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МОТИВАЦІЯ ВОЛОДІННЯ ОСНОВАМИ  

БІЗНЕС-АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ  

 

Актуальність. Володіння основами бізнес-англійської мови сьогодні 

стає все більш необхідним, якщо ви хочете отримати гарну посаду й плануєте 

працювати з іноземними клієнтами. Вільно оперуючи базовими поняттями, 

найбільш поширеною лексикою, а також ефективно й креативно 

використовуючи їх, можна ефективно користуватися англійською мовою не 

тільки в бізнес-середовищі, але й, разом з тим, спробувати використовувати ці 

знання, уміння й навички на практиці у робочих ситуаціях англійською мовою. 

Щоб відповісти на запитання, для чого необхідно вивчати бізнес-

англійську мову, яка ж має бути мотивація, необхідно усвідомити те, що ділова 

мова ґрунтується на таких важливих поняттях: лексика, граматика, стиль. 

Бізнес-англійська вміщує лексику й ідіоми, прості терміни, стійкі 

вирази, які широко використовуються не тільки в бізнес-оточенні, а й 

пов’язані з діловим листуванням, проведенням презентацій, участю в 

переговорах, набором фраз для спілкування по телефону та особисто. 

У бізнес-англійській частіше використовуються безособові форми 

дієслів, пасивні конструкції, модальні дієслова тощо. Ці конструкції 

відпрацьовуються під час моделювання ділових ситуацій. 

В офіційно-діловому стилі письмового та усного мовлення 

використовується професійний сленг й усталені вирази; наявний протокол у 

діловому листуванні, переговорах. 

Мета – показати засади необхідності опанування бізнес-англійської.  

Результати. Вважаю, що особисто для мене бізнес-англійська 

допоможе розвинути такі навички: 

• складання резюме й супровідного листа англійською мовою; 

• проходження, а також проведення співбесіди; 

• ведення ділового листування й корпоративної документації з 

використанням зворотів і фраз ділової англійської; 

• телефонна комунікація; проведення перемовин; 

• створення презентацій англійською; 

• ведення ділового листування й документації, використання 

ділового етикету. 

Висновок. Отже, бізнес-англійська допоможе вдало пройти співбесіду й 

влаштуватися на омріяну роботу, отримати просування в кар’єрі або поїхати 

працювати за кордон без відчуття незручностей незнання мови. 

 

  


