
Бізнес-англійська 

Навчальна дисципліна «Бізнес-англійська» буде корисна майбутнім 

економістам, підприємцям, операторам туристичної діяльності, вчителям 

англійської мови, всім тим, хто бажає вдосконалити навички володіння 

англійською мовою.  

Вивчення дисципліни «Бізнес-англійська» дасть змогу вдосконалити 

знання з англійської мови та навички володіння іноземною мовою у межах 

загальноекономічної та професійної тематики. 

Вивчення цієї дисципліни дає можливість студенту: 

 активізувати та вдосконалити знання, уміння, навички по практичному 

володінню англійською мовою (аудіювання, читання, мовлення, письмо, 

переклад); 

 створити широку теоретичну базу щодо використання англійської 

мови у різнях галузях ділової комунікації; 

 навчитися володіти навичками спілкування англійською діловою 

мовою в типових ситуаціях: ділова розмова, ділова зустріч, ділова нарада, 

подорожі, співбесіда під час прийому на роботу тощо; 

 ознайомитися з головними формами англійської ділової документації, 

навчитися укладати документи, а саме пакет  документів для працевлаштування 

та ділової кореспонденції; 

 ознайомитися з міжкультурними відмінностями поведінки британців, 

американців та українців у ситуаціях ділового спілкування. 

Мета та основні задачі дисципліни: 

Метою курсу «Бізнес-англійська» є активізація навичок володіння 

англійської мовою студентами; фокусування знань студентів на відповідну 

професійну термінологію; оволодіння необхідними навичками спілкування 

діловою мовою в типових ситуаціях, складання бізнесової документації. 

Для досягнення мети поставлені такі основні завдання: активізувати 

наявні знання студентів, навчити студентів спілкуватися англійською мовою у 

типових ситуаціях ділового спілкування, навчити студентів основам ведення 

ділової документації англійською мовою. 

Компетентність, що забезпечує: 

Вивчення дисципліни забезпечує формування у фахівців необхідних 

навичок для здійснення ділового спілкування англійською мовою в усній та 

письмовій формах. 

Трудомісткість: 

6 кредитів 



Практичний курс англійської мови 

Навчальна дисципліна «Практичний курс англійської мови» буде 

корисна майбутнім вчителям англійської мови, майбутнім підприємцям, 

операторам туристської діяльності, всім тим, хто зацікавлений у розвитку 

навичок вільного володіння англійською мовою. 

Вивчення дисципліни «Практичний курс англійської мови» дасть змогу 

студенту поглибити знання з граматики англійської мови, розширити 

словниковий запас, вдосконалити навички володіння усним та писемним 

мовленням.  

Вивчення цієї дисципліни дає можливість студенту 

 вдосконалити знання граматики англійської мови; 

 розширити словниковий запас англійської мови; 

 вдосконалити знання термінологічного апарату з фаху; 

 удосконалити навички володіння усним та писемним мовленням у 

межах побутової, суспільно-політичної та професійної тематики; 

 вдосконалити навички ведення дискусії англійською мовою; 

 удосконалити навички читання з повним та частковим розумінням 

змісту; 

 навчитися аналізувати та реферувати матеріали з фаху; 

 навчитися складати листи та документацію іноземною мовою; 

 вдосконалити навички перекладу з англійської мови на українську і 

навпаки; 

 розвинути навички, необхідні для складання міжнародних іспитів з 

англійської мови. 

Мета та основні задачі дисципліни: 

Метою дисципліни «Практичний курс англійської мови» є навчити 

студентів вільно і правильно говорити і писати англійською мовою в межах 

побутової та професійної тематики, розуміти мовлення на слух, перекладати і 

реферувати письмово і усно з іноземної мови на рідну і навпаки, ознайомити з 

принципами складання ділової документації англійською мовою, розвити 

навички складання міжнародних іспитів з англійської мови, розвити навички 

ведення дискусії іноземною мовою. 

Для досягнення мети поставлені такі основні завдання: поглибити знання 

граматики англійської мови, розширити словниковий запас студентів, 

вдосконалити навички володіння чотирма видами мовленнєвої комунікації 

(аудіювання, говоріння, читання, письмо), вдосконалити навички перекладу з 

англійської мови на українську і навпаки, навчити реферувати та анотувати 

статті англійською мовою. 

Компетентність, що забезпечує: 

Вільне володіння англійською мовою у межах побутової, суспільно-

політичної, загальноекономічної та професійної тематики у всіх видах 

мовленнєвої діяльності (аудіювання, говоріння, читання, письмо). 

