 

обґрунтованість пропозицій, науково-

дослідницький аспект 

 

2. Практичне завдання: 20 балів: 

 1. вміння студента лаконічно, грамотно та 

аргументовано викладати матеріал; 

 

 Підсумкова оцінка 40 балів 
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Орієнтовний перелік питань до підсумкового контролю: 

1. Визначення понять «модель», «бізнес-модель», «бізнес-процес». 

2. Основні методики і нотації, які використовуються при моделюванні бізнес-

процесів 

3. Креатив в медіапроекті, його значення. 

4. Маркетингова політика сучасного мас-медіа: основні характеристики. 

5. Базові комунікації з аудиторією мас-медіа, основні характеристики. 

6. Робота з контентом як бізнес-процес. 

7. Редакційні ноу-хау. Спеціальні проекти видання: типологія, основні 

характеристики. 

8. Інформація як головний галузевий продукт: основні характеристики. 

9. Проекти мас-медіа та особливості їх моделювання. 

10. Поняття робочого середовища, його значення для проекту. 

11. Характеристика ключової бізнес-моделі мас-медіа 

12. Визначення контурів проекту мас-медіа: розкрийте зміст понять «тип», 

«ключова ідея», «концепція», «формат», «аудиторія». 

13. Вироблення концепції мас-медіа як фундаментальна умова створення нового 

ЗМІ: зміст, структура, основні характеристики, послідовність створення. 

14. Формат мас-медіа як виробничий стандарт: базові характеристики, 

послідовність створення. 

15. Проблема «інтегральної компетенції» в медіапроекті: природа її виникнення, 

шляхи і методи вирішення. 

16.Правове оформлення нового медіапідприємства. 

17.Субконтрактний «пояс» проекту мас-медіа: основні характеристики, значення. 

18. Аудиторія мас-медіа: технологія її створення, розширення, поліпшення 

якісних характеристик. 

19. Первинний маркетинговий пакет для рекламодавця: основні характеристики. 

10. Випуск «пілота» нового ЗМІ: цілі і завдання. 

11. Технологія створення прайс-листа медіапроекту, його структура. 

12. Типи структур організації. 

12. Концепт штатного розкладу: зміст, структура, значення для створення 

основних бізнес-процесів проекту. 

13. Штатний розклад проекту: структура, зміст. 

14. Трудовий договір (угода): правовий статус, структура, зміст. 

15. Створення системи оплати праці в проекті на основі чинного законодавства. 

16. Система оплати праці творчого (журналістського) колективу: зміст, 

структура, основні принципи. 

17. Клієнтська база проекту: коротка характеристика, технологія створення та 

розвитку. 

18. Технологія роботи з претензіями клієнтів: зміст, послідовність дій, завдання і 

цілі. 

19. Оцінка і контроль ефективності медіа плану. 

20. Принципи планування медіа-стратегії. 
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Зразки аналітичних завдань: 
1. Проаналізуйте маркетингову складову наступних програм:  

 а) новини (наприклад, ТСН («1 1»), Подробности («Інтер»), Факти («ICTV»);  

б) авторські програми ( наприклад, «Ткаченко.ua» («1 1»), «Республіка» («5 канал»)); в) реаліті--
шоу(«Міняю жінку», «Пекельна кухня» («1 1»), «Холостяк» (СТБ));  

д) програми та шоу, зняті за ліцензією («Голос країни» («1 1»), «Україна має талант», «Х-фактор» 
(«СТБ»), «Фабрика зірок» («Новий канал»)..  

2.Зазначте плюси та мінуси програм, , назвіть конкурентні переваги, обгрунтуйте прикладами.  

3. Створіть медійний продукт та зазначте його методи просування.  

 

Екзаменатор: Сардарян К.Г. 

 

Завідувач кафедри: Семенець О.А. 

 

 


