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ВСТУП 
 
Навчальна дисципліна «Іноземна мова фаху (шведська мова)» є 

складовою освітньо-професійної програми підготовки фахівців за освітньо-
кваліфікаційним рівнем «бакалавр» з галузі знань – 0302 міжнародні 

відносини  напряму підготовки 6.030201 – міжнародні відносини, 6.030202 
– міжнародне право, 6.030203 – міжнародні економічні  відносини,  

6.030204  –  міжнародна  інформація,  6.030205 – країнознавство, 
6.030206 – міжнародний бізнес. 

  
Дана дисципліна викладається в обсязі 432 академічні години (12 

кредитів  ECTS), з яких практичні заняття – 194 год., самостійна робота  – 
238 год. Курс розрахований на 4 навчальні семестри – з V  до VIII, а саме: 
V семестр – 68 год. практичних занять і 76 год. самостійної роботи (всього 
144 год.), форма контролю – залік; VІ семестр – 68 год. практичних занять 

і 76 год. самостійної роботи (всього 144 год.), форма контролю – екзамен. 

VІІ семестр – 28 год. практичних занять і 44 год. самостійної роботи 
(всього 72 год.), форма контролю – залік. VІІІ семестр – 30 год. 
практичних занять і 42 год. самостійної роботи (всього 72 год.), форма 

контролю – екзамен. 
 

Мета дисципліни – формування у студентів – майбутніх спеціалістів 
з міжнародного права, міжнародних відносин, міжнародних економічних 

відносин, міжнародного бізнесу, міжнародної інформації та країнознавства 
– мовної компетенції відповідно до їх фаху. Програма спрямована на 

підготовку студентів з урахуванням комунікативних потреб у їх майбутній 
професійній діяльності. 

За стартовий рівень навчання мови фаху приймаються знання, 
уміння і навички, які студенти опанували згідно з програмою 

нормативного курсу іноземної мови протягом перших двох років навчання 
в Інституті.  

   
Завдання навчальної дисципліни. Програма з мови фаху націлена 

на формування і розвиток навичок спілкування у професійно значущих 
комунікативних сферах; перш за все у фаховій – тобто у сфері 

міжнародних відносин, міжнародного права, міжнародних економічних 
відносин, міжнародного бізнесу, міжнародної інформації,  країнознавства – 
а також удосконалення мовної компетенції у суспільно-політичній сфері, 

що нерозривно пов’язана з фахом студентів. 

В результаті вивчення навчальної дисципліни студенти повинні 

знати: 

 фахову термінологію: міжнародно-правову, економічну, 

дипломатичну,  

 широке коло суспільно-політичної лексики,  
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 особливості професійно значущих функціональних стилів і жанрів  
текстів,  

 лексико-граматичні і структурно-стилістичні особливості текстів з 

фаху, 

 тексти нормативних документів.  

Значна увага приділяється систематизації мовних явищ, закріпленню 
на більш широкому лексичному матеріалі засвоєних раніше граматичних 

явищ. Вивчаються також складні випадки вживання лексико-граматичних 
конструкцій. Протягом двох років вивчення мови фаху розширюється 

активний словниковий запас студентів до 4500 лексичних і фразеологічних 
одиниць. Збагаченню словникового запасу студентів сприяє позааудиторне 

читання фахової літератури за такими нормами: 
на третьому курсі – 150 сторінок за семестр; 

на четвертому курсі – 200 сторінок за семестр.  
 

Після закінчення курсу вивчення мови фаху студенти повинні 
уміти: 

 вільно читати наукову літературу з фаху і публіцистичні матеріали 
фахової спрямованості з подальшим викладенням змісту 

прочитаного в усній або письмовій формі із заданим ступенем 
повноти або згорнутості;  

 розуміти автентичні тексти з засобів масової інформації, 

спеціалізованих та наукових видань та інтернетівських джерел, 
визначати позицію та точки зору автора в автентичних текстах та 
наукових матеріалах за фахом, розуміти намір автора письмового 

тексту і комунікативні наслідки висловлювання; 

 в плані усного мовлення розуміти усне мовлення на фахові теми 

лектора, диктора у фонозапису, аудіотексту засобів масової 

інформації;  

 розуміти основні ідеї та розпізнавати відповідну інформацію в ході 

обговорень, дебатів, офіційних доповідей, виступів, лекцій, бесід за 
фаховою тематикою;   

 розрізняти стилістичні регістри в усному спілкуванні з колегами, 

посадовими особами, працедавцями, людьми різних вікових 
категорій та різного соціального статусу, розуміти намір мовця та 

комунікативні наслідки його висловлювання;  

 в плані монологічного мовлення вести бесіду і вільно 

висловлюватись на фахові теми з аргументуванням власної думки;  

 виступати з підготовленими індивідуальними презентаціями та 

доповідями; адекватно реагувати на точку зору співрозмовника, 

виступати з критикою позицій опонента; 

 анотувати та реферувати прочитані наукові або публіцистичні 

матеріали, використовуючи різні види вторинного тексту на базі 
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тексту-джерела: реферат-конспект, реферат в описовій формі, 
реферат-резюме, реферат-огляд; 

 оформляти іноземною мовою відповідні фаху офіційно-ділові 
документи адекватними лексичними, граматичними і стилістичними 

засобами; 

 коментувати в усній або письмовій формі висловлювання,  

користуючись відповідними до ситуації лексико-фразеологічними та 

граматичними засобами.  
 

Місце дисципліни в системі підготовки фахівців у сфері міжнародних 

відносин: навчальна дисципліна «Іноземна мова фаху (шведська мова)» є 
однією із ключових складових освітньо-професійної програми мовної 

підготовки фахівців за освітньо-кваліфікаційним рівнем «бакалавр» з 
галузі знань – 0302 міжнародні відносини напряму підготовки 6.030201 – 

міжнародні відносини, 6.030202 – міжнародне право, 6.030203 – 
міжнародні економічні  відносини,  6.030204  –  міжнародна  інформація, 

6.030205 – країнознавство,  6.030206 – міжнародний бізнес. 
 

Зв’язок з іншими дисциплінами. Курс мови фаху розрахований на 
студентів третього і четвертого років навчання, що вже мають навички 

спілкування у побутовій, певною мірою у соціально-культурній і первинні 
навички спілкування у суспільно-політичній комунікативних сферах.  Він 

викладається у нерозривному зв’язку з іншими мовними дисциплінами, 
зокрема «Теорія та практика перекладу зі шведської мови», «Бізнес-
переклад зі шведської мови», а також входить до складу базових дисциплін 

для вивчення дисципліни «Практикум перекладу зі шведської мови». 
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Контроль знань. 
 

