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РЕФЕРАТ

         У магістерській регулювання роботі інформаційної схарактеризовано

сфери в Україні нормативно-правове та з’ясовано історію становлення 

корпоративної преси. Також визначено специфіку фірмової преси як каналу 

корпоративної комунікації, з’ясовано місце корпоративної газети в системі

PR-інструментів організації,проаналізовано етапи створення, загальну і творчу 

концепції корпоративної газети та з’ясовано зміст і специфіку діяльності 

редакції корпоративного видання. До того ж визначено особливості сучасних 

корпоративних медіа-представництв, аналіз масових глянцевих видань як 

напряму експансії корпоративного сектора в медійну сферу та визначено шляхи 

просування корпоративного видання.

         Ключові слова: засоби масової комунікації, корпоративні медіа,

фірмові медіа, PR-інструменти організації, концепція корпоративної газети,

редакція, просування.

      The master's work described the legal regulation of the information sphere in

Ukraine and clarified the history of the formation of the corporate press. The

specifics of the corporate press as a channel of corporate communication are also

determined, the place of the corporate newspaper in the organization’s PR-tools is

determined, the stages of creation, the general and creative concepts of the

corporate newspaper are analyzed, and the content and specifics of the activities of

the corporate edition are clarified. In addition, the features of modern corporate

media representations, the analysis of mass glossy publications as a direction of

expansion of the corporate sector in the media sphere are identified, and the ways

of promoting a corporate publication.

      Keywords: mass media, corporate media, corporate media, organization PR-

tools, corporate newspaper concept, editorial, promotion.

      