Трудомісткість: 

3 кредити 



Управління особистими фінансами. Стартап (власна справа в 

Україні) 

Навчальна дисципліна «Управління особистими фінансами. Стартап 

(власна справа в Україні)» буде корисна майбутнім економістам, бухгалтерам, 

менеджерам, фахівцям, що діють на різних ринках фінансових послуг, а також 

тим, хто збирається займатися підприємництвом та мати власний бізнес. 

Вивчення цієї дисципліни дає можливість студенту: 

 Знати основні концепції реалізації стартап-проекту та методи реалізації 

стартап-проекту, моделі їх реалізації, види, форми і методи реалізації стартап-

проекту. 

Мета та основні задачі дисципліни: 

Метою є формування у студентів цілісного розуміння організації і 

управління процесом реалізації стартап-проекту; оволодівання необхідних 

практичних навичок з організації управління конкретними проектами; 

оцінювання інноваційних проектів програмного забезпечення стосовно їх 

перспективності і ризику реалізації на ринку програмного забезпечення. 

Основними завданнями вивчення дисципліни «Управління особистими 

фінансами» є: 

формування здатності оцінити і перетворити стартап ідею в 

працюючий бізнес за допомогою:  

розробки інноваційних проектів і їх презентації; 

оцінювання стартап проектів стосовно перспективності їх 

впровадження;  

доведення стартап-проектів до інвестиційної стадії; 

визначення ефективної маркетингової програми реалізації стартап-

проектів з використанням інноваційних технологій;  

ознайомити студентів з сучасними стартап проектами інформаційних 

технологій. 

Компетентність, що забезпечує: 

 вміння провести аналіз стартап-проекту і оцінити різні варіанти його 

реалізації; 

 організувати розробку та реалізацію стартап-проекту; 

Трудомісткість: 

7 кредитів 



Фінансова економіка 

Навчальна дисципліна «Фінансова економіка» буде корисна майбутнім 

економістам, бухгалтерам, менеджерам, фахівцям, що діють на різних ринках 

фінансових послуг, а також тим, хто збирається займатися підприємництвом та 

мати власний бізнес. 

Вивчення цієї дисципліни дає можливість студенту: 

 використовувати сучасні методи аналізу та моделювання фінансових 

рішень та вірно інтерпретувати отримані результати; 

 прогнозувати поведінку економічних суб’єктів на фінансовому ринку, 

виходячи із ключових висновків сучасної теорії фінансової економіки; 

 самостійно обирати інструменти оцінювання ефективності фінансової 

стратегії корпорацій за кожного із можливих станів зовнішнього середовища; 

 ідентифікувати та аналізувати можливий вплив факторів ризику та 

виявляти симптоми кризових ситуацій на фінансовому ринку; 

 розробляти та запроваджувати запобіжні заходи щодо потенційних 

кризових ситуацій у діяльності суб’єктів фінансового ринку; 

 за сучасними методиками визначати, розраховувати й аналізувати 

фінансові ризики. 

Мета та основні задачі дисципліни: 

Метою викладання навчальної дисципліни «Фінансова економіка» є 

формування цілісного уявлення студентів про систему методів аналізу та 

моделювання поведінки суб’єктів фінансових ринків. 

Основними завданнями вивчення дисципліни «Фінансова економіка» є: 

 розкрити природу наукових дискусій з приводу моделей поведінки 

суб’єктів фінансового ринку, покликаних забезпечити ґрунт для якісного 

аналізу ефективності національної фінансової системи; 

 з’ясувати головні труднощі практичної реалізації моделей 

корпоративних фінансів як гарантії їх адекватного застосування для вирішення 

конкретних економічних проблем. 

Компетентність, що забезпечує: 

 здатність стратегічного, тактичного та оперативного планування; 

 планування обсягів діяльності, необхідних ресурсів та обмежень; 

 здатність обґрунтування обсягів виробництва та реалізації продукції 

підприємства, його виробничої потужності, потреби підприємства у 

матеріальних ресурсах; 

 здатність до аналізу та планування ресурсів, які необхідні 

підприємству, розробки політики формування та використання трудових, 

майнових та фінансових ресурсів;  

 здатність аналізу та планування доходів; 

 здатність обґрунтування інвестиційних та інноваційних проектів; 

 здатність оцінки фінансово-майнового стану підприємства, його 

конкурентоспроможності, загрози банкрутства. 

Трудомісткість: 

6 кредитів 


