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ВСТУП 

 

Програма навчальної дисципліни “Міжнародні комунікації та ділова іноземна 

мова” складена відповідно до освітньо-професійної програми підготовки  

___ першого (бакалаврського) рівня вищої освіти_________  

спеціальності __073 «Менеджмент»__ 

освітня програма       Міжнародний бізнес та корпоративний менеджмент   

1. Опис навчальної дисципліни 

1.1. Мета викладання навчальної дисципліни –  формування у 

студентів загальної та професійно-орієнтованої  комунікативної компетенції 

(лінгвістичної, соціолінгвістичної і прагматичної) для забезпечення 

ефективного спілкування в повсякденному та професійному середовищі та 

успішного розв’язання комплексних проблем в галузі менеджменту, навички 

оволодіння новітньою фаховою інформацією з іншомовних джерел. 

 1.2. Основні завдання вивчення дисципліни: 

 

– поглиблення знань англомовної термінології у галузі ділового 

спілкування; 

– удосконалення навичок ділового  листування іноземною мовою; 

– ознайомлення студентів з етикою ділового спілкування у країнах, мова 

яких вивчається; 

– формування інтересу до культур наших європейських сусідів, розвитку 

демократичного суспільства; 

– сприяти усвідомленню мовних міжкультурних особливостей; 

– розвиток практичних навичок роботи з нормативними документами і 

науковою літературою іноземною мовою. 

 

Результати вивчення дисципліни дозволять сформувати ряд відповідних 

професійних і особистісних компетенцій: 

Загальні компетентності:  

ЗК 7. Здатність спілкуватися іноземною мовою: 

–  демонструвати навички професійного ділового спілкування іноземною 

мовою; 

–  розуміти тексти суспільно-політичної, економічної та фахової 

тематики; 

– користуватися усним монологічним та діалогічним мовленням на рівні, 

що передбачений програмою; 

– вміти листуватися  діловою іноземною мовою з фахівцями у сфері 

управління та менеджменту з інших країн; 

ЗК 8. Навички використання інформаційних і комунікаційних 

технологій: 



–  працювати з іншомовними діловими виданнями; 

– демонструвати країнознавчі знання та обізнаність у бізнесових та 

культурних особливостях країн мови, що вони вивчали. 

ЗК 9. Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями. 

 

1.3. Кількість кредитів:  4 кредити. 

 

1.4. Загальна кількість годин: – 120 год. 

1.5. Характеристика навчальної дисципліни 

Обов ’язкова  

Денна форма навчання Заочна (дистанційна) форма навчання 

Рік підготовки 

4-й 4-й 

Семестр 

7-й 7-й 

Лекції 

2 2 

Практичні 

46 год. 10  год. 

Лабораторні заняття 

- -  

Самостійна робота 

72 год. 108 год. 

Індивідуальні завдання  

- - 

 

1.6. Заплановані програмні результати навчання 

ПРН 13. Спілкуватись в усній та письмовій формі іноземною мовою. 

ПРН 16. Демонструвати навички самостійної роботи, гнучкого 

мислення, відкритості до нових знань, бути критичним і самокритичним. 

 

2. Тематичний план навчальної дисципліни 

 

Розділ 1. Культурне розмаїття. 

 

Тема 1. Культура та бізнес. 

Зміст: Важливість знання культури країни,  де плануємо вести бізнес. 

Граматика: Модальні дієслова must, should, have to – значення та 

використання. 

Навички: Світська бесіда, правила етикету. 

Case Study: Business culture briefing. 

  

Тема 2. Людські ресурси. 

Зміст: Кандидатів з якими якостями треба обирати на посади? 



Граматика: Використання різних форм дієслова ( to do, doing) після деяких 

дієслів. 

Навички: Отримуємо інформацію телефоном. 

Case Study: Fast Fitness. 

  

Тема 3. Міжнародні ринки. 

Зміст: Торгівля між країнами та питання, які можуть виникнути. 

