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ВСТУП 

 

Програма навчальної дисципліни «Англійська мова  (професійний 

курс» складена відповідно до освітньо-професійної програми вищої освіти 

спеціальності «Міжнародні економічні відносини». 

 

Предметом вивчення навчальної дисципліни є фахова іншомовна 

комунікативна компетенція.  

 

Міждисциплінарні зв’язки: міжнародний агробізнес, економіка 

підприємства, міжнародне право, теорія міжнародних відносин. 

 

1. Мета та завдання навчальної дисципліни 

 

1.1. Метою викладання навчальної дисципліни «Англійська мова  

(професійний курс) є формування у здобувачів вищої освіти професійних 

мовних компетенцій, що сприятиме їхньому ефективному функціонуванню у 

культурному розмаїтті навчального та професійного середовищ.   

 

1.2. Основними завданнями вивчення навчальної дисципліни «Англійська 

мова  (професійний курс) є:  

практичне: формувати у здобувачів вищої освіти загальні та 

професійно-орієнтовані комунікативні мовленнєві компетенції для 

забезпечення їхнього ефективного спілкування в професійному середовищі; 

освітнє: сприяти формуванню у здобувачів вищої освіти здатності до 

самоосвіти, що надасть їм змогу продовжувати вивчати мову і після 

закінчення вищого навчального закладу; 

пізнавальне: залучати здобувачів вищої освіти до таких академічних 

видів діяльності, які активізують і розвивають увесь спектр їхніх 

пізнавальних здібностей; 

розвиваюче: допомагати здобувачам вищої освіти у формуванні 

загальних компетенцій з метою розвитку їх особистої мотивації (цінностей, 

ідеалів); зміцнювати впевненість здобувачів вищої освіти як користувачів 

мови, а також позитивне ставлення до вивчення мови; 

соціокультурне: досягти розуміння важливих і різнопланових 

міжнародних соціокультурних проблем, для того щоб діяти належним чином 

у культурному розмаїтті професійних і академічних ситуацій.   

 

1.3. Згідно з вимогами освітньо-професійної програми у здобувачів вищої 

освіти має бути сформовані наступні компетентності: 

- загальні:  

Здатність вчитися й оволодівати сучасними знаннями, генерувати нові 

ідеї.  

Здатність професійно спілкуватися державною та іноземною мовами 



усно і письмово.  

1.4. Програмні результати навчання: 

Ефективно спілкуватися на професійному рівні, включаючи усну та 

письмову комунікацію іноземними мовами; а також застосовувати 

знання та навички іноземних мов в перекладацькій діяльності 

Ідентифікувати, обговорювати та бути учасником ділових міжнародних 

організаційно-правових відносин, обґрунтовувати власну думку щодо 

конкретних умов реалізації форм МЕВ на мега-, макро-, мезо- і 

мікрорівнях.  

 

На вивчення навчальної дисципліни відводиться 240 годин, 8 

кредити ЄКТС. 

 

1. Інформаційний обсяг навчальної дисципліни 
Тема 1. Форми підприємництва.  

Одноосібна власність. Партнерство. Відкрите акціонерне товариство. Закрите 

акціонерне товариство. Виконавча рада. Відділи (виробництва, маркетингу, 

фінансовий, відділ кадрів, відділ дослідження і розвитку). Дочірні 

підприємства (філіали). 

Тема 2. Працевлаштування. 

Агентство з працевлаштування. Телефонний етикет. Підготовка до співбесіди. 

Резюме. 

Тема 3. Сфера підприємницької діяльності 

Цілі. Стратегія. Конкуренція. 

Тема 4. Маркетинг і виробництво 

Маркетингове дослідження. Вибір цільового ринку. Оцінка продукту 

(послуги). Ціноутворення. Реклама. Розповсюдження. Види та методи 

виробництва. 

Тема 5. Банківська справа і фінанси 

Види банків. Банківські послуги. Типи платежів. Кредитні послуги банків. 

Фінансовий капітал. Прогнозування збуту і прибутків. 

Тема 6. Виставки та ярмарки. 

Регіональні, всеукраїнські та міжнародні виставки та ярмарки. Каталоги. 

Тема 7. Презентації. 

Види презентації. Структура. Етапи підготовки. Презентація підприємства. 

 

2. Рекомендована література 
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3. Інформаційні ресурси 

 
1.Електронний словник. Офіційний сайт: www.lingvo.ru 

2.Електронний словник. Офіційний сайт: www.multitran.ru  
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