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Вступ
Актуальність навчального посібника «Professional English» (Course 

Book for Upper-intermediate Level Students in Banking and Finance) зу-
мовлюється тим, що на етапі інтеграції України в європейські еконо-
мічні, політичні і культурні структури, першочергового значення набу-
ває питання підготовки спеціалістів, здатних успішно реалізувати про-
цес співробітництва України з Європою та всім світом. Однією з най-
важливіших умов розв’язання цього завдання є необхідність озброєння 
молодих спеціалістів та магістрів навичками і вміннями професійного 
володіння іноземною мовою, передусім англійською.

У запропонованому навчальному посібнику, який складається з V 
розділів та додатків, міститься визначення таких тем як міжнародний 
маркетинг, менеджмент, венчурний капітал, біржова діяльність, цінні 
папери, фондовий ринок та інши. 

Вправи, які увійшли до навчального посібника, мають ситуативний 
та комунікативно-мотивований характер. Вони забезпечують повто-
рення, варіювання та тренування граматичного і лексичного матеріалу, 
що вивчається, а також дають змогу вживати його у будь-яких інших 
професійних ситуаціях.

 Вправи різноманітні, їх кількість достатньо велика для того, щоб 
закласти міцну основу для правильного вживання даного теоретичного 
та лексико-граматичного матеріалу у мовленні. 

У навчальному посібнику використано аутентичні матеріали англій-
ською мовою.

Посібник призначено для студентів економічних спеціальностей ви-
щих навчальних закладів, аспірантів, здобувачів, фахівців у сфері фі-
нансів та банківської справи, які мають ґрунтовну підготовку з англій-
ської мови та бажають удосконалити свої знання професійної мови. 
Особливо корисним посібник буде для тих, хто готується до складання 
фахового тесту з фінансів, банківської справи та аудиту і захисту ди-
пломної роботи англійською мовою.

В розділі I пропонується велика низка цікавих вправ, в яких тре-
ба обговорювати теми і обмінюватися ідеями. Виконуючи завдання у 
цьому розділі, ви дізнаєтеся важливі нові слова і вирази, які можна ви-
користовувати на практиці в соціальних ситуаціях. Ви будете розви-
вати основні комунікативні навички, такі як проведення презентацій 
англійською мовою. 
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Розділ II містить різноманітні терміни з бухгалтерського обліку, 
банківської справи, корпоративних фінансів та економіки. Поперше 
нові слова і вирази пояснюються, а потім практикуються через серію 
вправ. Ви будете мати можливість попрактикуватися у сфері міжнарод-
них фінансів з найму і навчання персоналу.

Розділи III−ІV призначені для вивчення теоретичного матеріалу з 
граматики та його практичного застосування у відповідних вправах.

В розділі V ви зможете висловити свою реакцію, запросити інфор-
мацію, порівняти продукти і послуги, описати компанії, процеси, тен-
денції, звернути увагу партнера на важливу інформацію, додати інфор-
мацію, узагальнити ідеї. Тут, як правило, ви зможете знайти пояснення 
значення кожного фразового дієслова, приклад його використання і, 
при необхідності, особливі замітки про його використання.

Додатковий матеріал, який міститься при кінці підручника, включає  
тексти для самостійного опрацювання  та виконня завдань з метою роз-
витку мовленевих навичок.

Міні-довідник допоможе знайти значення фразових дієслів.




