
БІЗНЕС-КУРС З ІНОЗЕМНОЇ МОВИ 
 

Мета курсу – глибоке оволодіння всіма видами мовленнєвої діяльності, 
розширення загального культурного світогляду студентів та виховання студентів у 
дусі високих якостей людської моралі, підготовка фахівців з міжнародних відносин 
зі сформованою мовно-комунікативною компетенцією, які володіють фаховою 
лексикою та практичними навичками. 

Міжпредметні зв’язки. Курс «Іноземна мова (бізнес-курс)» має 
безпосередній зв'язок з такими дисциплінами як «Наукове спілкування іноземною 
мовою», «Договірне право», «Маркетинг-менеджмент». 

Процес вивчення дисципліни спрямований на формування таких 
компетентностей: готовність до застосування методів та інструментальних 
засобів дослідження об’єктів професійної діяльності. 

Програмні результати навчання: 
знати: лексичний матеріал, граматичні конструкції для вираження думок; 

стилістичні особливості другої іноземної мови, правила написання повідомлень, 
міркувань, пояснень, визначень, рецензій, доповідей, які мають смислову і логічну 
завершеність та відповідають нормі та узусу, особливості вимови, темпу та 
мелодику звучання слів, речень та висловлювань, правила правопису лексичних 
одиниць, особливості стилю в культурно-естетичній та побутовій сферах, норми 
орфографії і пунктуації; 

вміти: сприймати монологічне та діалогічне мовлення викладача, студентів 
або носіїв мови у фонозаписі, володіти лексичним матеріалом у як формі діалогу, 
так і монологу, переказувати прочитаний (або прослуханий) текст, ставити 
запитання до тексту, володіти технікою читання, дотримуватись вимови, темпу та 
мелодики звучання, при читання “про себе” розуміти інформацію, виділяти основне, 
набути навичок правопису окремих лексичних одиниць та речень, перекладати текст 
з другої іноземної мови на українську та з української на другу іноземну (з 
пройденого лексико-граматичного матеріалу); 

володіти: лексикою за найбільш загальними темами та темами, пов'язаними з 
професійною діяльністю, принципами лексичної правильності, знаннями структури 
висловлювання із застосовуванням достатнього діапазону мовлення, складних 
синтаксичних форм у мовленні. 

Змістове наповнення навчальної дисципліни: 
Ринок у світі. Високі технології та фінансові ризики. Світовий фінансовий 

ринок. Міжнародні інвестиції в Україну. Україна в світових фінансових потоках. 
Передумови виникнення світового ринку. Сучасні високі технології та фінансові 
ризики. Злочинність у віртуальному просторі в сфері фінансів та інвестицій. 
Злочинність у віртуальному просторі. Поняття інтелектуальної власності. Закони, 
які захищають інтелектуальну власність. 

Культура спілкування. Вербальні форми спілкування. Невербальні форми 
спілкування. Міжкультурне спілкування. Міжкультурні розбіжності у спілкуванні. 
Інформація. Безпечні способи передачі інформації. Кібербезпека. Цензура в мережі 
Інтернет. 

Менеджер в процвітаючій компанії. Фінансовий консультант. Три сектори 
економіки. Сектори національної економіки України. Світова економіка. 
Менеджмент. Описати основні завдання та функції менеджменту. Менеджмент 



мультинаціональної компанії. Структура багатонаціональної компанії. Описати 
типові організаційні структури підприємств. Робота та мотивація. 

Методи управління компаніями. Методи управління компаніями у США, 
Україні та Великобританії. Працевлаштування. Охарактеризувати основні проблеми 
працевлаштування в США. Трудові відносини Ринок. Структура ринку та його 
основні функції. 

Працевлаштування. Працевлаштування за фахом, або за покликанням. Види 
професій. Робоче місце. Види робочих місць. Організація робочого місця. 
Обслуговування робочого місця. Техніка безпеки. Job hunting. Проблема безробіття 
у сучасному світі. Безробіття, як складне соціально-економічне явище. Види 
безробіття. Безробіття в Україні та світі. 

Особисті якості при працевлаштуванні. Особисті якості в резюме. 
Самопрезентація. Особисті якості менеджера. Особисті якості керівника. Особисті 
якості юриста. Якості менеджера з продажу. Особисті якості для резюме бухгалтера. 
Топ 10 питань, що здають роботодавці. 

Науково-ділова комунікація. Оформлення іномовної кореспонденції для 
працевлаштування. Лексичні особливості наукового стилю письма. Граматичні 
особливості наукового стилю письма. Види листів (кореспонденції), необхідних при 
працевлаштуванні у міжнародні фірми. Написання СV, резюме, супровідного листа. 
Прийоми правильного оформлення СV, резюме та супровідного листа. 

Правила користування електронною кореспонденцією. Електронна 
кореспонденція (факси, e-mail). Правила користування електронною 
кореспонденцією. Електронний лист, як засіб отримування повідомлень різного 
рівня (національного, міжнародного). Основні складові e-mail. Вимоги до 
оформлення факсів.  
Обсяг вивчення навчальної дисципліни: 4,5 кредитів ЄКТС, загальний обсяг – 105 
годин, у т. ч. – 60 години аудиторних занять і 75 годин – самостійна та 
індивідуальна робота. 
Форма семестрового контролю: іспит. 


