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1. Вступ 
Навчальна дисципліна “Іноземна мова (за професійним спрямуванням)” 

призначена для студентів економічних, інженерних і правових спеціальностей. 
Програму вивчення навчальної дисципліни “Іноземна мова (за професійним 

спрямуванням)” складено відповідно до освітньо-професійної програми підготовки 
студентів першого (бакалаврського) рівня. 

У сучасному суспільстві мовна освіта є важливим компонентом професійної 
підготовки фахівця. Розвиток ринкових відносин між країнами визначає 
необхідність ефективної участі у ситуаціях професійного спілкування. Сучасні 
вимоги до підготовки кваліфікованого спеціаліста перш за все потребують від 
нього бути активним учасником всіх глобалізаційних процесів, тобто бути плідним 
учасником процесу комунікації та мати необхідні  комунікативні спроможності у 
сферах професійного та ситуативного  спілкування в усній і письмовій формах. 
Таким чином, вивчення нової дисципліни сприяє підвищенню мобільності та 
конкурентоспроможності майбутнього фахівця на ринку праці. 

Вивчення цієї дисципліни дає можливість студенту здійснювати ефективне 
спілкування в професійному середовищі; формувати у студентів комунікативну 
компетентність та навички мовлення в економічній, інженерній та правовій сферах 
діяльності; зрозуміти й оцінити різнопланові міжнародні соціокультурні проблеми, 
для того щоб діяти належним чином у різних професійних комунікативних 
ситуаціях. 

Об'єктом навчальної дисципліни є розвиток міжкультурної комунікативної 
компетентності студентів за допомогою іноземної мови на основі інтегрування 
чотирьох основоположних вмінь (читання, мовлення, аудіювання, письма). 
Здатність спілкуватися міжкультурно є істотною функціональною ознакою 
освіченої особистості, яка відбиває певний тип соціальної активності людини. 

Предметом навчальної дисципліни є оперування мовою в реальному 
часі, у різних професійних ситуаціях , що здійснюється задля формування 
цілісного й персоналізованого образу світу, розвитку творчої активності і 
автономності студента та усвідомлення міжкультурних особливостей 
представників різних лінгвокультурних спільнот. 

Пререквізити (базові знання, необхідні для успішного опанування 
компетентностями): рівень володіння іноземною мовою не нижче А 2. 

Програма складається з таких змістових модулів: 
1. Елементи бізнесу. Вступ до дисципліни. Форми організації та структура 

бізнес діяльності. Вступ до інформаційних систем. Поняття правової системи. 
2. Людські ресурси підприємства. Фінансування діяльності підприємства. 

Інформаційні системи в організаціях. Законодавча діяльність. 
 Метою навчальної дисципліни "Іноземна мова (за професійним 

спрямуванням)" є удосконалення загальних та професійно орієнтованих 
комунікативних мовленнєвих компетентностей студентів (лінгвістичної, 
соціолінгвістичної та прагматичної) для забезпечення ефективного спілкування в 
професійному середовищі. 

Денна форма навчання 

 

Курс 1 

Семестр 1,2 

Кількість кредитів ЕСТS 9 

Аудиторні навчальні заняття практичні 124 

Самостійна робота  146 

Форма підсумкового контролю іспит, залік 
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Заочна форма навчання 
 

Курс 1 

Семестр 1,2 

Кількість кредитів ЕСТS 6 

Аудиторні навчальні заняття практичні 18 

Самостійна робота  162 

Форма підсумкового контролю залік 

 
Структурно-логічна схема вивчення навчальної дисципліни 
 

Попередні дисципліни Наступні дисципліни 

Навчальні програми з іноземних мов для 
загальноосвітніх навчальних закладів і 
спеціалізованих шкіл із поглибленим 
вивченням іноземних мов 

Поглиблене вивчення іноземної 
мови за фахом 

 
2. Компетентності та результати навчання за дисципліною 

 

Компетентності Результати навчання 

лінгвістична компетентність уміння і навички з усіх видів 
мовленнєвої діяльності (читання, 
говоріння, аудіювання, письмо) у 
межах загальновживаної та 
загальноекономічної мови 