Дисципліна викладається за кредитно-модульною системою: два 
змістові модулі у кожному семестрі. Результати навчальної діяльності 
студентів оцінюються за 100-бальною шкалою:   

   
2 змістовні модулі (письмові роботи) по 10 = 20 балів 

Поточний контроль (ПК): 

письмові завдання     10 балів 

аудиторна робота     10 балів 
лексика       10 балів 

переклад      10 балів 
60 балів 

Комплексний підсумковий модуль: 

домашнє читання за фахом   20 балів 

лексико-граматичний тест (залік/іспит) 20 балів 
40 балів   

 
Оцінка за письмові роботи визначається за наступною шкалою: 

10 – 9 балів – “5” 

8 – 7 балів – “4” 
6 – 5 балів – “3” 

0 – 5 балів – “2” 
 

При простому розрахунку отримаємо: 

 
Залік 

 
 ЗМ1 ЗМ2 КП КПК Підс. 

оцінка ДЧ Залік 

Мінімум 5 5 25 13 12 60 

Максимум 10 10 40 20 20 100 

 
Шкала відповідності 

 

За 100-бальною 
шкалою 

За національною 
шкалою 

90 – 100  
 

зараховано 
85 – 89 

75 – 84 

65 – 74 

60 – 64 

1 – 59 не зараховано 
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Іспит 

 
 ЗМ1 ЗМ2 КП Екзамен  Підс. 

оцінка ДЧ Письм. 

робота 

Мінімум 5 5 25 13 12 60 

Максимум 10 10 40 20 20 100 

 
Шкала відповідності 

 

За 100-бальною 

шкалою 

За національною 

шкалою 

90 – 100 відмінно 

85 – 89 
добре 

75 – 84 

65 – 74 
задовільно 

60 – 64 

1 – 59 незадовільно 

 
 

 
У випадку відсутності студента на заняттях з поважних причин, він 

може відпрацювати матеріал у позааудиторний час (але не більше 
половини від загальної кількості практичних занять). У разі відсутності 

студента при написанні модульної контрольної роботи з поважних причин, 
йому надається можливість у 2-тижневий термін виконати цей вид роботи. 
При неявці студента у зазначений термін без поважних причин кількість 

балів даного модуля рівна „нулю”.  У випадку відсутності студента з 
поважних причин відпрацювання та перездачі МКР здійснюються у 

відповідності до «Положення про порядок оцінювання знань студентів при 
кредитно-модульній системі організації навчального процесу» від 1 жовтня 

2010 року. 
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ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

III курс  
 

Комунікативні сфери навчання: науково-фахова, фахова, 
суспільно-політична, соціально-культурна. Домінуючою є науково-фахова. 

 
Комунікативні завдання:  

у читанні 

- розвиток і удосконалення навичок і умінь в ознайомчому, 
переглядовому, ознайомчо-переглядовому читанні текстів науково-

фахової, суспільно-політичної, соціально-культурної сфер; 
формування навичок і умінь реферативного читання; 

в аудіюванні 

- розуміння інформаційних повідомлень по радіо і телебаченню з 

наступним визначенням їх тем і викладенням їх змісту; розуміння 
виступів державних і громадських діячів у засобах масової 

інформації, а також виступів науковців, що проводять лекції 
іноземною мовою в Інституті, з наступним перерахуванням питань, 

що піднімались у виступах, і викладенням основного змісту 
прослуханого. 

в усному мовленні 

- продукування монологічного висловлювання (монологу-
міркування) у фаховій і суспільно-політичній сферах; формування 

навичок участі у дискусіях на фахові, суспільно-політичні і 
соціально-культурні теми. 

у письмовому мовленні 

- формування умінь укладання анотацій, різних видів рефератів, 

резюме; формування умінь укладання власного монологу-
міркування у формі короткого повідомлення (міркування) на фахові 

і суспільно-політичні теми.  
у перекладі 

- повний, реферативний і анотаційний переклад з іноземної мови на 
українську і з української на іноземну наукових текстів з фаху. 

 

Мова фаху в системі функціональних стилів,  

актуальних для спеціалістів-міжнародників 
 

Науковий стиль 
 

Лексико-фразеологічні і морфолого-синтаксичні особливості 
наукового стилю іноземною мовою у порівнянні з українською. 

Основні жанри наукового стилю: стаття, монографія, дисертація, 

підручник, курсова і дипломна робота, доповідь, тези тощо . 
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Види наукової статті: теоретична, проблемна, дискусійна, полемічна 
тощо. 

Вторинні жанри наукового стилю: анотація, реферат, конспект, 
рецензія, відгук. 

Композиційно-смислова організація наукового тексту: вступ, 

основна частина, висновок. Тема як основна одиниця змісту наукового 
тексту. 

Способи   наукового викладення: опис, оповідь, міркування. 
Види інформації у науковому тексті: основна, додаткова, для 

ілюстрації, для аргументації, для пояснення. 
Структурно-смислові моделі наукового викладення: Констатація 

факту - доказ – висновок. Констатація факту - коментування факту – 
висновок. Констатація факту - ознаки, за якими описується факт, - 

висновок на основі опису. Теза - антитеза - доказ – висновок і т. ін. 
Усне наукове мовлення. Етикет наукового мовлення. 

 

Фахова терміносистема  
 

Поняття терміна. Термінологічні словосполучення. 

Іменні словосполучення. Дієслівні словосполучення. Атрибутивні 
словосполучення. 

Заміна дієслівних словосполучень з прямим об'єктом іменними 

словосполученнями з прийменниками. 
Термінологічні словники. 

 

Синтаксис наукового мовлення 

 
Вираження суб’єктно-предикативних відношень.  

Вираження суб’єктно-об’єктних відношень. Уживання активних і 
пасивних конструкцій. Суб’єктно-об’єктна трансформація. 

Вираження означальних відношень. Вираження зіставних відношень.  
Вираження з'ясувальних відношень. Вираження цільових відношень.  

Вираження темпоральних відношень. Вираження причинно-
наслідкових відношень.  

Вираження умовних відношень. Вираження допустових відношень. 
Партісіпіальні конструкції. Інфінітивні конструкції. Приєднувальні 

конструкції. Релятивно-атрибутивні конструкції. 
Сполучники, характерні для наукового мовлення.  

Синтаксична синонімія: 
а) підрядних означальних речень, партісіпіальних зворотів і 

прийменниково-іменних конструкцій; 

б) підрядних обставинних речень, зворотів з неособовими формами    
дієслів, прислівникових і прийменниково-іменних конструкцій; 

в) активних і пасивних конструкцій.  
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Текстова організація у науковому мовленні 
 

Засоби зв’язку речень і частин тексту: 

Структурні засоби зв’язку. Повтор як засіб міжфразового зв’язку: 

лексичний повтор, займенниковий повтор, повторна номінація.  
Композиційні засоби зв’язку: 
а) приєднання коментуючого матеріалу – уточнень,  пояснень, 

посилань на джерело інформації, супутніх зауважень, коментарів до 
способу формулювання висловлювання; 

б)  приєднання окремих частин висловлювання для указання на 
повернення до теми. 

