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ПЕРЕДМОВА

Знання однієї мови дозволяє вам уві-
йти в коридор життя, двох мов – від-
криває вам усі двері у цьому коридорі.

 Франк Сміт

Оволодіння англійською мовою – мовою міжнаціонального спіл-
кування – набуває особливої актуальності у площині європейсь-

кої вищої освіти, ключовими завданнями якої є підвищення якості 
європейського та національного освітнього простору, посилення спів-
праці між університетами різних країн, створення належних умов 
міграції студентів, обміну викладачів та вчених, формування кана-
лів наукової комунікації тощо. У рамках Болонського процесу осо-
блива увага акцентується на важливості міжкультурного розуміння, 
толерантності та поваги до представників різних національностей, 
налагодженні з ними партнерських стосунків, а також на ідеї крос-
культурного діалогу та інтенсифікації стратегій  взаємодії. 

Запропонований навчальний посібник має на меті допомогти сту-
дентам розширити та збагатити словниковий запас економічної тер-
мінології, сприяти активізації граматичних конструкцій, розвинути 
навички розуміння автентичних англомовних текстів фахового спря-
мування з метою повного отримання та розуміння інформації задля 
здійснення успішної міжкультурної комунікації. 

Посібник розрахований на студентів, які вже засвоїли загальний 
курс англійської мови та потребують подальшого вдосконалення 
знань щодо її фахового професійного спрямування, а також може 
використовуватися як джерело додаткових матеріалів до посібника 
Success with BEC (Higher). Навчальний посібник містить дванадцять 
послідовних логічних модулів, що характеризуються чіткою струк-
турою та складаються із текстів економічного спрямування, лекси-
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ко-граматичних вправ та граматичних довідок. Запропоновані тексти 
охоплюють ключові аспекти економіки та бізнесу. Завдання до тек-
стів орієнтовані на контроль розуміння прочитаного та сприятимуть 
розвитку комунікативних навичок. 

Навчальний посібник допоможе студентам не лише активно засво-
їти програмний матеріал з курсу «Ділова англійська мова», а й на-
дасть можливість підготуватися до складання міжнародного іспиту з 
ділової англійської мови BEC (Business English Certificate), що зро-
бить майбутніх спеціалістів конкурентоспроможними на вітчизняно-
му та світовому ринках праці. 
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