соціолінгвістична компетентність уміння обирати різні мовні форми, 
використовувати й перетворювати їх 
відповідно до низки 
екстралінгвістичних факторів 
(конкретних індивідів, які застосовують 
певні мовні одиниці у професійній 
сфері) 

прагматична компетентність уміння використовувати мову для 
досягнення певних функціональних 
цілей залежно від особливостей 
соціальної й професійної взаємодії: від 
ситуації, статусу співрозмовників й 
адресата мови й інших факторів, що 
стосуються прагматики ділового 
спілкування 

професійна компетентність здатність ставити й вирішувати 
прикладні завдання іноземної мови 
відповідно до сучасних професійних 
вимог 

 

3. Програма навчальної дисципліни для економічних спеціальностей 

Змістовий модуль 1 
Елементи бізнесу. Вступ до дисципліни 

Тема 1. Елементи бізнесу 
1.1. Економіка як наука. 
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Набуття комунікативної компетентності іноземною мовою за тематикою: загальні 
відомості про науку економіку; історія розвитку науки економіки. Ознайомлення з 
правилами та вимогами ділової кореспонденції іноземною мовою. 

1.2. Світові економічні системи 
Набуття комунікативної компетентності іноземною мовою за тематикою: різні 

економічні системи; ступінь залучення держав різних країн в економічну сферу діяльності 
(на прикладах країн, мова яких вивчається); економічні системи України, США і 
Великобританії. Надання початкової інформації про себе та місце майбутньої роботи. Чи 
можна зробити гарну кар'єру. Укладання та оформлення ділового листа. Ознайомлення з 
листами-повідомленнями, листами-запрошеннями. 

1.3. Типи виробництва  
Набуття комунікативної компетентності іноземною мовою за тематикою: економічні 

ресурси; типи виробництва; встановлення контактів, стосунків. Розпорядок дня ділової 
людини. Уміння спілкуватись, встановлювати контакти. Обговорення робочого дня 
студента. Планування дня. Робоче місце. Складання листів: листи-запити і відповіді, 
листи – скарги. 

1.4. Ринки та ринкові відносини 
Набуття комунікативної компетентності іноземною мовою за тематикою: суб'єкти 

економіки та ринок; економічні функції: виробництво, розподіл, споживання; попит та 
пропозиції; ціноутворення; види ринків; взаємовідносини між покупцями та продавцями; 
типи діяльності; офісне обладнання; умови ефективної роботи; пошук роботи; 
супровідний лист; роз’яснювальні листи. 

Тема 2. Форми організації та структура бізнес-діяльності 
2.1 Приватне підприємництво 
Набуття комунікативної компетентності іноземною мовою за тематикою: 

переваги та недоліки роботи в компаніях різних форм організації; SWOT-аналіз 
роботи у приватному підприємстві; практичний досвід закордонних підприємців 
про створення власного бізнесу; правила написання e-mail. 

2.2. Форма ведення бізнесу 
Набуття комунікативної компетентності іноземною мовою за тематикою: 

який тип компанії є ідеальним; Одна із форм організації бізнесу – франшиза; 
досвід закордонних компаній, щодо такої форми бізнесу; переваги та недоліки 
різних форм організації бізнесу, а саме: приватне підприємництво, партнерство та 
великі компанії; ведення ділової кореспонденції в межах однієї компанії; написання 
memo. 

2.3. Господарські товариства 
Набуття комунікативної компетентності іноземною мовою за тематикою: 

акціонерні товариства, товариства з обмеженою відповідальністю, товариства з 
додатковою відповідальністю, повні товариства; підготовка до співбесіди при 
прийомі на роботу; правила написання CV. 

2.4. Структура компанії 
Набуття комунікативної компетентності іноземною мовою за тематикою: 

сутнісна характеристика структури підприємства; загальна виробнича та 
організаційна структура підприємства; переваги та недоліки різних структур 
компаній; комунікація в межах компанії; основні вимоги та підходи при підготовки 
до презентації; презентація; вимоги до написання факсу. 

 
Змістовий модуль 2 

 
Людські ресурси підприємства. Фінансування діяльності підприємства 

Тема 3. Персонал 
3.1. Характеристика персоналу підприємств 
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Набуття комунікативної компетентності іноземною мовою за тематикою: 
якісні характеристики трудових ресурсів; персонал підприємства; вмотивованість 
праці. Організація і підготовка ділових зустрічей; правила написання порядку 
денного для ділових зустрічей. 