Лексичне виділення частин висловлювання. 
Засоби, що встановлюють логічні зв’язки  між висловлюваннями: 

Приєднання а) висновку, б) підсумку, в) логічного аргументу. 
Засоби, що вказують на суб'єктивну й об'єктивну оцінку 

висловлювання: 

Указання на об'єктивність і достовірність інформації. Указання на 

суб'єктивність висловлювання. 
 

Лексичні засоби для оформлення дискусій 

 
Формули-кліше, що виражають повторення думки опонента. 

Формули-кліше, що виражають оцінку висловлювання. 
Формули-кліше для оформлення упевненості. 

 

Мовне оформлення вторинних текстів на базі тексту-джерела 
 

Структурні компоненти анотації. Структурні компоненти реферату. 

Лексико-морфологічне і структурно-синтаксичне оформлення реферату-
конспекту, реферату в описовій формі, реферату-огляду, анотації. 

Мовні засоби оформлення компонентів змісту і структури 
вторинного тексту на базі тексту-джерела: 

- теми статті, її загальної характеристики; 
- проблеми статті; 

- композиції статті; 
- ілюстрації позиції автора статті та висновків автора статті; 

- характеристики авторського викладення інформації; 
- оцінки викладеної автором інформації.  

Засоби мовної компресії: 

- заміна словосполучення одним словом; 
- заміна складнопідрядного речення простим; 

- заміна кількох слів з видовим значенням одним словом з родовим 
значенням; 

- заміна поширених означень непоширеними і т. ін. 
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IV курс 
 

Комунікативні сфери навчання: фахово-ділова, науково-фахова, 
суспільно-політична. Домінуючою є фахово-ділова.  

 
Комунікативні завдання:  

у читанні 

- глибинне читання текстів офіційно-ділових документів, що 
передбачає вільне читання, розуміння й аналіз різних за 

змістом ділових документів; реферативне читання наукових і 
публіцистичних текстів; ознайомче (ознайомчо-переглядове, 

ознайомчо-реферативне) читання наукових і публіцистичних 
текстів; вилучення із великого обсягу спеціальної літератури 

інформації заданого змісту; 
в аудіюванні 

- аудіювання інформаційних повідомлень у засобах масової 
інформації іноземною мовою з наступним викладенням їх 

змісту в усній або письмовій формі; аудіювання виступів 
державних і громадських діячів, лекторів, запрошених до 
Інституту, з наступним викладенням змісту прослуханого 

тексту у формі конспекту, реферату-резюме тощо; 
в усному мовленні 

у монологічному мовленні розвиток навичок уживання усіх вивчених видів 
монологу: опису, оповіді, міркування – у різних видах і 

пропорціях; коментування прочитаного, оперуючи лексичними 
засобами доказу і спростування явища, факту, думки, 

аргументування точки зору; 
у діалогічному мовленні розвиток навичок продукування реплік різних 

видів, участь у розгорнутих дискусіях на задану тему, ведення 
професійного діалогу; 

у письмі 

- удосконалення уміння укладати доповіді і реферати на фахові і 

соціально-політичні теми; удосконалення умінь продукування 
письмових повідомлень різних видів: реферату-резюме, 
реферату-огляду, анотації,   доповіді, твору-міркування – на 

основі тексту-джерела, власного досвіду і знань; ведення 
ділового листування, укладання документів різних видів;  

у перекладі 

- перекладання текстів дипломатичного листування, комерційної 

кореспонденції, договорів, контрактів, правових, міжнародно-
правових документів. 

  

 

 



12 
 

Офіційно-діловий стиль 

 
Екстралінгвістичні фактори існування офіційно-ділового стилю і 

стильові риси, що з них витікають: вираження належності, припису; 

точність, що не допускає двозначності; безособовий характер викладення; 
стандартизованість. 

Загальностильові риси офіційно-ділового стилю: економне 
використання мовних засобів; стандартизація у розташуванні й 
оформленні матеріалу; широке використання термінології; оповідний 

характер викладення; тенденція до використання складних речень; низький 
ступінь використання емоційно-експресивних елементів; слабка 

індивідуальність стилю.  
Внутрішньо-стилістичні жанри. 

 
Підстиль дипломатичних і міжнародних документів. 

Особливості, насиченість спеціальною термінологією, термінами, що 
мають інтернаціональний характер. 

Сталі словосполучення із вільним значенням елементів, що входять 
до них. Іменні словосполучення з прикметником в якості залежного слова. 

Дієслівні словосполучення з іменником в якості залежного слова. 
Синтаксико-стилістична своєрідність текстів різних жанрів. 

Стилістично забарвлена лексика і фразеологія. Своєрідність тематичних і 

структурних засобів. 
Композиція тексту. Структурно-тематичні одиниці тексту. 

Різний ступінь складності і зв’язаності тексту, що зумовлюється 
цільовою настановою, жанровими параметрами і композиційними 

особливостями тексту. 
Ступінь складності тексту. Характерність як складнопідрядних так і 

простих речень, ускладнених відокремленими конструкціями і 
однорідними членами речення. 

Назва документа як невід’ємна частина тексту, що точно і коротко 
відображає його ідею. 

 

Мова документів договірного характеру 

 
Композиційні особливості текстів договірного характеру: лексико-

граматичні   і   синтаксичні   особливості   оформлення назви (заголовка) 
тексту договірного характеру; лексико-семантичні, морфолого-синтаксичні 

і структурно-смислові особливості вступної, центральної і заключної 
частин. 

Смислові формули вступної (преамбули) і заключної (протокольної) 

частин тексту договору. Ієрархічність побудови і тематика мікротекстів 
центральної частини. Виділення формул преамбули в абзац, розділення 

центральної частини на статті, закріплення заключної частини за однією 
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або двома останніми частинами договору. Обов’язковість або 
факультативність окремих смислових формул. Лексичний повтор як засіб 

внутрішньо-текстового зв’язку. Паралельні конструкції. 
Лексико-морфологічні і синтаксико-морфологічні особливості 

текстів договірного характеру, їх залежність від композиційної частини 

тексту. 
Лексичне наповнення композиційних і тематичних одиниць. 

Лексична синонімія. Активні формули-кліше. Кліше на рівні цілого 
речення й окремих його частин. Обмежена варіативність в оформленні 

композиційних і тематичних одиниць. Високий ступінь жорсткості 
заключної частини. 

Характерність для усіх композиційних частин договорів означальних 
конструкцій, що підвищують точність інформації. Приєднувальні 

конструкції. 
Засоби вираження думки, точки зору сторін. Засоби вираження 

обґрунтування, причини дії. Засоби вираження цілі. Засоби вираження 
темпоральних характеристик. Засоби вираження реальної умови дії. Засоби 

вираження характеристики дії. 
Вибірність у використанні сполучників і сполучникових слів. 

