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1. Translate into English. 

Основу японської бізнес-культури становить принцип жорсткої 

субординації. Як і в Китаї, статус людини тут визначається віком, рангом і 

статтю. У міжособистісних стосунках японці дотримуються принципу 

"старший - молодший", який обумовлюється статусним і віковим 

чинниками (навіть старша на рік людина автоматично отримує вищий 

статус). Європейкам важко налагодити партнерські стосунки з японськими 

та корейськими бізнесменами, які негативно ставляться до жінок у бізнесі. В 

їхніх країнах жінки дуже рідко займають високі посади і традиційно 

належать до низькостатусних соціальних груп. їхні позиції у тендерному 

питанні можуть спричинити навіть крос-культурні конфлікти. 

 

2. Comment on the following: Globalization lowers people’s living standards. 

 

 

3. Complete the text below with the phrases in brackets (give-and-take, gather 

pace, rule the roost). 

In some countries, international companies … and strongly influence 

government’s actions. Stephen Haseler thinks there should be … between 

companies and governments. In the future, the process of globalization will … 

and the power of companies could increase. 

 

4. Answer the question: What do people find most annoying on the phone? 

 

5. Give your definitions of the following: advertising, corruption, merger. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

НАЦІОНАЛЬНИЙ АВІАЦІЙНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 
НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ГУМАНІТАРНИЙ ІНСТИТУТ 

КАФЕДРА ІНОЗЕМНИХ МОВ ЗА ФАХОМ 

 

 

 

 

МОДУЛЬНА КОНТРОЛЬНА РОБОТА №2 

 

                                                 

Галузь знань:      05    "Соціальні та поведінкові науки" 

Напрям:               6.030503 “Міжнародна економіка” 

Навчальна дисципліна "Ділова іноземна мова" 

 
 

 

розробила: 

к.філол.н., доцент кафедри іноземних мов за фахом _______   Т.А. Давиденко                  

 
 

 

 Пакет  модульних контрольних  робіт   

схвалено на засіданні  кафедри   

іноземних мов за фахом  

 

протокол №__від "_____" ______20__ р. 

 

  

Завідувач кафедри ________________________________________  О. Акмалдінова  
           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                    Зразок 

National Aviation University 

Module 2 

 Variant 1 

 1.Translate into Ukrainian. 

Economic development refers to social and technological progress. It 

implies a change in the way goods and services are produced, not merely an 

increase in production achieved using the old methods of production on a wider 

scale. Economic growth implies only an increase in quantitative output; it may or 

may not involve development. Economic growth is often measured by rate of 

change of gross domestic product (e.g., percent GDP increase per year.) Gross 

domestic product is the aggregate value-added by the economic activity within a 

country’s borders. Economic development typically involves improvements in a 

variety of indicators such as literacy rates, life expectancy, and poverty rates. GDP 

does not take into account other aspects such as leisure time, environmental quality, 

freedom, or social justice; alternative measures of economic well-being have been 

proposed. A country’s economic development is related to its human development, 

which encompasses, among other things, health and education. 

 

1. Translate into English: 

ділові зв’язки 

самостійний, госпрозрахунковий  

збільшувати витрати 

стабільне зростання 

відшкодовувати витрати 

зростання виробництва 

розміщення виробничих ресурсів 

ліквідація бідності 

дохід на душу населення 

обсяг торгівлі  

2. Give definitions of the following terms: value chain; economic 

growth. 

3. Translate these sentences into English. 

1. Спекулянти купують акції щоб перепродати їх за вищою ціною.   

2. Розрахунок рентабельності капіталовкладень є одним з 

найважливіших рішень, які приймають менеджери, коли визначають 

інвестиційну цінність активу, яким володіє компанія.  

3. Якщо ВВП зростає швидше за дохід на душу населення, ми 

кажемо, що має місце розвиток. 

4. Answer the question: 

What do shares generally entitle their owners to? 

http://en.wikipedia.org/wiki/Social_progress
http://en.wikipedia.org/wiki/Technological_progress
http://en.wikipedia.org/wiki/Economic_growth
http://en.wikipedia.org/wiki/Gross_domestic_product
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