3.2. Підбір персоналу 
Набуття комунікативної компетентності іноземною мовою за тематикою: 

основні характеристики підбору кадрів; недоліки та переваги роботи на 
підприємстві; права робітників; дисципліна та безпека на робочому місці; 
відносини з колегами; правила прийому на роботу; проведення ділових зустрічей; 
робота в офісі; правила ведення та написання протоколу ділових зустрічей. 

3.3. Оплата праці 
Набуття комунікативної компетентності іноземною мовою за тематикою: 

організація праці; сучасні форми праці, аналіз та порівняльна характеристика; 
оплата праці та додаткові винагородження; підстави для додаткової оплати праці 
та винагородження працівників; стимулювання; підготовка документації для 
співбесіди на роботу. 

3.4. Пошук роботи 
Набуття комунікативної компетентності іноземною мовою за тематикою: 

основні фактори, що впливають на вибір роботи; основні фактори, що впливають 
на вибір робітника при прийомі на роботу; правила роботи з клієнтами; формальні 
та неформальні лідери; вміння працювати у команді; нові технології роботи з 
персоналом та клієнтами; написання посадових обов’язків робітників. 

Тема 4. Фінансування, контроль та облік фінансів підприємства 
4.1. Фінансовий та розрахунковий контроль 
Набуття комунікативної компетентності іноземною мовою за тематикою: 

фінансовий контроль; контроль та ревізія на підприємстві, їх значення; завдання, 
джерела інформації та напрями контролю підприємства; фінансові розрахунки; 
річні та квартальні фінансові звітності. Правила написання фінансового звіту. 
ділова подорож; підготовка до ділової подорожі; у готелі; телефонні розмови: 
установлення контактів, зв'язок, відмова та довідка; написання анотацій. Ділові 
подорожі різними видами транспорту; складання нотатків та проекту повідомлення 
стосовно подорожі або інших подій. Написання звіту. 

4.2. Джерела фінансування підприємства 
Набуття комунікативної компетентності іноземною мовою за тематикою: 

значення фінансової служби в управлінні підприємством; фінансові та грошові 
відносини; стратегічні аспекти фінансових ресурсів; способи фінансування 
господарської діяльності; ділові подорожі; харчування під час подорожі; їжа; 
правила ведення пленарного, секційних засідань та круглих столів під час 
проведення міжнародних конференції, зустрічей; ведення протоколу та нотаток під 
час конференції. Написання звіту. Підготовка до написання есе. 

4.3. Капітал. Форми розрахунків підприємства 
Набуття комунікативної компетентності іноземною мовою за тематикою: 

фінансова діяльність та методи фінансового менеджменту; фінансовий капітал; 
місце капіталу в системі економічних відносин; зміст та форми капіталу; основні 
фонди; матеріальні активи; амортизація; нематеріальні ресурси і активи; 
підготовка до проведення конференції; підготовка матеріалів доповіді на 
конференцію; заповнення аплікаційних форм для участі в міжнародних 
конференціях, семінарах.  Написання прес-релізу.  

4.4. Довгострокове фінансування діяльності підприємства. Інвестування 
Набуття комунікативної компетентності іноземною мовою за тематикою: 

планування бюджету; бізнес-план і його основі компоненти; прогнозування 
прибутків; джерела фінансування господарчої діяльності та вигідне кредитування; 
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пропозиції інвесторів; фінансування малого бізнесу; інвестиції в різних країнах 
світу; поняття, склад і структура інвестицій; типи інвестицій; об’єкти і напрями 
інвестування; залучення нових інвесторів; інвестиційний клімат. Здоровий спосіб 
життя. Написання звіту, есе.  Інформаційні системи в організаціях. 

 
Програма навчальної дисципліни 

 (інженерних спеціальностей)  
Змістовий модуль 1 

Вступ до інформаційних систем 
 

Тема 1. Що таке “інформаційна система”? 
1.1. Дані чи інформація 
 Набуття комунікативної компетентності за наступною тематикою: характерні 

риси корисної інформації; цінність інформації. 
1.2. Поняття системи та концепції моделювання 
Набуття комунікативної компетентності за наступною тематикою: концепції 

та компоненти системи; ефективність системи та системні стандарти; системні 
параметри; моделювання системи. Укладання та оформлення ділового листа; 
ознайомлення з листами-повідомленнями; ознайомлення з листами-
запрошеннями. 