 

Мова дипломатичних документів інформативного характеру 

 
Структурно-композиційні особливості текстів комюніке, декларацій, 

заяв тощо: лексико-граматичні і синтаксичні особливості назви (заголовка) 

як невід’ємної частини тексту документа інформативного характеру; 
лексико-семантичні,   морфолого-синтаксичні   і   структурно-смислові 

особливості вступної, центральної і заключної частин. 
Лексико-морфологічні особливості тексту документа і їх залежність 

від композиційних частин тексту: іменні словосполучення з прикметником 
в якості означуваного слова, однорідні означення; дієслівні 

словосполучення з іменником в якості означуваного слова; 
словосполучення,     характерні    для    кожної    композиційної частини 

документа. 
Синтаксико-морфологічні особливості тексту документа. Вираження 

темпоральних відношень. Вираження цільових відношень. Вираження 
характеристики предмета, явища. Вираження думки, точки зору. 

Вираження об’єктно-предикативних відношень. Використання 

пасивних конструкцій без логічного суб’єкта. 
Структурно-синтаксичні особливості композиційних частин тексту 

документа. Використання особових займенників в якості засобів зв’язку 
між частинами тексту. Ускладнення простих речень однорідними членами, 

партісіпіальними зворотами. Активність означальних і з’ясувальних 
підрядних речень. 
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Мова  текстів  дипломатичного листування 

 
Лексико-граматичні і структурно-синтаксичні особливості тексту 

особистої ноти: 

- смислові формули особистих нот, особливості їх розташування і 
оформлення; етикетна лексика у зверненні, компліменті і 

смисловому ядрі тексту; синтаксичні варіанти вираження 
компліменту; вираження особи адресанта. 

Лексико-граматичні і структурно-синтаксичні особливості тексту 

вербальної ноти: 
- смислові формули і структурні частини вербальних нот; 

словосполучення, характерні для вступної і центральної частин; 
особлива етикетність лексики, що складає ці словосполучення;    

словосполучення, що оформляють заключну частину (комплімент);  
вираження особи адресанта; типи  речень, що оформляють першу 

фразу, яка несе основну інформацію.  
 пам’ятної записки: 

- вираження нагадування, прохання або побажання у першій частині 
тексту; вираження реакції відповіді у другій частині тексту; слова і 

словосполучення, характерні для тексту пам’ятної записки; варіанти 
оформлення пам’ятних записок, що посилаються як самостійний 
документ або додаток до ноти. 

меморандуму: 
- тема вступної частини; слова і словосполучення, що оформляють 

вступну частину; тема центральної частини; слова і 
словосполучення, що її оформляють; словосполучення, характерні 

для заключної частини.  
приватних листів напівофіційного характеру: 

- початкова і заключна формули листа й особливості їх оформлення; 
- оформлення звернення до офіційної особи; багатократність 

повторення особових займенників; словосполучення, характерні для 
приватних листів; синтаксична синонімія при оформленні 

центральної частини листа. 
особистих послань: 

- оформлення назви документа (найменування, адресант, адресат); 
тема вступної частини; перенесення смислового ядра у перше 
речення центральної частини; зв’язок між центральною і заключною 

частинами; слова і  словосполучення, характерні для текстів  
особистих послань. 
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ССТТРРУУККТТУУРРАА    ННААВВЧЧААЛЛЬЬННООЇЇ    ДДИИССЦЦИИППЛЛІІННИИ  

  

Назва теми 
Кількість годин 

практ. 
робота 

самост. 
робота 

ІІІ курс V семестр 

Змістовий модуль 1 

Тема 1. Мова фаху в системі функціональних 

стилів. Фахова терміносистема. 

40 40 

Змістовий модуль 2 

Тема 2. Синтаксис наукового мовлення. 28 36 

ІІІ курс VІ семестр 

Змістовий модуль 1 

Тема 3. Текстова організація у науковому та 

публіцистичному мовленні.  

40 40 

Змістовий модуль 2 

Тема 4. Мовне оформлення вторинних текстів на 

базі тексту-джерела. 

28 36 

ІV курс VІІ семестр 

Змістовий модуль 1 

Тема 5. Мова документів договірного характеру. 14 22 

Змістовий модуль 2 

Тема 6. Мова документів міжнародних 

організацій 

14 22 

ІV курс VІІІ семестр 

Змістовий модуль 1 

Тема 7. Мова текстів дипломатичного і ділового 

листування. Пр. зан. 83 – 90. 

16 24 

Змістовий модуль 2 

Тема 7. Мова текстів дипломатичного і ділового 

листування. Пр. зан. 91 – 97. 

14 18 

Всього 194 238 

Загальний обсяг 432 год., в тому числі: 
Практичних занять – 194 год.  

Самостійна робота - 238 год. 
 

 



16 
 

ІІІ КУРС, V СЕМЕСТР 
 

ЗЗММІІССТТООВВИИЙЙ  ММООДДУУЛЛЬЬ  11  

 
Тема 1. Мова фаху в системі функціональних стилів. Фахова 

терміносистема (40 год.) 

Практ. зан. 1-2. Основні жанри наукового стилю. Види наукової 

статті. (4 год.) 
Практ. зан. 3-4. Основна одиниця змісту наукового і 

публіцистичного тексту. (4 год.) 
Практ. зан. 5-6. Способи наукового викладення. (4 год.) 

Практ.з ан. 7-12. Іменні, дієслівні та атрибутивні словосполучення у 
фахових текстах. (12 год.) 

Практ. зан. 13-20. Фахова термінологічна система. (16 год.) 
Завдання для самостійної роботи (40 год.): 

Виконання лексико-граматичних вправ за підручником з іноземної 
мови. Виконання  лексико-граматичних вправ  у  мультимедійному класі. 

Читання оригінальних текстових матеріалів з фаху іноземною мовою. 
Визначення  теми  тексту. Визначення  жанру  тексту. Визначення способів 
наукового викладення. Репродукування тексту в усній та письмовій формі. 

Укладання термінологічного словника з фаху. 
 

ЗЗММІІССТТООВВИИЙЙ  ММООДДУУЛЛЬЬ  22  

 
Тема 2. Синтаксис наукового мовлення  (28 год.) 

Практ. зан. 21. Вираження суб'єктно-предикативних відношень. (2 

год.) 
Практ. зан. 22. Вираження суб'єктно-об'єктних відношень. 

Уживання активних і пасивних конструкцій. Суб'єктно-об'єктна 
трансформація. (2 год.) 

Практ. зан. 23. Вираження означальних відношень. (2 год.) 
Практ. зан. 24. Вираження зіставних відношень. (2 год.) 
Практ. зан. 25. Вираження з'ясувальних відношень. (2 год.) 

Практ. зан. 26. Вираження цільових відношень. (2 год.) 
Практ. зан. 27. Вираження темпоральних відношень. (2 год.) 

