
Іноземна мова (за професійним спрямуванням) 
 

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 міжнародного права зі сформованою мовно-комунікативною 
компетенцією, які володіють фаховою лексикою та практичними навичками. 

Міжпредметні зв’язки. Курс «Іноземна мова (за професійним 
спрямуванням)» має безпосередній зв'язок з такими дисциплінами як 
«Іноземна мова», «Іноземна мова (додатково)», «Ділова іноземна мова», 
«Наукове спілкування іноземною мовою», «Актуальні проблеми 
германістики», «Комунікаційні технології» тощо. 

Процес вивчення дисципліни спрямований на формування таких 
компетенстностей: 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 англійської мови, правила написання 
повідомлень, міркувань, пояснень, визначень, рецензій, доповідей, рефератів, 
які мають смислову і логічну завершеність та відповідають нормі і узусу, 
особливості вимови, темпу та мелодику звучання англійських слів, речень та 
висловлювань, правила правопису лексичних одиниць, особливості стилю в 
професійно-перекладацькій, 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, виділити основне, набути навичок правопису окремих 
лексичних одиниць та речень, перекладати текст з англійської мови на 
українську та з української на англійську (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: 
Зміст і структура курсу «Іноземна мова (за професійним 

спрямуванням)» 
Глобалізація та діджиталізація у сучасному світі. Світовий 

фінансовий ринок. Міжнародні інвестиції. Світові фінансові потоки. 
Передумови виникнення світового ринку. Сучасні високі технології та 
фінансові ризики. Злочинність у віртуальному просторі. Поняття 
інтелектуальної власності. Закони, які захищають інтелектуальну власність. 



Міжнародні відносини України. Співпраця держав світу в сфері 
валютних та банківських операцій. Основні засади зовнішньої політики 
України. Економічне співробітництво України з іншими державами. Участь 
нашої країни в міжнародних організаціях. 

Діловий етикет. Види етикету. Етикет у професійній сфері. Ділова 
іноземна мова. Фахове спрямування спілкування іноземною мовою. 

Роль менеджера в компанії. Методи управління у різних країнах 
Сектори національної економіки. Менеджмент. Основні завдання та функції 
менеджменту. Структура компанії. Типові організаційні структури 
підприємств. Робота та мотивація. Методи управління компаніями у США, 
Україні та Великобританії. 

Трудові відносини. Працевлаштування. Основні проблеми 
працевлаштування в різних країнах. 

Виробництво конкурентоспроможних товарів. Реклама, як 
найважливіший елемент сучасних маркетингових комунікацій. Засоби 
реклами. Оптимальні рекламні засоби. Конкуренція. Продуктивність та 
ринок праці. 

Сучасна фінансова, інвестиційна та торгова політика основних 
акторів у світі. Грошова політика та політика оподаткування. Національний 
Банк України. Грошово-кредитна політика держави. Валюта. Види валют. 
Обмінний курс. Методи впливу держави на зміни економічних циклів. 
Міжнародна торгівля. Вплив транснаціональні корпорації на світовий 
фінансовий ринок. 

Обсяг вивчення навчальної дисципліни: 10 кредитів ЄКТС, загальний 
обсяг – 300 годин, у т. ч. – 150 години аудиторних занять і 150 годин – 
самостійна та індивідуальна робота. 

Форма семестрового контролю: іспит. 
 