1.3. Що таке “інформаційна система”? 
Набуття комунікативної компетентності за наступною тематикою: вхідні та 

вихідні дані, їх обробка та зворотній зв'язок; ручні та комп'ютеризовані 
інформаційні системи; комп'ютеризовані інформаційні системи; правила 
написання e-mail.  

1.4. Інформаційні системи для ведення бізнесу 
Набуття комунікативної компетентності за наступною тематикою: 

електронна та мобільна торгівля; система обробки транзакцій та планування 
ресурсів підприємства; інформаційні системи та системи підтримки прийняття 
рішень; спеціалізовані інформаційні системи для ведення бізнесу: штучний 
інтелект, експертні системи та віртуальна реальність; написання memo.  

Тема 2. Розробка систем. Інформаційні системи в суспільстві, бізнес-
середовищі та промисловості 

2.1. Розробка систем  
Набуття комунікативної компетентності за наступною тематикою: 

дослідження та аналіз систем; розробка систем, їх імплементація, підтримка та 
перевірка.  

2.2. Інформаційні системи в суспільстві, бізнес-середовищі та 
промисловості. 

Набуття комунікативної компетентності за наступною тематикою: безпека, 
приватність та питання етики в інформаційних системах та мережі Інтернет; 
комп'ютерна грамотність та освіченість в сфері інформаційних систем; 
інформаційні системи в функціональних сферах бізнесу; інформаційні системи в 
промисловості; правила ведення та написання протоколу ділових зустрічей.  

 
Змістовий модуль 2 

Інформаційні системи в організаціях 
 

Тема 3. Організації та інформаційні системи  
3.1. Організації та інформаційні системи 
Набуття комунікативної компетентності за наступною тематикою: 

організаційна структура; корпоративна культура та зміни в організації; реінженірінг; 
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неперервне вдосконалення; дифузія, інфузія та прийняття технологій; комплексне 
управління якістю; обчислення за вимогою та децентралізація; організації в 
глобальному суспільстві.  

3.2. Конкурентні переваги 
Набуття комунікативної компетентності за наступною тематикою: фактори, 

що сприяють конкурентній перевазі; стратегічне планування конкурентної 
переваги.  

Тема 4. Інформаційні системи, обумовлені потребами практичної 
діяльності  

4.1. Інформаційні системи, обумовлені потребами практичної діяльності 
Набуття комунікативної компетентності за наступною тематикою: 

продуктивність; окупність та цінність інформаційних систем; ризик.  
4.2. Професії в галузі інформаційних систем. 
Набуття комунікативної компетентності за наступною тематикою: ролі, 

функції та професійний розвиток у відділі інформаційних технологій; посади в 
сфері інформаційних систем, функції; інші професії в галузі інформаційних 
технологій. 

 
Програма навчальної дисципліни 

(правових спеціальностей) 
Змістовий модуль 1 

Вступ. Поняття правової системи 
 

Тема 1. Що таке “правова система”? 
1.1. Поняття правової системи 
Набуття комунікативної компетентності за наступною тематикою: загальні 

відомості про поняття правової системи; її відміна від системи права; риси 
правової системи; структура правової системи; укладання та оформлення ділового 
листа; ознайомлення з листами-повідомленнями.  

1.2. Критерії класифікації правових систем  
Набуття комунікативної компетентності за наступною тематикою: 

класифікації правових систем; матеріальне право; процесуальне право; державне 
право; гражданське право; ознайомлення з листами-запрошеннями. 

1.3.  Правова сім’я 
Набуття комунікативної компетентності за наступною тематикою: загальна 

характеристика правових сімей; основні сучасні правові сім'ї; ознайомлення з 
листами – жалобами.      

1.4. Професії юриста 
Набуття комунікативної компетентності за наступною тематикою: загальні 

відомості щодо професії юриста; професійна обізнаність; навички роботи в 
команді; навички роботи з комп'ютером; правила написання e-mail.  