Практ. зан. 28. Вираження причинно-наслідкових відношень. (2 
год.) 

Практ. зан. 29. Вираження умовних відношень. (2 год.) 
Практ. зан. 30. Вираження допустових відношень. (2 год). 

Практ. зан. 31. Партісіпіальні конструкції. (2 год.) 
Практ. зан. 32. Інфінітивні конструкції. Приєднувальні конструкції. 

(2 год.) 
Практ. зан. 33. Сполучники, характерні для наукового мовлення (2 

год.) 
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Практ. зан. 34. Синтаксична синонімія: а) підрядних означальних 
речень, партісіпіальних зворотів і прийменниково-іменних конструкцій; б)  

підрядних обставинних речень, зворотів з неособовими формами дієслів, 
прислівникових і прийменниково-іменних конструкцій; в) активних і 
пасивних конструкцій. (2 год.) 

Завдання для самостійної роботи (36 год.): 

Виконання лексико-граматичних вправ за підручником з іноземної 

мови. Виконання лексико-граматичних вправ у мультимедійному класі. 
Читання оригінальних текстових матеріалів з фаху іноземною мовою з 

наступним викладенням змісту прочитаного на занятті. Укладання 
термінологічного словника з фаху. 

 
ІІІ КУРС, VІ СЕМЕСТР 

  

ЗЗММІІССТТООВВИИЙЙ  ММООДДУУЛЛЬЬ  11  

 
Тема 3. Текстова організація у науковому та публіцистичному 

мовленні (40 год.) 

Практ. зан. 35–36. Композиція письмового тексту. Засоби 
вираження назви, теми, проблематики твору. (4 год.) 

Практ. зан. 37–40. Види інформації у науковому та 
публіцистичному тексті. План тексту: називний, питальний, тезисний. 

Розгортання наукового викладення за планом, тезами. (8 год.) 
Практ. зан. 41–43. Способи наукового викладення: оповідь, 

міркування, опис. Структурно-смислові моделі наукового викладення. (6 
год.) 

Практ. зан. 44–46.Засоби зв'язку речень і частин тексту. (6 год.) 
Практ. зан. 47–49. Лексичні засоби., що встановлюють логічні 

зв’язки між висловлюваннями. (6 год.) 
Практ. зан 50–52. Лексичні засоби, що вказують на суб'єктивну і 

об'єктивну оцінку висловлювання. (6 год.) 
Практ. зан. 53–54. Лексичні засоби для оформлення дискусій. (6 

год.) 
Завдання для самостійної роботи (40 год.): 

Виконання лексико-граматичних вправ у мультимедійному класі. 

Виконання лексико-граматичних  вправ за підручником з іноземної мови. 
Читання оригінальних текстових матеріалів з фаху іноземною мовою. 

Визначення структурно-смислових частин i моделей тексту. Визначення 
видів інформації у тексті. Визначення лексичних засобів зв’язків між 

частинами тексту. Укладання різних видів плану тексту. Відтворення 
тексту за планом. Виконання   мовленнєвих   вправ   стосовно   усного   

наукового мовлення. 
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ЗЗММІІССТТООВВИИЙЙ  ММООДДУУЛЛЬЬ  22  

 
Тема  4. Мовне оформлення вторинних текстів на базі тексту-джерела 
(28 год.) 

Практ. зан. 55–56. Структурні компоненти і лексико-граматичне 

оформлення анотацій . (4 год.) 
Практ. зан. 57–59. Структурні компоненти реферату. Лексико-

морфологічне і структурно-синтаксичне оформлення реферату-конспекту, 
реферату в описовій формі, реферату-огляду . (6 год.) 

Практ. зан. 60–65. Мовні засоби оформлення компонентів змісту i 
структури вторинного тексту на базі тексту-джерела. (12 год.) 

Практ. зан. 66–68. Засоби мовної компресії. (6 год.) 
Завдання для самостійної роботи (36 год.): 

Читання оригінальних текстових матеріалів з фаху іноземною мовою з 
наступним викладенням змісту прочитаного на занятті. Виконання 

лексико-граматичних вправ за підручником з іноземної мови. Виконання  
лексико-граматичних вправ у мультимедійному класі. Укладання анотації 

іноземного тексту. Укладання різних видів реферату іноземного тексту. 
Виконання мовленнєвих вправ стосовно усного наукового мовлення. 
 

ІV КУРС, VІІ СЕМЕСТР 
  

ЗЗММІІССТТООВВИИЙЙ  ММООДДУУЛЛЬЬ  11  

 
Тема 5. Мова  документів договірного характеру (14 год.) 

Практ. зан. 69–70.  Структурно-композиційні, лексико-граматичні та 

синтаксичні особливості текстів договорів. (4 год.) 
Практ. зан. 71. Структурно-композиційні, лексико-граматичні та 

синтаксичні особливості текстів конвенцій. (2 год.) 
Практ. зан. 72. Структурно-композиційні, лексико-граматичні та 

синтаксичні особливості текстів пактів. (2 год.) 
Практ. зан. 73. Структурно-композиційні, лексико-граматичні та 

синтаксичні особливості текстів угод. (2 год.) 

Практ. зан. 74. Структурно-композиційні, лексико-граматичні та 
синтаксичні особливості текстів декларацій. (2 год.) 

Практ. зан. 75. Структурно-композиційні, лексико-граматичні та 
синтаксичні особливості текстів протоколів. (2 год.) 

Завдання для самостійної роботи (22 год.): 

Читання оригінальних текстових матеріалів з фаху іноземною мовою з 

наступним викладенням змісту прочитаного на занятті. Виконання 
лексико-граматичних вправ за підручником з іноземної мови. Виконання 

лексико-граматичних вправ у мультимедійному класі. Переклад і 
коментування текстів документів договірного характеру. 

 



19 
 

ЗЗММІІССТТООВВИИЙЙ  ММООДДУУЛЛЬЬ  22  

 
Тема 6. Мова документів міжнародних організацій (14 год.) 

Практ. зан. 76–79. Структурно-композиційні, лексико-граматичні та 
синтаксичні особливості текстів статутів міжнародних організацій. (8 год.) 

Практ. зан. 80–81. Структурно-композиційні. лексико-граматичні та 
синтаксичні особливості текстів ратифікаційних грамот. (4 год.) 

Практ. зан. 82. Мова резолюцій міжнародних організацій. (2 год.) 
Завдання для самостійної роботи (22 год.): 

Виконання лексико-граматичних вправ за підручником з іноземної 
мови. Виконання  лексико-граматичних вправ у мультимедійному класі.  

Читання оригінальних текстових матеріалів з фаху іноземною мовою з 
наступним викладенням змісту прочитаного на занятті. Переклад і 

коментування текстів документів міжнародних організацій.  
 

ІV КУРС, VІІІ СЕМЕСТР 
 

ЗЗММІІССТТООВВИИЙЙ  ММООДДУУЛЛЬЬ  11  

 
Тема 7. Мова текстів дипломатичного і ділового листування ( 16 год.) 

