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Кафедра реклами та зв’язків з громадськістю 

 

ПРОГРАМА ЕКЗАМЕНУ 

 з дисципліни  «Корпоративна комунікація» 

Курс V 

Спеціальність: реклама і зв’язки з громадськістю 

Форма проведення: письмова 

Тривалість проведення: 2 академічні години 

Максимальна кількість балів - 40 балів, а саме: 

1 питання - 20 балів,  

2 питання – 20 балів. 

 

Критерії оцінювання 
1-е  питання: студент повинен знати сучасні тенденції розвитку 

корпоративної комунікації, специфіку формування корпоративної культури; 

специфіку реалізації тактики роботи з цільовими групами;   

2-е питання: студент повинен вміти проводити аудит внутрішніх 

комунікацій; сегментувати цільові групи впливу; визначати найбільш 

ефективні канали корпоративної комунікації відповідно до місії та мети 

компанії;  формувати контент для  корпоративних медіа, соціальних мереж; 

просувати  організацію  у соціальних мережах, розробляти пропозиції для 

корпоративних PR-заходів; підтримувати внутрішню комунікацію, працювати 

з фахівцями HR-відділу.  

 

Орієнтовний перелік питань 

1. Сформулювати основну мету і завдання внутрішніх комунікацій 

(внутрішнього PR).  

2. Охарактеризувати основні інструменти внутрішніх комунікацій 

(внутрішнього PR).  

3. Проаналізувати  типи  корпоративних медіа (внутрішні та зовнішні),їх 

підтипи, цільові аудиторії,  завдання.  

4. Охарактеризувати роль та можливості цифрових технологій  в організації   

внутрішніх та зовнішніх комунікацій організації (установи).  

5. Сформулювати цілі і  напрямки  корпоративного  видання як інструменту 

внутрішніх комунікацій (внутрішнього PR).  

6. Пояснити основні функції  корпоративних видань у системі внутрішніх 

комунікацій (внутрішнього PR).  



7. Обґрунтувати важливість  запровадження  внутрішніх комунікацій 

(внутрішнього PR) на підтримку цілей  організації.  

8. Охарактеризувати основні  групи впливу  в системі внутрішніх та 

зовнішніх корпоративних комунікацій . 

9. Пояснити роль корпоративних комунікацій (внутрішнього PR) як функції 

управління.   

10.  Пояснити роль та специфіку корпоративних засобів масової інформації у 

системі внутрішніх комунікацій (внутрішнього PR).  

11.  Дати визначення  основних 4-х груп  інструментів  внутрішніх комунікацій 

(внутрішнього PR) в організації.  

12.  Пояснити зміст типових кроків корекції внутрішніх комунікацій 

(внутрішнього PR) в організації.  

13.  Обґрунтувати  важливість формування  цінностей в системі  внутрішніх 

комунікацій (внутрішнього PR) на прикладі організації.  

14.  Пояснити роль корпоративних видань в системі  внутрішніх комунікацій 

(внутрішнього PR) організації.  

15.  Охарактеризувати особливості змісту (контенту) корпоративних видань, 

їх роль в організації для внутрішнього користування . 

16. Охарактеризувати роль соціальних мереж у побудові корпоративних  

комунікацій та досягнення цілей   організації (установи).  

17. Пояснити роль та призначення  корпоративних сайтів в системі внутрішніх 

комунікацій. 

18. Визначити роль бренду, іміджу кампанії та  їх складових на прикладі 

обраної компанії (організації). 

19.  Охарактеризувати можливості соціальних мереж у формуванні іміджу 

компанії (на прикладі обраної компанії/організації). 

20. Сформулювати основні складові  корпоративної культури (на прикладі 

обраної компанії /організації). 

21. Визначити складові формування  ідентичності (на прикладі обраної 

компанії /організації). 

22. Охарактеризувати основні завдання відео контенту в системі 

корпоративних комунікацій (на прикладі обраної компанії/організації). 

23. Пояснити можливості   сторітелінгу для просування бренду  на прикладі 

обраної компанії (організації). 

24.  Проаналізувати основні відмінності традиційних та корпоративних медіа.  

25.  Проаналізувати основні функції  корпоративних сайтів  українських та 

світових компаній.   

26.  Охарактеризувати роль цифрових комунікацій у досягненні цілей (на 

прикладі обраної компанії /організації).  

27.  Дати визначення корпоративного  видання та пояснити специфіку 

підготовки його контенту.  

28.  Сформулювати основні складові успішного використання  сторітелінгу в 

системі корпоративних комунікацій .  

29. Пояснити роль  SMM (socialmediamarketing)  у системі корпоративних 

комунікацій.  



30. Назвати основні стандарти реагування у кризових комунікаціях, пояснити 

роль протоколів  кризових комунікацій. 

31. Пояснити суть корпоративної етики (на прикладі обраної 

компанії/організації).  

32. Навести приклади практичних кейсів  КСВ, пояснити їх роль та значення. 
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