Тема 2. Професійна юридична діяльність 
2.1. Класифікація юридичної практики  
Набуття комунікативної компетентності за наступною тематикою: 

класифікація юридичної практики; основні риси юридичної діяльності; правові 
форми юридичної діяльності; юридичний процес; юридична консультація; 
ознайомлення з листами – вимогами.  

2.2. Адвокатура 
Набуття комунікативної компетентності за наступною тематикою: роль 

адвокатури в суспільстві; завдання адвокатури; адвокатська етика; роль 
адвокатури у європейській правовій культурі; баристер і солісітор; правила 
написання CV. 
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2.3. Нотаріус. Функції та форми роботи 
Набуття комунікативної компетентності за наступною тематикою: загальні 

відомості про роботу нотаріуса; функції роботи нотаріуса; форми роботи нотаріуса; 
перелік нотаріальних дій; печатка нотаріуса; нотаріус в Україні; правила написання 
memo. 

2.4. Поліція. Функції та форми роботи 
Набуття комунікативної компетентності за наступною тематикою: загальні 

відомості про роботу поліції; функції та форми роботи; робота слідчих органів; 
правила написання факсу.   

 
Змістовий модуль 2 

Законодавча діяльність 
 

Тема 3. Права людини та закон 
3.1. Конституційне право  
Набуття комунікативної компетентності за наступною тематикою: права 

людини; конституційне право; конституційне судочинство, верховенство 
конституції як основи національної правової системи; охорона конституційних прав 
і свобод, додержання принципу поділу влади у всіх його аспектах; правила 
написання порядку денного. 

3.2. Звичайне або прецедентне право 
Набуття комунікативної компетентності за наступною тематикою: звичайне 

або прецедентне право; прецедентне право як складова національної правової 
системи; прецедентне право у Британії та в Україні; правила написання протоколу. 

3.3. Гражданське право 
Набуття комунікативної компетентності за наступною тематикою: джерела  

права; об'єкти гражданського права; класифікація об'єктів гражданського права; 
родинне право; авторське право; інтелектуальне право.  

3.4. Контракт 
Набуття комунікативної компетентності за наступною тематикою: підписання 

контракту; авторське право; інтелектуальне право. 
Тема 4. Кримінальне право 
4.1. Предмет і метод  науки кримінального права 
Набуття комунікативної компетентності за наступною тематикою: предмет і 

метод науки кримінального права; джерела кримінального права; принципи 
кримінального права; правила написання прес-релізу. 

4.2. Прокуратура 
Набуття комунікативної компетентності за наступною тематикою: 

прокуратура як державний правоохоронний орган; функції прокуратури; роль 
прокурора у координаційних повноваженнях щодо протидії злочинності; правила 
написання есе. 

4.3. Прокурорський нагляд 
Набуття комунікативної компетентності за наступною тематикою: 

прокурорський нагляд; винесення приговору;  пенітенціарна служба. 
4.4. Законодавча та виконавча влада в Євросоюзі 
Набуття комунікативної компетентності за наступною тематикою: 

законодавча та виконавча влада в Євросоюзі; Європейський суд — судовий орган 
ЄС вищої інстанції. 
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4. Порядок оцінювання результатів навчання 
 
Система оцінювання сформованих компетентностей у студентів враховує 

види занять, які згідно з програмою навчальної дисципліни передбачають 
практичні заняття, а також виконання самостійної роботи. Оцінювання 
сформованих компетентностей у студентів здійснюється за накопичувальною 100-
бальною системою. Відповідно до Тимчасового положення "Про порядок 
оцінювання результатів навчання студентів за накопичувальною бально-
рейтинговою системою" ХНЕУ ім. С. Кузнеця, контрольні заходи включають: 

Поточний контроль, що здійснюється протягом семестру під час проведення 
практичних занять і оцінюється сумою набраних балів (максимальна сума – 100).  

Підсумковий/семестровий контроль проводиться у формі семестрового 
екзамену, відповідно до графіку навчального процесу. 