Практ. зан. 83. Лексико-граматичні і структурно-синтаксичні 
особливості текстів офіційних і напівофіційних листів. (2 год.) 

Практ. зан. 84–85. Лексико-граматичні і структурно-синтаксичні 
особливості текстів вербальних і особистих нот. (4 год.) 

Практ. зан. 86–87. Лексико-граматичні і структурно-синтаксичні 
особливості текстів меморандумів і пам'ятних записок. (4 год.) 

Практ. зан. 88. Листування між МЗС та урядами країн. (2 год.) 
Практ. зан. 89–90. Лексико-граматичні і структурно-синтаксичні 

особливості текстів агреманів. (4 год.) 
Завдання для самостійної роботи (24 год.): 

Виконання лексико-граматичних вправ у мультимедійному класі. 
Виконання лексико-граматичних вправ за підручником з іноземної мови.  
Читання оригінальних текстових матеріалів з фаху іноземною мовою з 

наступним викладенням змісту прочитаного на занятті. Переклад і 
коментування текстів дипломатичного листування і ділової 

кореспонденції. Укладання текстів ділової кореспонденції за зразками. 
 

ЗЗММІІССТТООВВИИЙЙ  ММООДДУУЛЛЬЬ  22  
 

Тема 7. Мова текстів дипломатичного і ділового листування ( 14 год.) 

Практ. зан. 91. Лексико-граматичні і структурно-синтаксичні 

особливості текстів екзекватур. (2 год.) 
Практ. зан. 92–93. Лексико-граматичні і структурно-синтаксичні 

особливості текстів вірчих та відкличних грамот. (4 год.) 
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Практ. зан. 94. Лексико-граматичні і структурно-синтаксичні 
особливості текстів документів, що засвідчують повноваження. (2 год.) 

  Практ. зан. 95. Структурно-композиційні, лексико-граматичні та 
синтаксичні особливості текстів комюніке. (2 год.) 

Практ. зан. 96–97. Мова заключних документів міжнародних 

конференцій. (4 год.) 
Завдання для самостійної роботи (18 год.): 

Виконання лексико-граматичних вправ у мультимедійному класі. 
Виконання лексико-граматичних вправ за підручником з іноземної мови.  

Читання оригінальних текстових матеріалів з фаху іноземною мовою з 
наступним викладенням змісту прочитаного на занятті. Переклад і 

коментування текстів дипломатичного листування і ділової 
кореспонденції. Укладання текстів ділової кореспонденції за зразками. 

 

 

Текстові матеріали для аудиторної та  позааудиторної роботи 
 

Тексти офіційно-ділового стилю 
Договори. Договори про дружбу і співробітництво. Міжнародні договори  

України. 
Угоди про співробітництво у науковій галузі, культурній галузі тощо 

Конвенції.  
Віденська конвенція. 

Конвенція про ліквідацію всіх форм дискримінації щодо жінок. 
Конвенція про права дитини. 

Конвенція про боротьбу з дискримінацією в галузі освіти.  
Пакти.  

Міжнародний пакт про економічні, соціальні і культурні права. 
Міжнародний пакт про громадянські і політичні права.  

Протоколи.  

Факультативний протокол до Міжнародного пакту про  громадянські 
і політичні права.  

Декларації. Загальна декларація прав людини.  
Статути.  

Статут ООН.   
Статут Міжнародного суду.  

Односторонні законодавчі акти. Ратифікаційні грамоти.  
Конституція країни, мова якої вивчається. Конституція ЄС. 

Резолюції, звітні доповіді. Резолюції Генеральної Асамблеї ООН. Заключні 
документи переговорів, візитів. 

Заключні акти міжнародних конференцій. Заключний акт НБСЄ. Паризька 
хартія для нової Європи. 
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Тематика текстових матеріалів наукового і  

публіцистичного стилів 

 
Для студентів усіх спеціальностей: 

Міжнародні організації: ООН, ЮНЕСКО, ЄС, ОБСЄ та ін.  
Україна в міжнародних організаціях 

Зовнішня та внутрішня політика країни, мова якої вивчається 
Зовнішня та внутрішня політика України  

Державний устрій, конституція, виборча система країни, мова якої 
вивчається 
Права людини. Міжнародний суд  

Загальноєвропейське співробітництво  
Глобальні проблеми сучасності  

Всеосяжний мир та безпека.  
Зони напруження  

Роль засобів масової інформації у сучасному світі 
 

Для студентів відділення міжнародних відносин 
(за вибором викладача) 

Історія міжнародних відносин  
Міжнародні відносини та світова політика  

Міжнародні конфлікти  
Зовнішня політика країн Азії  
Зовнішня політика країн Західної Європи  

Зовнішня політика країн Північної Америки  
Зовнішня політика Росії та країн СНД  

Актуальні проблеми міжнародних відносин в Африці та Латинській 
Америці 

Сучасні тенденції міжнародних відносин 
Геополітика та геостратегія 

Дипломатична та консульська служба 
Дипломатичний протокол та етикет 

Соціологія політики 
Міжнародні стратегії та безпека 

Національно-етнічні проблеми в міжнародних відносинах 
Релігійний фактор в міжнародних відносинах 

Військово-політичний фактор у міжнародних відносинах 
Інформаційна безпека в міжнародних відносинах 
Сучасні європейські політичні теорії 

Політична історія сучасної Європи 
Цивілізації світу 

Гуманітарний чинник у світовій політиці 
Міжнародна інтеграція та глобалізація у світовій політиці 

Політичні інститути та процеси України 
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Для студентів відділення міжнародного права 
(за вибором викладача) 
Історія держави і права  

Історія міжнародного права  
Порівняльне конституційне право 

Порівняльне кримінальне право 
Порівняльне адміністративне право 

Судові системи і порівняльне судове право 
Порівняльний цивільний процес 

Міжнародне сімейне право 
Порівняльний кримінальний процес 

Порівняльне цивільне право 
Міжнародне публічне право 

Міжнародне приватне право 
Право міжнародних договорів 

Міжнародне економічне право 
Банківське право 
Торговельне право. Міжнародне транспортне право 

Принципи міжнародного права. 
Дипломатичне і консульське право. Право зовнішніх зносин 

Правонаступництво держав. 
Міжнародні конференції. Відповідальність у міжнародному праві. 

Міжнародне гуманітарне право. 
Збройні конфлікти і міжнародне право. 

Міжнародна боротьба із злочинністю. 
Міжнародно-правове регулювання науково-технічного 

співробітництва.  
Міжнародне морське право. 

Міжнародне повітряне право. 
Міжнародне космічне право. 
Міжнародно-правова система охорони навколишнього середовища. 

