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 ВСТУП 
 

Програма вивчення спеціального курсу ―Корпоративний PR‖ складена 

відповідно до освітньо-професійної програми підготовки фахівців за освітньо-
кваліфікаційним рівнем «бакалавр» з напряму підготовки 0302 - міжнародні 

відносини, спеціальності – 6.03020401 міжнародна інформація. 

Предметом вивчення спеціального курсу "Корпоративний PR" є 

системний підхід до технологій внутрішніх корпоративних комунікацій та pr-
супроводження реалізації проектів корпоративної соціальної відповідальності. 

 
Міждисциплінарні зв’язки: Спеціальний курс "Корпоративний PR" є 

складовою циклу професійної підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного 
рівня «бакалавр», окремі аспекти якого доповнюють нормативні навчальні 
дисципліни та спеціальні курси «Зв'язки з громадськістю», «Виборчі 

технології», «Сучасні психотехнології в міжнародних відносинах», 
«Менеджмент і маркетинг», «Бренд комунікації», «Майстер-клас "Міжнародна 

PR - практика"».. 
Курс складається з двох змістових модулів. Перший присвячений 

внутрішнім корпоративним комунікаціям як складової комунікативної політики 
організації. Другий – механізмам та методиці комунікативного супроводження 

програм корпоративної соціальної відповідальності організації .  
 

1. Мета і завдання навчальної дисципліни 

1.1. Мета дисципліни "Корпоративний PR" є надання майбутнім 

фахівцям-міжнародникам ґрунтовних знань та вмінь щодо теоретичних та 
прикладних аспектів технологій внутрішніх корпоративних зв’язків з 
громадськістю та специфікою комунікативної взаємодії бізнес-структур із 

стейкхолдерами. 
 

1.2. Основні цілі та завдання дисципліни "Корпоративний PR" є: 
надати студентам знання про 

- теоретичні та прикладні аспекти внутрішніх комунікацій організації; 
- системний характер та структуру корпоративних комунікацій; 

- специфіку pr-супроводження ксв-проектів організації; 
- зарубіжний та вітчизняний досвід використання комунікативних 

технологій у практичній pr-діяльності. 
а також сформувати вміння і практичні навички з:  

- визначення стратегії комунікативного супроводження діяльності 
організації та окремих її проектів; 

- застосування комунікативних технологій у практичній PR-діяльності; 
- вибору напрямів і тем наукових досліджень в системі зв’язків з 

громадськістю, зокрема з корпоративних pr. 
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1.3. Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти 
повинні знати: 

 специфіку внутрішніх корпоративних комунікацій і паблік рілейшз;  

 практику застосування внутрішніх комунікацій; 

 взаємодію внутрішньої громадськості з різними акторами корпоративного 

управління; 

 особливості забезпечення корпоративних комунікацій і внутрішньої 

діяльності конкретних організацій; 

 значення корпоративної культури та ідентичності як чинників внутрішніх 
корпоративних комунікацій; 

 понятійний апарат КСВ, сучасні концепції і підходи щодо КСВ;  

 концепції управління КСВ з позиції стейкхолдерів, етапи аналізу 

стекхолдерів, типології стейкхолдерів;  

 інструменти регулювання КСВ; роль держави в розвитку і підтримці КСВ;  

 форми та методи безпосередніх та опосередкованих КСВ-комунікацій;  

 моделі КСВ-взаємодії; основні індикатори результативності КСВ-взаємодії; 
систему оцінки ефективності КСВ-комунікацій; 

 практики спонсорства і благодійницької діяльності як складової PR-стратегії 

в Україні і інших країнах світу;  

 поняття і принципи соціально відповідального інвестування;  

 специфіку pr-супроводження КСВ-програмам організації. 