Граматика: Умовні речення. 1й (реальний) та 2(нереальний) типи умовних 

речень. 

Навички: Як проводити переговори? 

Case Study: Pampas leather company. 

 

Розділ 2. Етика. 

 

Тема 4. Етична та неетична поведінка в бізнесі. 

Зміст: Хабар, корупція, відкати. Кодекс етики в бізнесі. 

Граматика: Повторення утворення та вживання минулого неозначеного, 

минулого тривалого, минулого доконаного та теперішнього доконаного 

часів. 

Навички: Розглядаємо варіанти. 

Case Study: Principles or profit? 

 

Тема5. Лідерство. 

Зміст: Якості лідерства. Види лідерства. 

Граматика: Підрядні означальні речення. 

Навички: Виступ з презентацією. 

Case Study: Lina Sports. 

 

Тема 6. Конкуренція. 

Зміст: Як стати та залишитися конкурентоспроможним на ринку? 

Граматика: Пасивний стан дієслів. 

Навички: ведення переговорів. 

Case Study: Fashion House. 

Назви розділів і тем Кількість годин 

денна форма Заочна форма 

усьог

о  

у тому числі усьог

о  

у тому числі 

л п сем

. 

ін

д 

с.р

. 

л п ла

б 

ін

д 

с.р

. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Розділ 1. Культурне розмаїття. 

Тема 1.   Культура 

та бізнес.  

20 2 6   12 20 2 2   16 

Тема 2. Людські ресурси. 20  8   12 20  2   18 



Тема 3. Міжнародні 

ринки. 

20  8   12 20  1   19 

Разом за  розділом 1 

 

60 2 2

2 

  36 60 2 5   53 

Розділ 2. Етика. 

Тема 4. Етична та 

неетична поведінка в 

бізнесі. 

20  8   12 20  2   18 

Тема 5. Лідерство. 20  8   12 20  2   18 

Тема 6. Конкуренція. 20  8   12 20  1   19 

Разом за розділом 2    60  2

4 

  36 60  5   55 

Разом 120 2 4

6 

  72 120 2 10   10

8 

 

 

5. Завдання для самостійної роботи 

 
№ 

з/п 

Види, зміст самостійної роботи Кількість 

годин 

денна заочна 

1 Виконання письмових завдань за граматичними темами 

уроків. Додаткове читання: 1. The difficulties of cross-

cultural communication. 2. Moving experience. Робота з 

підручником Market Leader Business English Practice File. 

Робота з підручником English Grammar in Use. R. Murphy. 

5th Ed. Підготовка Case Study. 

 

12 16 

2 Виконання письмових завдань за граматичними темами 

уроків. Додаткове читання: 1.Helping workers manage bad 

news. 2. The right people for the right jobs. 

Робота з підручником Market Leader Business English 

Practice File. Робота з підручником English Grammar in Use. 

R. Murphy. 5th Ed. Підготовка Case Study. 

12 18 

3 Виконання письмових завдань за граматичними темами 

уроків. Додаткове читання: 1.Panasonic enters European 

white goods market. 2. Alibaba. Робота з підручником 

Market Leader Business English Practice File. Робота з 

підручником English Grammar in Use. R. Murphy. 5th Ed. 

Підготовка Case Study. 

12 19 

4 Виконання письмових завдань за граматичними темами 

уроків. Додаткове читання: 1. Beware the risky business of 

resume fraud. 2. What whistleblowers should know. Робота з 

підручником Market Leader Business English Practice File. 

Робота з підручником English Grammar in Use. R. Murphy. 

5th Ed. Підготовка Case Study №. 

12 18 

5 Виконання письмових завдань за граматичними темами 

уроків. Додаткове читання: 1. Jorma Ollila. 2. The 

12 18 



challenges facing leadership. Робота з підручником Market 

Leader Business English Practice File. Робота з підручником 

English Grammar in Use. R. Murphy. 5th Ed. Підготовка Case 

Study. 