Порядок проведення поточного оцінювання знань студентів. Оцінювання 
знань студента під час практичних занять та виконання індивідуальних завдань 
проводиться за такими критеріями: 

розуміння, ступінь засвоєння фактичного матеріалу навчальної дисципліни; 
ознайомлення з рекомендованою літературою, вміння обґрунтовувати свою 
позицію, здійснювати узагальнення інформації та робити висновки; здатність 
проводити критичну та незалежну оцінку певних проблемних питань; вміння 
пояснювати альтернативні погляди та наявність власної точки зору, позиції на 
певне проблемне питання; якість і чіткість викладення міркувань; логіка, 
структуризація та обґрунтованість висновків щодо конкретної проблеми; 
самостійність виконання роботи; грамотність подачі матеріалу; використання 
методів порівняння, узагальнення понять та явищ; оформлення роботи. 

Загальними критеріями, за якими здійснюється оцінювання позааудиторної 
самостійної роботи студентів, є: глибина і міцність знань, рівень мислення, вміння 
систематизувати знання за окремими темами, вміння робити обґрунтовані 
висновки, володіння категорійним апаратом, навички і прийоми виконання 
практичних завдань, вміння знаходити необхідну інформацію, здійснювати її 
систематизацію та обробку, самореалізація на практичних та семінарських 
заняттях. 

Підсумковий контроль знань та компетентностей студентів з навчальної 
дисципліни здійснюється на підставі проведення семестрового екзамену, 
завданням якого є перевірка розуміння студентом програмного матеріалу в цілому, 
логіки та взаємозв'язків між окремими розділами, здатності творчого використання 
накопичених знань, вміння формулювати своє ставлення до певної проблеми 
навчальної дисципліни тощо. 

Студента слід вважати атестованим, якщо сума балів, одержаних за 
результатами підсумкової/семестрової перевірки успішності, дорівнює або 
перевищує 60. Підсумкова оцінка з навчальної дисципліни розраховується з 
урахуванням балів, отриманих під час іспиту(40), та балів, отриманих під час 
поточного контролю за накопичувальною системою (60). Сумарний результат у 
балах складає 100 та заноситься у залікову "Відомість обліку успішності" 
навчальної дисципліни.  
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4. 1. Розподіл балів за тижнями (1 семестр) 

(згідно з технологічною картою) 

 

Теми змістового модулю 
 

Практичні 
заняття 

Самостій-
на робота 

Презен-
тація 

Поточні 
КР 

Усього 

ЗМ 1 
 

Тема 1 
 

1 
тиждень 

 2     2 

2 
тиждень 

6    6 

3 
тиждень 

 2   2 

4 
тиждень 

6 2   8 

5 
тиждень 

 2   2 

6 
 тиждень 

6    6 

7 
тиждень 

 2 8  10 

8 
 тиждень 

6   12 18 

Тема 2 
 

9  
тиждень 

 2   2 

10 
тиждень 

6    6 

11 
тиждень 

 2   2 

12 
тиждень 

6    6 

13 
тиждень 

  8  8 

14 
тиждень 

 2   2 

15 
тиждень 

   12 12 

16 
тиждень 

6 2   6 

Залік  

Усього 42 18 16 24 100 
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Розподіл балів за тижнями (2 семестр) 
 

(згідно з технологічною картою) 
 
 

Теми змістового модулю 
 

Практичні 
заняття 

Самостій-
на робота 

Презен-
тація 

Поточні 
КР 

Усього 

M 2 

Тема 3 
 

1  
тиждень 

       

2  
тиждень 

 2   2 

3 
тиждень 

6    6 

4 
тиждень 

 2   2 

5  
тиждень 

6    6 

6  
тиждень 

     

7  
тиждень 

 2   2 

8  
тиждень 

6    6 

Тема 4 

9  
тиждень 

 2   2 

10 
тиждень 

     

11 
тиждень 

6    6 

12 
тиждень 

 2   2 

13 
тиждень 

6    6 

14 
тиждень 

   12 12 

15 
тиждень 

  8  8 

16 
тиждень 

     

Екзамен     40 

Усього 30 10 8 12 100 
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Шкала оцінювання: національна та ЄКТС 
 

Сума балів за всі 
види навчальної 
діяльності 

Оцінка 
ЄКТС 

Оцінка за національною шкалою 

для екзамену, курсового 
проекту (роботи), практики 

для заліку 

90 – 100 А відмінно 

зараховано 

82 – 89 B 
добре 

74 – 81 C 

64 – 73 D 
задовільно 

60 – 63 E 

35 – 59 FX незадовільно не зараховано 

 
 

5. Рекомендована література 

 

5.1 Англійська мова 

 

1 Борова Т. А. Іноземна мова за професійним спрямуванням. Кроки до 

підприємницької діяльності: Підручник / Т.А. Борова, Н.О. Бутковська. – Х.: Вид. 