 
Для студентів відділення міжнародних економічних відносин   

(за вибором викладача) 
Економічна історія 

Світова економіка. Макроекономіка. Мікроекономіка 
Гроші і грошовий обіг 

Економіка регіонів: Європи, Америки, СНД, АТР 
Економічна дипломатія  

Європейська економіка та інтеграція  
Європейський валютний союз 

Право ЄС. Банківська система. Страхування.  
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Проблема інтеграції України в ЄС  
Економізація зовнішньої політики України  

Міжнародні валютно-кредитні відносини  
Міжнародний інвестиційний менеджмент  
Світові фондові ринки  

Міжнародні фінансові ринки  
Банківська справа  

Економіка фірми  
Глобальне підприємництво  

Фінансове право. Валютне законодавство  
Правове регулювання зовнішньоекономічних зв’язків  

Податкові системи зарубіжних країн. Податкова система України 
Організація та практика комерційної реклами  

ТНК і економічне зростання  
Економічний розвиток сучасної цивілізації  

 
Для студентів відділення міжнародного бізнесу 

(за вибором викладача) 
Кон'юнктура світових товарних ринків 
Математика в економіці. Економічна статистика. 

Міжнародний маркетинг 
Міжнародний фінансовий менеджмент 

Конкуренція в міжнародному бізнесі 
Ціноутворення на світових товарних ринках 

Міжнародна логістика 
Аудит у міжнародному бізнесі 

Управління міжнародними проектами 
Ризик-менеджмент та страхування у міжнародному бізнесі 

Регулювання світової економіки 
Облік та аналіз у зовнішньоекономічній діяльності 

Міжнародне економічне право 
Бізнес міжнародних економічних організацій  
Конфліктологія та теорія переговорів 

 
Для студентів відділення міжнародної інформації 

(за вибором викладача) 
Міжнародні інформаційні відносини 

Міжнародна масова комунікація  
Інформаційно-аналітична діяльність в міжнародних відносинах 

Міжнародні інформаційні системи та технології  
Зв’язки з громадськістю в міжнародних відносинах 

Зв’язки з громадськістю в державних структурах 
Зв’язки з громадськістю в фінансових структурах 

Архітектура сучасних інформаційних систем і мереж 
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Системи штучного інтелекту 
Експертні системи в міжнародних відносинах 

Міжнародне інформаційне право. 
Інформаційна безпека 
Європейські комунікації 

Радіожурналістика. Тележурналістика. Інтернет-журналістика 
Реклама 

Міжнародний медіа-моніторинг 
Електронний уряд 

Інформаційний менеджмент 
Сучасні інформаційні агенції 

Інформаційне суспільство 
Прес-служба 

Пропаганда та контрпропаганда 
Іміджелогія  

Сучасні психотехнології. Маніпулятивна психотехнологія 
Сучасні конфлікти та методи їх урегулювання 

 

Для студентів відділення країнознавства 
(за вибором викладача) 

 Політичний розвиток та політичні системи країн світу  
 Цивілізації світу 

Геополітичні та геоекономічні інтереси у світовій політиці 
Країнознавче районування світу 

Українська та зарубіжна культура 
Міжнародні організації 

Неурядові організації 
Спортивне країнознавство 

Туристичний бізнес у світовій політиці  
Особливості цивілізаційного розвитку країн світу   
Особливості гуманітарних відносин країн світу 

Етнонаціональний розвиток країн світу 
Культурно-духовні традиції народів світу 
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ЗРАЗКИ ТЕКСТІВ 
 

Для відділення міжнародного права: 
 
а) шведською мовою 

För att civil- och straffrättens regler skall kunna tillämpas fullt ut, krävs det bl.a. 
att det går att (be)visa att det ligger till på det sätt som någon påstår. Dessutom 

gäller det att den som påstår sig ha rätt också lyckas att få rätt. 
Processrätten är den del av juridikens mysterier som vanligtvis är upphov till 

mest frustration. 
Först skall jag dock berätta lite om processrättens del i helheten. Civilrättsliga 

och straffrättsliga regler kan sägas tillhandahålla den juridiska sanningen i just 
det aktuella ögonblicket. Regler kan ändras och då ändras även den aktuella 

sanningen. Reglerna inom civilrätten och straffrätten tillhandahåller dessutom 
regler som berättar hur man skall gå tillväga för att exempelvis juridiskt binda 

en part till ett avtal eller vilka beteenden som är straffbara. Reglerna föreskriver 
alltså både handlingsregler och tvistelösningsregler. 

Det finns även s.k. handläggningsregler. Dessa regler är vanligtvis mest 
förekommande i myndighetsverksamhet och kan därför i detta sammanhang 
lämnas därhän. 

Processrätten har till syfte att bidra till att de civil- och straffrättsliga reglerna får 
genomslag i praktiken, vilket betyder att den som har rätt också kan få rätt. 

Eftersom en tvist förutsätter åtminstone två personer är risken uppenbar för att 
dessa två personer har olika uppfattning, dels om vad som skett, dels om vad 

som är gällande rätt. När det gäller frågan vad som har skett så utgörs underlaget 
av vad som faktiskt i verkligheten har utspelat sig. Vad som är gällande rätt är 

juristernas sak att bedöma. Här är problemet sådant att det inte alltid är så att den 
gällande rätten är helt klar på området för den aktuella tvisten. Frågan kanske 

aldrig har varit föremål för lagstiftning eller 
prövning av domstol. Även om frågan varit föremål för lagstiftning eller 

prövning av domstol kanske den aktuella situationen är så speciell att det är 
möjligt/rimligt att göra ett undantag från tidigare inställning i just detta fall. 
Processrättens regler kommer huvudsakligen till uttryck i rättegångsbalken. 

Rättegångsbalken är främst tillämplig på civilrättsliga tvister, s.k. tvistemål samt 
inom straffrätten, s.k. brottmål. […] 

 
б) українською мовою 

До основних галузей сучасного права України відносять: 
1) конституційне право – це сукупність правових норм, які регулюють 

суспільні відносини, що пов'язані з основами конституційного ладу, 
державним і територіальним устроєм, правовим статусом людини і 

громадянина, порядком організації та функціонування органів 
державної влади, загальними засадами місцевого самоврядування. 
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2) адміністративне право – це сукупність правових норм, які регулюють 
суспільні відносини у сфері державно-управлінської діяльності органів 

виконавчої влади всіх рівнів, а також органів місцевого 
самоврядування. Неодмінною ознакою суспільних відносин, які 
регулюються адміністративним правом, є наявність у їх складі суб'єкта, 

який наділений державновладними повноваженнями. 
3) цивільне право – це сукупність правових норм, які регулюють майнові 

та пов'язані з ними особисті немайнові відносини, що ґрунтуються на 
юридичній рівності та майновій самостійності їх учасників, з метою 

задоволення останніми власних матеріальних і духовних потреб та 
інтересів. […] 

 
Для відділень міжнародних відносин, міжнародної інформації, 

країнознавства 
 

а) шведською мовою 

Sveriges samarbete med Nato sker på den militära alliansfrihetens grund. 