вміти: 

 проектувати дослідження у сфері внутрішніх корпоративних комунікацій 

(розробляти стратегію та проводити дослідження з проблем внутрішніх 

зв’язків з громадськістю); 

 систематизувати, аналізувати та узагальнювати інформаційний матеріал, 

пов’язаний з корпоративними комунікаціями та ксв-проектами; 

 формувати оптимальні моделі комунікативної взаємодії з визначеними 

цільовими аудиторіями; 

 визначати оптимальні комунікативні канали та інструменти поширення pr-
інформації, пов’язаної з реалізацією проектів організації; 

 готувати та поширювати pr-матеріали в рамках реалізації стратегії 

корпоративних комунікацій; 

 застосовувати методи аналізу ефективності та інтерпретації корпоративних 

комунікацій; 

 формувати бюджет комунікативної кампанії та окремих її складових; 

 визначати оптимальні стратегії підготовки КСВ-кампаній із врахуванням 

національної та міжнародної практики; впроваджувати та здійснювати 
оцінку ефективності КСВ-проектів. 

 
На вивчення навчальної дисципліни відводиться  108 години/ 3 кредити 

ECTS. Зокрема: лекції – 30 год., практичні заняття – 15 год., самостійна 

робота – 63 год.  
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2. Форма підсумкового контролю успішності навчання – залік. 

3. Засоби діагностики успішності навчання  

3.1 Знання та розуміння студентів оцінюється за допомогою: доповідей, 
аналітичних записок, тематичних досліджень, здійснення аналітики, групової 
роботи, опитування у різних формах. 

3.2. Когнітивні навички (навички мислення) оцінюються через: аналіз, 
аналітичні довідки, колоквіум, оцінювання усіх частин окремих модулів, 

включаючи самостійну роботу. 

3.3 Практичні навички студентів оцінюються за допомогою: 

індивідуальних практичних робіт, доповідей, участі у дискуссії, комбінованих 
тестів; написання практичний робіт, аналізу ситуацій, моніторинг новинних 

ЗМІ, порівняльного аналізу міжнародних новин. 

3.4 Контроль знань здійснюється за модульно-рейтиговою системою, яка 
передбачає дворівневе оцінювання засвоєного матеріалу, зокрема оцінювання 
теоретичної підготовки (20%) включає: презентацію (20%), глибинність 

методології у репрезентованому дослідженні (20%), здійсненність та узгодженість 
пропозицій (20%), ступінь оригінальності (20%) та визначення методологічних 
проблем теми, ситуації (20%) та оцінювання практичної підготовки (80%) 

включає: якісну цілісність спостереження (25%), здатність оцінити проблему (25%), 
ідентифікація шляхів та методологія вирішення проблеми, яка виникла чи може 

виникнути (25%), окреслення шляхів вирішення специфічних (неординарних) 
проблем (25%). 

Контроль якості вищої освіти, засоби діагностики та методи оцінювання 
детально зазначені у «Положенні про порядок оцінювання знань студентів при 

кредитно-модульній системі організації навчального процесу» та відповідно у 
робочих програмах навчальних дисциплін. 

 
4. Інформаційний обсяг навчальної дисципліни 

 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ І. 
КОРПОРАТИВНІ КОМУНІКАЦІЇ 

 
Тема 1. Корпоративні комунікації в сучасному суспільстві (12 год.) 

Організаційні парадигми та їхній вплив на комунікаційні процеси. 
Актуалізація внутрішніх комунікацій, їх сутність, цілі та завдання. Особливості 

внутрішніх корпоративних комунікацій: мета завдання, структура, засоби 
реалізації. Міжнародний досвід у сфері організації внутрішніх комунікацій.  

Організаційні форми внутрішніх комунікацій.  
Сутність і складові корпоративної культури. Типи корпоративної 

культури. Формування корпоративної культури. створення корпоративного 
кодексу компанії.  

 
Тема 2. Корпоративний імідж і брендінг (10 год.) 
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Сутність іміджу і бренду організації. Формування внутрішнього 
корпоративного іміджу і бренду компанії. Корпоративний стиль. Корпоративна 

ідентичність та особливості її формування. Програми підвищення лояльності 
працівників як засіб зміцнення корпоративної ідентичності. Програми адаптації 
працівників.  

 
Тема 3. Засоби корпоративних комунікацій (12 год.) 

Корпоративні ЗМІ: поняття, цілі, функції та завдання. Різновиди 
внутрішніх корпоративних ЗМІ. Організація та просування корпоративних ЗМІ 

для задоволення колективних потреб в інформації. Оптимізація корпоративних 
видань. Електронні корпоративні комунікації та їх види. Корпоративні мережі, 

сайти та блоги. Можливості і специфіка Інтранету як каналу корпоративної 
комунікації. 

