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ФОРМУВАННЯ КУЛЬТУРНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ 

ЕКОНОМІСТІВ ЗАСОБАМИ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ 

 

З прискоренням глобалізації і поширенням міжнародних ділових 
зв’язків в Україні зростає потреба у висококваліфікованих спеціалістах у 
галузі економіки. Інтеграція у світовий культурний, освітній і економічний 
простір вимагає якісної підготовки фахівців, здатних до успішної 
професійної діяльності в рамках світової спільноти. Нові умови життя, нові 
вимоги до майбутнього фахівця, нові прийоми прийняття на роботу 
вимагають вдосконалення підходів до підготовки сучасного фахівця. 

У цьому контексті володіння іноземною мовою, насамперед 
англійською, як мовою міжнародного бізнесу, стає необхідністю для 
людини. У зв’язку з цим перед сучасними вузами ставиться завдання 
надати фахівцям мовну підготовку, адекватну вимогам сучасного 
економічно розвиненого суспільства; розвивати професійно-спрямовані 
комунікативні навички майбутніх фахівців, які дозволять їм успішно вести 
міжнародний бізнес, вільно спілкуючись англійською мовою [1, с. 75]. 
Розвиток ділової активності в Україні зумовив підвищений інтерес та все 
більшу популярність вивчення ділової англійської мови як мови 
міжнародного спілкування. 

Питаннями теорії міжкультурної комунікації займалися Т. Астафурова, 
П. Донець, В. Сафонова, С. Тер-Мінасова, Г. Томахіна, І. Халеєва, І. Цатурова 
та інші. 

Сьогодні Україна впевнено бере курс на інтеграцію в європейське 
політичне, освітнє, наукове, культурне, та особливо економічне 

співтовариство, тому гостро постає питання підвищення якості підготовки 
з іноземної мови майбутніх фахівців економічної галузі. Майбутній 
економіст повинен вміти користуватися всесвітньою мережею Internet, 
закордонними науковими виданнями, розширювати знання про тенденції 
розвитку науки у світі. Саме знання іноземної мови допомагає зробити цей 
процес плідним, своєчасним, формує фахівця, конкурентоспроможного на 
світовому ринку праці. 

Тому зрілий і готовий до сучасної ситуації представник економічної 
професії повинен не лише володіти цілісним, без протиріч, та адекватним 
до вимог ринку уявленням про обрану ним професію, але й з можливістю 
пристосування до нових соціально-культурних та економічних форм 
ділової взаємодії. Головним стає ділове спілкування, що передбачає вміння 
встановлювати та розвивати ділові контакти, що набуває пріоритетного 
значення у міжкультурному (міжособистісному та міжнародному) 
співробітництві, вміння обирати адекватний поведінковий сценарій, що 
передбачає не тільки володіння мовою, але й вміння розшифровувати та 
сприймати соціокультурний контекст комунікантів [2]. 



Для розвитку міжкультурного спілкування необхідно розширити 
зміст навчання за рахунок включення в курс іноземної мови низки 
компонентів, націлених на розвиток міжкультурної компетенції – 
соціокультурних, соціолінгвістичних, лінгвокраїнознавчих (наприклад, 
курси бізнес – мовлення, країнознавства й розмовної мови). Розроблення 
нових методів та засобів вивчення ділової англійської мови надасть 
можливість сформувати культурну компетентність на більш кваліфікованому 
і необхідному сучасному суспільству рівні. 
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