Samarbetet grundar sig dels på vårt partnerskap inom EAPR (Euro-atlantiska 
partnerskapsrådet) och PFF (Partnerskap för fred), inklusive vårt deltagande i 
Nato-ledda fredsfrämjande operationer på Balkan och i Afghanistan, dels på 

samverkan mellan EU och Nato om EU-ledda krishanteringsoperationer.  
När Nato (North Atlantic Treaty Organization) bildades 1949 var kärnan i 

verksamheten den kollektiva försvarsförpliktelse som utgick från artikel 5 i 
Natofördraget. Efter det kalla krigets slut har Natos roll som säkerhetsbyggande 

organisation framträtt allt mer. Nya uppgifter, som till exempel att befrämja fred 
och stabilitet i Central- och Östeuropa och att medverka i internationell 

krishantering, har blivit allt viktigare.  
Nato har i dag 26 medlemmar. Natos högsta beslutande organ är Nordatlantiska 

rådet som består av företrädare för samtliga Natos medlemsländer. Högkvarteret 
är beläget i Bryssel. 

Sverige har sedan 1994 samarbetat med Nato inom ramen för Partnerskap för 
fred (PFF). PFF är ett praktiskt inriktat samarbetsprogram mellan Nato och icke-
Natoländer i Europa, Centralasien och södra Kaukasien. PFF har blivit särskilt 

viktigt som ett instrument för de deltagande länderna att samordna, förbereda 
och öva sina styrkor inför insatser i fredsbevarande verksamhet.  

PFF har även ett säkerhetsfrämjande syfte. Genom deltagandet i PFF vill 
Sverige medverka till uppbyggnaden av en alleuropeisk säkerhetsordning för ett 

stabilare och säkrare Europa. PFF är också en viktig komponent för Sveriges 
deltagande i internationella fredsfrämjande insatser. 

Grunden för PFF är att varje land självt bestämmer inom vilka områden och på 
vilka sätt man vill samarbeta med Nato. Vi väljer alltså från svensk sida själva 

omfattningen av vår medverkan med utgångspunkt från Sveriges intressen som 
alliansfritt land. Samarbetet mellan Sverige och Nato definieras genom ett årligt 

individuellt partnerskapsprogram (Individual Partnership Program - IPP). […] 
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б) українською мовою 

Вербальна нота 
№ FAC/W/10/4/10 від 8 червня 1992 року 

  Міністерству закордонних справ України 

  
     Міністерство закордонних справ і Міжнародного Співробітництва  

Об'єднаної Республіки Танзанія засвідчує свою повагу Міністерству  
закордонних справ України і має честь посилатися на Ноту  

Міністерства від 14 квітня 1992 року, в якій йдеться про таке:  
     "Міністерство закордонних справ України засвідчує свою повагу  

Міністерству закордонних справ і Міжнародного Співробітництва  
Об'єднаної Республіки Танзанія і має честь повідомити таке:  

     Уряд України, прагнучи розвивати всебічне співробітництво з  
Об'єднаною Республікою Танзанія відповідно до  цілей  і  принципів  

Статуту ООН і будучи впевненим, що це співробітництво  
сприятиме  розвитку  дружніх  відносин  між  Україною і Об'єднаною  

Республікою Танзанія на рівні посольств на основі Віденської  
конвенції про дипломатичні зносини від 18 квітня 1961 року. 
     Міністерство закордонних справ України хоче запропонувати,  

щоб у разі, якщо ця пропозиція є прийнятою для Об'єднаної  
Республіки Танзанія, дата одержання Ноти-відповіді Міністерства  

закордонних справ Об'єднаної Республіки Танзанія вважалася  
офіційною датою встановлення дипломатичних відносин між Україною і  

Об'єднаною Республікою Танзанія. […] 
 

 
Для відділень міжнародних економічних відносин, міжнародного бізнесу 

 
а) шведською мовою 

Elektronisk tull – en gemensam utmaning med ny lagstiftning, nya IT-system 
och standardiserade arbetsprocesser  
Inom EU pågår sedan en tid ett förändringsarbete som syftar till att all 

informationsöverföring mellan företagen och tullmyndigheterna ska ske 
elektroniskt. För tullmyndigheterna är grunden till förändringsarbetet den nya 

lagstiftningen kallad Tullkodex för unionen, UCC, som ska börja tillämpas 1 
maj 2016. År 2020 beräknas både lagstiftning och IT-system vara på plats fullt 

ut. 
Förändringsarbetet består av tre delar: ny lagstiftning, nya IT-system och 

standardiserade arbetsprocesser. Syftet är att förenkla lagstiftningen och 
administrationen kring tullhantering, både ur företagens och tullmyndigheternas 

perspektiv. Utgångspunkten är att all hantering ska ske elektroniskt både vad 
gäller utbyte av information mellan myndigheterna och näringslivet, men också 

när det gäller utbytet av information mellan tulladministrationerna inom EU.  
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I ett längre perspektiv ska detta ge en enklare, billigare och snabbare 
tullhantering samt att samma uppgifter så långt möjligt bara ska behöva lämnas 

en gång. En högre träffsäkerhet ger mindre störningar i varuflödet för företagen 
då varor ska kontrolleras. Det är en gemensam utmaning för Tullverket och 
näringslivet som kommer att kräva omfattande förändringsarbete och betydande 

investeringar för båda parter. […] 
  
б) українською мовою 

Найважливіші завдання банків полягають у тому, щоб забезпечити 

безперебійний обіг грошей та капіталу, надати можливості необхідного 
фінансування промисловим підприємствам, державним бюджетам та 

приватним господарствам, а також надати можливості вкладення грошових 
коштів задля накоплення народногосподарських заощаджень. Основною 

галуззю банківської діяльності є кредитні угоди, при яких банки 
отримують та надають кредити. Якщо банкам не вдається забезпечити 

рефінансування їх займів на термін дії контрактів, то в такому випадку 
додатково до ризику кредитів вони приймають на себе ризик зміни 

відсотків. Центральною економічною функцією банків є трансформація 
ризиків, термінів та розмірів вкладів. Наступна важлива економічна 
функція банків полягає в тому, що банки створюють основу для обігу 

грошей і капіталу. Значення безперебійного функціонування системи 
банківських розрахунків у тому, що навіть тимчасовий вихід банку з ладу 

може привести до серйозних порушень економічного обігу. В останні 
десятиріччя кредитна справа була однією з найбільш динамічних галузей 

економіки ФРН. В міжнародній сфері шведська банківська система 
відрізняється високою життєздатністю та різносторонністю при високій 

ефективності і готовності до інновацій. Незважаючи на всі відмінності 
стосовно правових форм, відносин власності, величини банків, організації 

підприємств і комерційних структур більшість банків виконує всі можливі 
банківські операції. 
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