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1. Мета опанування дисципліни: формування необхідної комунікативної 

спроможності у сферах професійного та ситуативного спілкування в усній і 

письмовій формах; вдосконалення вмінь та навичок читання, перекладу, 

реферування спеціальної літератури за фахом; вироблення навичок читання та 

реферування наукової інформації з фаху, ведення бесіди з професійної 

тематики, ділового листування та роботи з комерційною документацією.  

 

2. Завдання: набуття навичок практичного володіння іноземною мовою в 

різних видах мовленнєвої діяльності в обсязі тематики, зумовленої 

професійними потребами; одержування новітньої фахової інформації через 

іноземні джерела; 

користування усним монологічним та діалогічним мовленням у межах 

побутової, суспільно-політичної, загальноекономічної та фахової тематики; 

переклад з іноземної мови на рідну текстів загальноекономічного 

характеру; 

формування основних вмінь використання знань на практиці під час 

ведення ділової бесіди або спілкування по телефону в ділових цілях з 

урахуванням конкретних умов; 

ознайомлення з найбільш відомими зразками мовленнєвої поведінки під 

час проведення ділових зборів, презентацій та переговорів; 

навчання підготовці до участі у наукових конференціях, семінарах, 

дебатах, тощо; 

ознайомлення з особливостями оформлення найбільш вживаних паперів.  

 

3. Перелік компетенцій, яких набуде студент після опанування дисципліни:  

знання і розуміння:  

 граматичних структур, що є необхідними для гнучкого вираження 

відповідних функцій та понять, а також для розуміння і продукування 

широкого кола текстів в повсякденній та професійній сферах; 

 мовних форм, властивих для офіційних та розмовних регістрів академічного 

і професійного мовлення;  



 широкого діапазону словникового запасу, що є необхідним в повсякденній 

та професійній сферах.  

застосування знань і розумінь:  

 уміння та навички розуміти найуживанішу лексику та основне з повідомлень 

у межах тем, визначених Програмою, у  тому  числі  професійно-

орієнтованого спрямування.  

 володіти усіма видами читання (вивчаюче, ознайомлювальне, переглядове, 

пошукове), що передбачають різний ступінь розуміння прочитаного; 

 аргументовано представляти власну точку зору стосовно описаних фактів та 

подій, робити висновки. 

 уміння та навички вступати в контакт зі співрозмовником, підтримувати та 

завершувати бесіду, використовуючи адекватні мовленнєві формули та 

правила мовленнєвого етикету; 

 обмінюватись професійною та непрофесійною інформацією зі 

співрозмовником, виражаючи згоду, незгоду, сумнів, подив, прохання, 

пораду, пропозицію тощо; 

 брати участь в дискусії за темою, проблемою, аргументовано відстоювати 

власну точку зору. 

 виконувати письмові завдання щодо прослуханого, побаченого, 

прочитаного; 

 володіти навичками складання приватного та ділового листування, 

використовувати відповідні реквізити та формули письмового звернення; 

 реферувати та анотувати професійно-орієнтовані та загальнонаукові тексти з 

урахуванням різного ступеню смислової компресії. 

  

4. Зміст дисципліни розкривається в темах:  

Тема 1. Діловий етикет. 

Тема 2. Робота в сфері бізнесу. 

Тема 3. Кошти. 

Тема 4. Ділове спілкування. 

Тема 5. Продукція. 

Тема 6. Сфери бізнесу. 

Тема 7. Діяльність компаній. 

Тема 8. Менеджмент. 

Тема 9. Бізнес-функції. 

Тема 10. Світова економіка. 

Тема 11. Поняття економіки. 

Тема 12. Типи економіки. 

Тема 13. Ринок праці. 

Тема 14. Виробництво. 

Тема 15. Фінансова діяльність. 



Тема 16. Економічний  розвиток. 

Тема 17. Світова економіка. 

Тема 18. Стан української економіки. 

Тема 19. Кар’єра. 

Тема 20. Робота в компанії. 

Тема 21. Професійна діяльність та вирішення поточних проблем. 

Тема 22. Корпоративне дозвілля. 

Тема 23. Підприємницька діяльність. 

Тема 24. Планування. 

Тема 25. Менеджмент.  

Тема 26. Бізнес-комунікація. 

Тема 27. Влаштування на роботу. 

Тема 28. Бізнес кореспонденція. 

Тема 29. Компанії. 

Тема 30. Презентація продукції. 

Тема 31. Управління брендом. 

Тема 32. Гроші та фондова біржа. 

Тема 33. Громадські фінанси. 

Тема 34. Переговори та їх роль у фінансовому менеджменті. 

Тема 35. Ділові угоди та інвестування. 

Тема 36. Збори. 

Тема 37. Фінансовий бізнес. 

Тема 38. Роль менеджера. 

Тема 39. Етика менеджера. 

Тема 40. Типи менеджменту. 

Тема 41. Лідерство та міжнародний менеджмент. 

Тема 42. Роль команди у діяльності компаній. 

Тема 43. Євро 

Тема 44. Європейські економіки 

Тема 45. Британська економіка 

Тема 46. Економічні моделі 

Тема 47. Міжнародні фінансові організації 

Тема 48. Інвестування 

Тема 49. Оподаткування 

Тема 50. Безробіття та криза 

 

5. Викладацький склад: к.пед.н., Удовіченко Г.М. 