6 Виконання письмових завдань за граматичними темами 

уроків. Додаткове читання: 1. Best Buy’s competitive threat 

to rivals. 2. Tide slowly begins to turn against private 

monopolies. Робота з підручником Market Leader Business 

English Practice File. Робота з підручником English 

Grammar in Use. R. Murphy. 5th Ed. Підготовка  Case Study. 

12 19 

Всьог

о 

 72 108 

 

6. Індивідуальні завдання 

Не передбачено. 

7. Методи навчання 

Програмою передбачено наступні методи навчання: 

1) практичні заняття, під час яких опрацьовується лексичний, 

граматичний матеріал з тієї чи іншої теми, обговорюються самостійно 

підготовлені студентами Case Studies, виконуються тести, проводяться ділові 

ігри та ситуаційні вправи.  

2) самостійна робота, яка передбачає для  студентів поглиблене 

самостійне вивчення матеріалу занять, підготовка  Case Studies, читання 

додаткових текстів, виконання письмових завдань. 

3) консультація – форма індивідуальної роботи студента із викладачем, 

коли  з’ясовуються незрозумілі для студента питання. 
 

 

8. Методи контролю 

Система оцінювання сформованих компетентностей у студентів 

враховує види аудиторних занять,  а також виконання контрольної роботи. 

Оцінювання здійснюється за накопичувальною 100-бальною системою. 

Відповідно до «Положення про організацію освітнього процесу в 

Харківському національному університеті імені В. Н. Каразіна», контрольні 

заходи включають: поточний та підсумковий контроль. 

Організація поточного контролю знань студентів денної форми навчання 

Об’єктами поточного контролю знань студентів є: 

- систематичність й активність роботи студентів впродовж семестру над 

вивченням програмного матеріалу дисципліни «Міжнародні комунікації та 

ділова іноземна мова » на практичних заняттях; 

- виконання завдання для самостійного опрацювання; 

- виконання тестових завдань протягом семестру. 

Оцінюванню підлягають відповіді, які надаються студентами в процесі 

експрес-контролю або під час обговорення питань. 



При контролі самостійної роботи оцінюванню підлягають роботи, 

виконані студентами при підготовці до практичних завдань, самостійне 

опрацювання окремих питань дисципліни.  

Поточний контроль, що здійснюється протягом семестру під час 

проведення практичних занять, оцінюється сумою набраних балів. 

Оцінювання слухачів за кожним розділом курсу дозволяє перевірити 

засвоєння визначеної частини курсу і   є однією із складових загального 

поточного контролю.  

9. Схема нарахування балів 

для денної форми навчання 

Розділ 1 Розділ 2 

Контрольна 

робота, 

передбачена 

навчальним 

планом 

Підсумковий 

контроль 

(залік) 

Сума 

тесту

вання 

співбесі

да 

Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6    

100 10 10 10 10 10 10 20 10 10 

Оцінка за перший та другий розділи курсу  складається з балів, які отримує 

студент за кожну тему курсу – по 10 балів ( 5 балів – за відповіді на 

практичному занятті; 2 бали – за активність на занятті,  та 3 бали – за 

виконання завдань для самостійної роботи) – максимально - 60 балів.   

Максимальна оцінка за контрольну роботу, передбачену планом, складає 20 

балів, підсумковий контроль - залік – 20 балів (10 балів - тестування + 10 балів 

- співбесіда). 

Оцінка за виконання контрольної роботи, передбаченої навчальним планом 

(максимальна 20 балів) складається з оцінки за зміст роботи. Кількість 

запитань у контрольній роботі – 60 (60%) + письмове завдання –  (40%), що в 

сумі в процентному відношенні становить 100%.  

 Підсумковий контроль (залік) оцінюється за результатами тестування (за 

50 питань - 10 балів, по 0,2 балу за вірну відповідь + співбесіда – 10 балів). 

