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ПЕРЕДМОВА 

 

 

Нові політичні, соціально-економічні і культурні реалії в Україні і в усьому світі, вплив 

технологічних досягнень цивілізації на розвиток світової мовної індустрії вимагають 

розширення  використання іноземної мови як інструменту у діалозі культур і цивілізацій 

сучасного світу. У зв’язку з останнім стає актуальним  вивчення курсу „Ділова англійська 

мова” як засобу оволодіння мовленнєвою компетенцією у сфері ділового спілкування, що 

включає в себе розвиток економічних знань, ознайомлення з основними положеннями 

економіки, з вимогами до ведення ділових переговорів, оформлення ділової кореспонденції.  

Завданнями курсу „Ділова англійська мова”  є оволодіння основами економічних знань 

та основними поняттями бізнес сфери з таких важливих тем, як організація бізнесу, 

економічна теорія, фінансове забезпечення бізнесу, менеджмент, маркетинг, 

бухгалтерський облік, аудит, зовнішньоекономічна діяльність; ознайомлення з вимогами до 

ведення ділових переговорів, оформлення ділової кореспонденції, ознайомлення із 

міжнародними стандартами ведення ділової документації, збагачення лексичного запасу 

шляхом розширення ситуацій спілкування у діловій сфері. При викладенні дисципліни 

використано міжнародний досвід навчання студентів діловому спілкуванню.  

 

 