Прямі інформаційні потоки в компанії. Корпоративна інформаційна 
політика: мета, принципи, завдання. Види прямих корпоративних комунікацій. 

Корпоративні заходи: сутність, цілі та завдання. Типологізація корпоративних 
заходів. Технологія проведення корпоративних заходів для співробітників.  

 
 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ ІІ. 

КОРПОРАТИВНА СОЦІАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬВ PR 
 

Тема 4. Становлення КСВ в світі (12 год.) 
Зародження ідей соціальної відповідальності бізнесу в Європі в 18-19 ст, 

США – поч.20 ст. (Р.Оуен, Д.Легран, Г.Боуен, А.Керолл). КСВ в PR-діяльності 
підприємств з 90-х рр. 20ст. Еволюція поняття соціальної відповідальності. 

Позиція Дж.Елкінгтона та Е.Фрідмена. Піраміда соціальної відповідальності 
А.Керола. Класифікація сучасних підходів корпоративної відповідальності 

підприємства Ю.Благова. Рівні формування КСВ підприємства.  
Теорії корпоративної соціальної відповідальності: теорія корпоративного 

егоїзму, теорія розумного егоїзму, теорія корпоративного альтруїзму. Сучасні 
напрями реалізації КСВ. Соціальне партнерство: поняття, рівні, форми, 
механізми. Міжнародне регулювання соціально-трудових відносин. Вплив 

глобалізації на еволюцію КСВ-практики. 
Підхід А.Керолла. Матриця стейкхолдерів та рівнів КСВ. Стратегічні 

рівні КСВ: підхід Х.Джонсона. КСВ та концепції стратегічного менеджменту. 
Зарубіжні концепції КСВ: американська модель, європейська модель, азійська 

модель. Особливості КСВ-моделі в Україні. 
 

Тема 5. Міжнародна стандартизація КСВ-діяльності (12 год.) 
Глобальний договір ООН. Міжнародні стандарти КСВ. Соціальні фондові 

індекси. Модель менеджменту TQM. Стандартизація КСВ в Україні.  
Нефінансова звітність КСВ. Еволюція становлення та тенденції 

нефінансовой звітності в КСВ-діяльності. Основні події, що мали вплив на 
розвиток нефінансової звітності. Сутність нефінансової звітності. Типи та план 
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підготовки нефінансових звітів. Стандарти нефінансової звітності. Конкури 
КСВ-звітів.  

Рівні, мотиви, типи, напрями КСВ-програм. Інструменти реалізації КСВ-
програм. Зовнішня і внутрішня соціальна відповідальність. Основні 
стейкхолдери організації, їх інтереси та ризики. Форми та інструменти 

взаємодії із стейкхолдерами. Моделі взаємодії учасників КСВ-проектів. 
Переваги КСВ-проектів для організацій. Дискусійні питання КСВ-діяльності. 

 
Тема 6. Соціальні інвестиції в КСВ-проектах (12 год.) 

Спонсорство: визначення, типи, причини, сфери застосування, проблеми 
реалізації. Спонсорський пакет: порядок підготовки, градації, оцінка 

ефективності спонсорського пакету. Благодійництво: історія поняття, 
визначення, напрямки, форми реалізації. Благодійницькі фонди у реалізації 

КСВ-програм. Споріднені поняття: філантропія, меценатство та їхня сутність. 
Сутність, зміст і різновиди соціальних інвестицій. Методи соціально-

відповідального інвестування. Оцінка ефективності соціального інвестування. 
Діяльність міжнародних фондів соціальних інвестицій в Україні і світі. 

Організація роботи з місцевими громадами в рамках реалізації КСВ-проектів. 
Реалізація КСВ-проектів через фонди громади. 

 

Тема 7. PR-супровід соціальних програм організації (12 год.) 
Основні напрямки соціальних програм організації. Показники 

ефективності соціальних програм організації. КСВ-менеджер в функціональній 
структурі організації. Функціональні обов’язки КСВ-менеджера. КСВ як 

складова PR-стратегії організації. 
Висвітлення соціальних проектів компаній. Міжнародний досвід. 

Соціальна відповідальність ЗМІ. Нова екосистема новин. 
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