«ІНЖЕК», 2010. – 336 с. 

2. Гончар О. В. English for Law Students: Підручник / О. В. Гончар, О. П, 

Лисицька, О. Ю., Мошинська, В. П. Сімонок, О.С. Частник. – Х.: Вид «Право», 

2004.– 416 с. 

3. Економічні тексти та практичні завдання з теми "Економічна стабільність" 

навчальної  "Англійська мова" для студентів усіх напрямів підготовки всіх форм 

навчання / Укл. Л. М. Луніна. – Харків: Вид. ХНЕУ, 2009. – 24 с.  

4. Економічні тексти та практичні завдання з теми «Використання сучасних 

IT-технологій у підприємницькій діяльності» навчальної  «Англійська мова» для 

студентів усіх напрямів підготовки всіх форм навчання / Укл. Д. Ю. Нестеренко, О. 

О. Слюніна. – Х. : Вид. ХНЕУ, 2009. – 43 с.  

5. Економічні тексти та практичні завдання з теми «Маркетингова 

діяльність» навчальної  "Англійська мова за професійним спрямуванням" для 

студентів спеціальностей 6.050100 «Управління персоналом та економіка праці», 

«Економіка підприємства» всіх форм навчання / Укл. Р. М. Агаджанова. – Харків: 

Вид. ХНЕУ, 2007. – 32 с.  

6. Економічні тексти та практичні завдання з теми "Маркетингова діяльність" 

навчальної  "Англійська мова" для студентів усіх напрямів підготовки всіх форм 

навчання / Укл. Р. М. Агаджанова. – Харків: Вид. ХНЕУ, 2008. – 32 с. 

7. Лазаренко Т.В. «Англійська мова»: навчально-практичний посібник для 

студентів напряму підготовки «Облік і аудит» / Т. В. Лазаренко, К. Ф. Чеботар. − 

Харків: Вид. ХНЕУ, 2009.− 204 с. 

8. Методичні рекомендації та практичні завдання з теми "Управління 

рекламною діяльністю" навчальної  "Англійська мова" для студентів ІІ курсу 

спеціальностей 8.050201, 8.050208, 8.050108, 8.000007 денної форми навчання / 

Укл. В. В. Синельникова. – Харків: Вид. ХНЕУ, 2006. – 28 с. 
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9. Петренко В. О. Англійська мова. Автентичні тексти. Навчально-

практичний посібник. / В. О.Петренко, Н. О.Бутковська, В. Л.Пугачова, В. Г.Вем'ян. 

- Харків: Вид. ХНЕУ, 2008. − 184 с. 

10. Текстові завдання для перевірки знань з навчальної  “Англійська мова за 

професійним спрямуванням для студентів за напрямками підготовки 0501 

“Економіка і підприємництво”, 0502 “Менеджмент“ усіх форм навчання. Ч. 1. / Укл. 

І. М. Поченікіна, О. В. Полєжаєва, Г. В .Єніна. – Харків: Вид. ХНЕУ, 2007. – 48 с. 

11. Тлумачний словник з теорії держави і права / Авт.упоряд. К. Г. Волинка. 

– К.: Магістр – XXI сторіччя, 2006. — 112 с. 

12. Уразова С. В. Іноземна мова за професійним спрямуванням. Кроки до 

підприємницької діяльності: лексико-граматичні завдання / С. В. Уразова, О. Ю. 

Коваленко, А. В. Боровський. – Х.: Вид. “ІНЖЕК”, 2011. – 128 с. 

13. Фоміна С Б. Практичні завдання з навчальної  “Іноземна мова” 

(англійська) для студентів I-го курсу всіх напрямів підготовки усіх форм навчання / 

Укл. С Б. Фоміна. – Харків: Вид. , ХНЕУ, 2015. – 32 с.  

