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Структура дисципліни,  відповідно до навчального плану: 

  «Кризові комунікації» (5 кредитів). 

 

Форма проведення: тестування (40 питань). 

Максимальна кількість балів – 40 балів. 

 

Критерії оцінювання: у межах іспиту з дисципліни «Кризові комунікації» 

студентам пропонується виконати 40 тестових завдань закритого типу для 

перевірки набутих знань відповідно до навчальної програми (40 питань – 1 бал 

за правильну відповідь на одне питання). 

 

Орієнтовний перелік питань для тестових завдань 

1. Визначте, які особливості сучасного інформаційного простору 

важливі в кризових комунікаціях. 

2. Визначте місце та роль комунікації в управлінні організаціями. 

3. Поясніть роль комунікації у подоланні кризових ситуацій. 

4. Дайте визначення поняттю «репутація». 

5. Розкрийте значення поняття «криза репутації». 

6. Дайте визначення поняттю «криза». 

7. Визначте фактори, що сприяють появі кризи. 

8. Назвіть ознаки кризи. 

9. Наведіть класифікацію криз. 

10. Охарактеризуйте типи криз за походженням. 

11. Наведіть класифікацію криз Сема Блека. 

12. Порівняйте ключові чинники, що впливають на масштаб кризових 

ситуацій.  



13. Визначте роль зв’язків з громадськістю у кризових і конфліктних 

ситуаціях.  

14. Розкрийте особливості етичних питань антикризового PR. 

15. Охарактеризуйте основні етапи антикризової стратегії. 

16. Розкрийте сутність докризових заходів. 

17. Поясніть специфіку формування карти ризиків. 

18. Визначте принцип складання програми заходів подолання кризових 

ситуацій.  

19. Визначте основних учасників антикризової команди.  

20. Охарактеризуйте основні принципи антикризового управління. 

21. Проаналізуйте етапи розвитку кризи. 

22. Визначте ресурси антикризової PR-кампанії. 

23. Проаналізуйте порядок нейтралізації негативу. 

24. Охарактеризуйте категорії ризиків. 

25. Проаналізуйте критерії оцінювання ризиків. 

26. Проведіть порівняльний аналіз сценаріїв антикризової стратегії. 

27. Визначте загальні помилки при комунікації під час кризи. 

28. Назвіть функції PR-фахівця, прессекретаря в умовах кризи. 

29. Визначте стадії формування громадської думки під час кризи.  

30. Розкрийте особливості комунікації з різними цільовими аудиторіями в 

умовах кризи.  

31. Охарактеризуйте специфіку спілкування з масмедіа в кризовий період. 

32. Визначте основні помилки в спілкуванні з медіа та аудиторією.  

33. Охарактеризуйте методи та інструменти захисту репутації 

підприємства.  

34. Визначте обов’язкові фактори реагування під час кризи.  

35. Назвіть правила реагування в перші вісім годин кризи.  

36. Охарактеризуйте правила і потреби комунікацій під час розгортання 

тривалої і непрогнозованої кризи.  

37. Визначте ефективні способи боротьби з чутками та фейковими 

новинами. 

38. Охарактеризуйте правила кризової комунікації.  

39. Розкрийте специфіку роботи в кризовій ситуації з PR-агентством. 

Аналітична діяльність підприємства під час організації кризової комунікації. 

40. Визначте правильний порядок пріоритетів під час формування 

офіційної позиції організації в умовах кризи.  

41. Проаналізуйте процес підготовки до виходу з кризи. 

42. Охарактеризуйте інструменти антикризових комунікацій. 

43. Розкрийте сутність поняття «антикризове повідомлення організації». 

44. Проаналізуйте структуру офіційного повідомлення та порядок 

пріоритетів. 

45. Розкрийте суть правила САР для написання офіційного антикризового 

повідомлення організації.  

46. Назвіть стандарти написання ефективного пресрелізу.  



47. Визначте порядок роботи з фейками та спростування недостовірної 

інформації в масмедіа.  

48. Охарактеризуйте порядок підготовки інтерв’ю керівника для преси або 

відеозапису виступу.  

49. Визначте заборонені методи подолання кризи.  

50. Проаналізуйте значення відновлення репутації в середній і 

довгостроковій перспективі. 
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