
Блок диcциплін за вибором 

здобувачів магістерського рівня 

вищої освіти

Кафедра економічної теорії, фінансів і 

обліку, кафедра англійської мови

БІЗНЕС-АНГЛІЙСЬКА ТА ФІНАНСИ



Бізнес-англійська 
(Business related papers, 

Professional English, Financial
Management)

Матеріал курсу спрямовано на системний
розвиток комунікативних умінь, які
формують іншомовну професійну
компетентність, необхідну для ведення
бізнес-комунікації англійською мовою, та
сфокусовано на відпрацюванні реальних
навичок спілкування, які можна успішно
використовувати під час ділових поїздок за
кордон; на міжнародних конференціях; у
ході перемовин з іноземними партнерами;
при проходженні співбесід і т. ін.



Бізнес-англійська 
(Business related papers, 

Professional English, Financial
Management)

Програма курсу охоплює теми бізнес-світу,
засвоєння бізнестермінології, практику ведення
бізнес-листування, складання та ведення
презентацій; телефонні перемовини за допомогою
ситуаційних завдань, фінансової грамотності та
фінансового менеджменту



Демонструвати навички спілкування в  

професійних і наукових колах 
іноземною мовою ви зможете після вивчення

Практичного курсу англійської мови 

Він складється з таких модулів 
Conversational English

English for Work
Socializing and Travel
Public Procurement



Демонструвати навички самостійно

приймати рішення, лідерські навички

та уміння працювати в команді

ВИ НАВЧИТЕСЯ НА КУРСІ 

Креативний менеджмент

ВІН ПРО продуктивне колективне

вирішення творчих завдань, формування

нововведень та їх поширення, а також

способи розробки інноваційних рішень.

Це нова прогресивна філософія 

управління колективами та 

організаціями, що забезпечує їх успіх.



Проводити дослідження,  

генерувати нові ідеї,  

здійснювати інноваційну

діяльність навчить

Інноваційний менеджмент

Він використовується для ефективного управління

процесом розроблення, впровадження, виробництва

та комерціалізації інноваціі ̈, при цьому важливим

моментом є вдосконалення координуючих дій

операціи ̆ної системи виробництва, управління

персоналом і здійснення контролю над інноваціи ̆ним

процесом. 

Здійснюється з метою управління інноваційною

діяльністю конкретного об'єкта управління та 

одержання найоптимальнішим способом 

економічних результатів цієї діяльності.



Необхідне для застосування наукових
підходів до  формування та  
обґрунтування ефективних стратегій в 
професійній діяльності. 
Ви навчитеся організовувати розробку та  
проведення проектів у  сфері зайнятості
з урахуванням інформаційного,  
методичного,  матеріального,  
фінансового та  кадрового забезпечення. 

Стратегічне управління 
підприємством



Переваги навчання за блоком БІЗНЕС-АНГЛІЙСЬКА ТА ФІНАНСИ:

•оволодіння живою іноземною мовою як засобом ділового та міжкультурного

спілкування за короткий час

•навчання починається зі спілкування, а не із засвоєння граматичних правил

•процес навчання проходить у формі рольової гри у дружній неформальній

атмосфері

•малі групи та індивідуальне навчання

•забезпечення сучасними інтерактивними навчально-методичними посібниками

•висококваліфіковані і творчі викладачі

•навчання коректного складання CV, Cover Letter, Motivation Letter, Business

correspondence, Essay, Course design, Scenario design, Articles writing

•авторські методики навчання та підготовки до складання іспитів на рівень В2 з

бізнес-освітою