14. Esteras S. R.. Infotech. English for computer users / S. R. Esteras. – 4th ed. – 

Cambridge: Cambridge University Press, 2009. – ISBN 4607167313019 

15. Evans V. Career Paths: Information Technology / V. Evans, J.Dooley, S. 

Wright. – Newbury: Express Publishing, 2011. – ISBN 9780857776488 

16. Hick S. English for Information Systems / S. Hick. – UK: Prentice Hall 

International Group Ltd, 1991. – 240 p. 

17. Huggett R. Business Studies for GCSE / R.Huggett. – London: Collins 

Educational, 1997. −  220 p. 

18. Stanlake G. F. Starting Economics / G. F. Stanlake. – London: Longman, 

Group UK Limited, 1995. –  596 р. 

19. Yates C. Economics / C. Yates. – London: Longman, Prentice Hall, 1992. – 

272 p. 

Французька мова 

 

20. Просяник О. П. Методичні рекомендації «Граматичні завдання з 

навчальної  «Іноземна  мова» для студентів І-ІІ курсів усіх напрямів підготовки усіх 

форм навчання» / О. П. Просяник. − Х.: Вид. ХНЕУ, 2012. – 48 с. 

21. Просяник О. П. Методичні рекомендації «Професійно-орієнтовані тексти 

та практичні завдання з навчальної  «Французька мова» для студентів галузі знань 

«Менеджмент і адміністрування» усіх форм навчання» / О. П. Просяник. − Х.: Вид. 

ХНЕУ, 2009. – 32 с. 

22. Penfornis J.- L. Francais. com Intermédiaire. Livre de l'élève avec C D - rom / 

Jean-Luc Penfornis.  – Paris: CLE International, 2012. – 167 p. 

23. Penfornis J. - L. Affaires. com. Cahier d’exercices. Avancé / J.- 

L.Penfornis,Laurent Habert. – Paris : CLEInternational, 2007. – 63 p. 
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Німецька мова 

 

24. Практичні завдання до написання ділової кореспонденції  з навчальної  

«Іноземна (німецька) мова» для студентів I - II курсів усіх  напрямів підготовки всіх 

форм навчання / Укл. Є. О. Нікітова,  – Харків: Вид. ХНЕУ, 2011. – 24 с. (нім. мов.) 

25. Граматичні завдання з навчальної  «Німецька мова» для студентів I - II 

курсів усіх напрямів підготовки усіх форм навчання / Укл. Є. О. Нікітова,  – Харків: 

Вид. ХНЕУ, 2012. – 48 с. (нім. мов.) 

26. Eismann V. Wirtschafts – Kommunikation Deutsch /  V. Eismann. – Berlin: 

Langenscheidt, 2008. - 188 s. 

27. Fandrych Ch. «Klipp und Klar». Übungsgrammatik Grundstufe Deutsch: / 

Ch. Fandrych, U. Tallowitz. − Stuttgart : «Klett», 2000. − 224 c. 

28. Freyhoff D. Marktwirtschaft. Wirtschaftssprache Deutsch / D.Freyhoff, O. V. 

Beketova, N. Yzermann. − Kiev: Ukrainische Akademie für Staatliche Verwaltung beim 

Präsidenten der Ukraine, 1999.− 154 s.  

 

Інформаційні ресурси 

 

30. Іноземна мова за професійним спрямуванням, викл. Мірошншкова А.В., 

Мітягіна Т.В. [Electronic resourse]. – Access mode : www.meo.hneu.edu.ua 

31. BBC World Service. Learning English [Electronic resourse]. – Access mode : 

http://www.bbc.co.uk/worldservice/learningenglish/ grammar/ learnit/learnitv65.shtml. 

32. Dictionnaire électronique ABBYY Lingvo [Electronic resourse]. – Access 

mode :   www.lingvo.ru. 

33. Comment préparer une stratégie de communication [Electronic resourse]. – 

Access mode : http://www.idrc.ca/fr/ev-48400-201-1-DO_TOPIC.html. 

34. La communication d'entreprise : un élément majeur de la politique générale 

des entreprises? [Electronic resourse]. – Access mode :  

http://eduscol.education.fr/D0126/ refondation_boistel.htm.  