 

для заочної форми навчання 

Розділ 1 Розділ 2 

Контрольна 

робота, 

передбачена 

навчальним 

планом 

Підсумковий 

контроль 

(залік) 

Сума 

тесту

вання 

співбес

іда 

Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6    



10 10 10 10 10 10 20 10 10 100 

 

Оцінка за перший та другий розділи курсу  складається з балів, які отримує 

студент за кожну тему курсу – по 10 балів (7 балів – за повні надіслані відповіді 

на запитання тем розділу; 2 бали – за своєчасність, 1 - за активність на 

практичних заняттях під час сесії) – максимально - 60 балів.   Максимальна 

оцінка за контрольну роботу, передбачену планом, складає 20 балів, 

підсумковий контроль – залік – 20 балів (10 балів - тестування + 10 балів - 

співбесіда). 

Оцінка за виконання контрольної роботи, передбаченої навчальним планом 

(максимальна 20 балів) складається з оцінки за зміст роботи. Кількість 

запитань у контрольній роботі – 60 (60%) + письмове завдання (40%), що в 

сумі в процентному відношенні становить 100%.  

 Підсумковий контроль (залік) оцінюється за результатами тестування (за 

50 питань - 10 балів, по 0,2 балу за вірну відповідь + співбесіда – 10 балів). 

. 

Шкала оцінювання знань 

Набрані бали 
Чотирирівнева шкала 

оцінювання 
Дворівнева шкала оцінювання 

1-49  незадовільно  не зараховано 

50-69  задовільно 

зараховано 70-89  добре 

90-100 відмінно 

 

10. Рекомендована література 

 

1. Market Leader 3rd Edition Intermediate Coursebook (D. Cotton, D. Falvey), 

вид-во Pearson Longman, 2018. 

2. Market Leader 3rd Edition Intermediate Practice File, вид-во Pearson 

Longman, 2018. 

3. Raymond Murphy. English Grammar in Use 5th Ed., Cambridge University 

Press, 2019.  

 

Допоміжна література: 

1. Михайлець Л.М.  Вправи для додаткового читання з управління у 

державному та приватному секторах (для студентів II курсу):  навч.-

метод. розробка англійською мовою для для студентів II курсу 

факультету соціально-економічного управління денної та заочної форм 

навчання / уклад. Л. М. Михайлець. – Х. : Вид-во ХарРІ НАДУ 

«Магістр», 2022. – 30 с. 

2. Михайлець Л.М.  Завдання для студентів з дисципліни „Ділова іноземна 

мова” : навч.-метод. розробка англійською мовою для студентів I та II 

курсу факультету соціально-економічного управління денної та заочної 



форм навчання / уклад. Л. М. Михайлець. – Х. : Вид-во ХарРІ НАДУ 

«Магістр», 2020. – 20 с. 

3. Михайлець Л.М.  Вправи для додаткового читання з управління у 

державному та приватному секторах (для студентів II курсу):  навч.-

метод. розробка англійською мовою для для студентів II курсу 

факультету соціально-економічного управління денної та заочної форм 

навчання / уклад. Л. М. Михайлець. – Х. : Вид-во ХарРІ НАДУ «Магістр», 

2022. – 30 с. 

4. Кравченко Н.В., Студинська С.Ю. Граматичні та лексичні завдання з 

англійської мови. - ХарРІ НАДУ, 2010. 

5. Сасник С.М., Тестові граматичні та лексичні завдання з ділової 

англійської мови.  - ХарРІ НАДУ, 2009.  

6. Oxford Dictionary of Business English, 2010. 

7. Round-Up 1, 2010. 

8. Business Vocabulary in USA (Elementary), 2010. 

9. Test your Business Vocabulary in USA (Intermediate), 2013. 

10. Business Spotlight, 2013. 

 

 

 

11. Посилання на інформаційні ресурси в Інтернеті, відео-лекції, 

інше методичне забезпечення 

 

 

1. www.bbc.co.uk 

2. www.englishuk.com 

3. www.english-test.net 

4. www.talkenglish.com 

5. www.surreylibraries.ca 
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