
КОРПОРАТИВНА 

КУЛЬТУРА І 

КОРПОРАТИВНІ 

МЕДІА 



До початку вивчення навчальної дисципліни 

«Корпоративна культура та корпоративні 

медіа» студент має мати наступні 

компетентності:   

Вміти користуватися фаховою 
літературою 

Вміти аналізувати та синтезувати 
інформацію 

Фіксувати інформацію, отриману під 
час читання тексту 

Готувати доповідь-презентацію у 
певній професійно-орієнтованій 
галузі  



Мета та основні завдання 
дисципліни: 

Завдання: отримати знання з типології 
корпоративної культури;  
навчитися впливати на зміни 
корпоративної культури та управляти 
культурою на підприємстві (організації);  
отримати знання з розробки та 
застосовуванню основних корпоративних 
медіа для формування корпоративної 
культури;  
навчитися створювати фірмовий стиль 
організації   
 

Мета: 
формування у студентів системи знань та 

практичних навичок у сфері корпоративної 
культури та корпоративних медіа для 

використання у професійній діяльності 



Компетентності, що забезпечують 
вивчення дисципліни: 

знання сутності і основних 
елементів корпоративної культури;  
знання функцій корпоративної 
культури;  
розуміння сутності та особливостей 
застосування моделей 
корпоративної культури 



Розуміння основних складових 

типології  Джеффрі Зонненфельда, 

К. Камерона і Р. Куїнна та інших 

типів корпоративної культури 



Вміння формувати і підтримувати 

корпоративну культури;  

Здійснення аналізу змін 

корпоративної культури та 

особливостей організації 

субкультур на підприємстві 



Обговорювати основні 
складові корпоративної 
поведінки; 
Знати та вміти 
використовувати 
особливості мотивації 
працівників;  
Визначати роль керівника 
в побудові організаційної 
культури 



Вміти застосовувати на 
підприємстві різні типології 
корпоративних медіа;  
Враховувати історичні аспекти 
розвитку корпоративних медіа;  
Вміти застосовувати на 
підприємстві різноманітні  
внутрішньокорпоративні ЗМІ 



Здійснювати аналіз корпоративних 

видань;  

Використовувати різні типи 

корпоративних видань;  

Досліджувати умови створення 

корпоративного видання 



Вміти враховувати переваги 
корпоративного телебачення;  
Застосувати радіо для створення 
та підтримання корпоративної 
культури;   
Вміти аналізувати особливості 
створення радіожурналу 



Вміти аналізувати елементи 
фірмового стилю організації 
(підприємства);  
Здійснювати порівняльний аналіз 
логотипів організацій 
(підприємств), які виготовляють 
(надають) подібні товари (послуги) 



Види оцінювання знань: 

1) Активна робота на 

заняттях; 

2) Написання есе; 

 3) Виконання творчих 

завдань; 

  4)Здійснювати презентації 

на задані теми 



Розподіл балів щодо оцінювання 
знань: 

1) Активна робота на лекціях – 10 
балів; 
2) Активна робота на практичних 
заняттях – 12 балів; 
3) Написання есе – 12 балів; 
4) Захисті презентації – 36 балів; 
5) Розробка творчого завдання за 
темами – 30 балів. 
 
Мінімальна кількість балів, за які 
студент отримує залік – 60 балів. 



КОНКУРЕНТНІ ПЕРЕВАГИ КУРСУ: 

1) ПРАКТИЧНА ОРІЄНТАЦІЯ ДИСЦИПЛІНИ; 

2) РОЗВИТОК КРЕАТИВНИХ НАВИЧОК 

(переважна більшість практичних завдань 

мають творчий характер, дозволяють 

реалізувати власне бачення); 

3) РОЗРОБКА САМОСТІЙНИХ ПРОЕКТІВ ЩОДО 

ЗАСТОСУВАННЯ МЕДІА ДЛЯ ФОРМУВАННЯ І 

РОЗВИТКУ КОРПОРАТИВНОЇ КУЛЬТУРИ 

	



ПРЕРЕКВІЗИТИ  

Для кращого засвоєння дисципліни бажано мати 

базові знання з дисциплін «Макроекономіка», 

«Мікроекономіка», «Економіка підприємства», 

«Менеджмент», «Соціологія», «Управління 

персоналом»  



КОНТАКТИ 

Кафедра управління соціальними комунікаціями 

Ауд. 202 (1 корпус) 

Тел. 702-18-31 (3-86) 

Е-mail: www.mediaprad.blogspot.com   

http://www.mediaprad.blogspot.com

