
АНОТАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПДІНИ 

КОРПОРАТИВНІ МЕДІА 

 

Мета навчальної дисципліни – сформувати арсенал знань про сутність, типи та 

функції корпоративних медіа; ознайомитися з історичними, актуально-практичними та 

науково-прикладними аспектами діяльності корпоративних ЗМІ; з’ясувати роль 

корпоративних медіа в системі соціальних та корпоративних комунікацій, визначати їх як 

інструмент соціальних комунікацій; зрозуміти критерії ефективності діяльності 

корпоративного ЗМІ; виробити практичні навички в організації та забезпеченні діяльності 

корпоративних видань 

 

Перелік компетентностей, здобуття яких гарантуватиме вивчення даної 

навчальної дисципліни. Студенти мають знати типологію та функції корпоративних медіа; 

історію становлення та сучасні тенденції розвитку корпоративних медіа; практичними та 

науково-прикладні аспекти діяльності корпоративних ЗМІ; роль корпоративних медіа в 

системі соціальних та корпоративних комунікацій; визначати їх як інструмент соціальних 

комунікацій; критерії ефективності діяльності корпоративного ЗМІ.  

Студенти мають уміти організовувати та забезпечувати діяльність корпоративних 

видань. 

 

 

Зміст навчальної дисципліни за модулями та темами:  

 

Змістовий модуль №1 

Корпоративні медіа: теорія і практика 

Тема 1. Корпоративні медіа: поняттєвий апарат, типологія та функції. 

Тема 2. Історія, розвиток і перспективи корпоративних видань. 

Тема 3. Корпоративна періодика в системі соціальних комунікацій. 

Тема 4. Корпоративне медіа як інструмент PR. 

Тема 5. Зміст і специфіка діяльності редакції корпоративного видання. 

Тема 6. Зміст і специфіка діяльності редакції корпоративного видання. 

Тема 7. Творчо-журналістські аспекти роботи над корпоративним виданням. 

Тема 8. Оцінка ефективності корпоративного медіа. 

 

 

Обсяг вивчення навчальної дисципліни: кількість кредитів: ECTS – 5. Загальний 

обсяг годин – 150 (аудиторних – 50, з них: лекційних –24, практичних – 26, самостійна 

робота – 100). 

 

Форма семестрового контролю – залік.  

 

Інформація про науково-педагогічних працівників, які забезпечуватимуть 

викладання цієї навчальної дисципліни − Загоруйко Наталія Анатоліївна , кандидат 

філологічних наук, асистент кафедри журналістики.  
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