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ВСТУП 

Якісне володіння іноземною мовою у період інтеграції України у Європейське 

та світове співтовариство, поширення ділових зв’язків та контактів надасть 

можливість фахівцям в галузі фінансів, банківської справи та страхування 

вивчати та ефективно використовувати іноземний досвід управління фінансами, 

користуватися сучасними інформаційними технологіями, брати участь у 

міжнародних конгресах та семінарах, проходити стажування в іноземних державах 

з метою вдосконалення фахової підготовки, проводити письмовий обмін діловою 

інформацією, тощо. 

 Мета дисципліни «Іноземна мова» – удосконалення навичок та умінь 

усного і писемного іншомовного мовлення студентів у межах визначеної тематики, у 

тому числі професійної, відповідно до потреб міжкультурного спілкування та 

професійної підготовки за фахом, сформувати у студентів уміння ефективно і гнучко 

використовувати іноземну мову в різноманітних ситуаціях соціального, навчально-

академічного та професійного спілкування, формування у студентів професійної 

компетенції шляхом ознайомлення їх з фаховою лексикою, спеціальною термінологією і 

стилістичними особливостями мови професійної галузі, формування мовленнєвих 

стратегій у сфері професійної комунікації.    

 Основними завданнями є: 

- сформувати іншомовну комунікативну компетентність, у тому числі у сфері 

спілкування, що визначена майбутніми професійними інтересами і потребами; 

- уміння співвідносити теоретичні знання з практичними потребами майбутньої 

професійної діяльності;  

- готовність до ефективної комунікації в іншомовному середовищі, у тому числі у 

професійній сфері;  

- уміння працювати з навчально-методичною літературою та фаховою 

літературою;  

- уміння представити складну комплексну інформацію у стислій формі усно та 

письмово; 

 - уміння аргументувати та обґрунтовувати власну позицію, висувати заперечення 

стосовно аргументів опонента, дотримуючись усталених норм;  

- навички міжособистісних стосунків та готовність роботи у команді; 

 

Місце дисципліни «Іноземна мова» у структурно-логічній схемі підготовки 

здобувачів вищої освіти:  

 

Пререквізити Постреквізити 

Ділова українська  мова Ділова іноземна мова 

 Іноземна мова для фінансистів  

  

 

Компетентності, яких набувають студенти в результаті вивчення 

дисципліни «Іноземна мова»:  
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Загальні:  

ЗК4. Здатність спілкуватись іноземною мовою. 

Спеціальні: 

СК09. Здатність здійснювати ефективні комунікації. 

СК11. Здатність підтримувати належний рівень знань та постійно підвищувати 

свою професійну підготовку. 

СК12. Здатність комунікувати та вирішувати професійні задачі іноземною мовою. 

Програмні результати навчання:  

ПР12. Використовувати професійну аргументацію для донесення інформації, ідей, 

проблем та способів їх вирішення до фахівців і нефахівців у фінансовій сфері 

діяльності. 

ПР15. Спілкуватись в усній та письмовій формі іноземною мовою у професійній 

діяльності. 

ПР17. Визначати та планувати можливості особистого професійного розвитку. 

ПР24. Володіти іноземною мовою на рівні, достатньому для здійснення 

комунікацій у  

професійній сфері діяльності. 

 

За підсумками вивчення курсу студенти повинні знати базову функціональну 

лексику тих тем, що вивчаються протягом року, граматичний матеріал в обсязі, 

передбаченому програмою курсу. Висловлюватися за темами курсу, перекладати тексти 

та повідомлення, розуміти та інтерпретувати іншомовний текст, фрази, діалоги, 

повідомлення та вести основне комерційне листування. 

Самостійна робота студентів є формою організації навчання, яка виконується 

самостійно з метою надбання знань, накопичених вмінь та навичок й виробленню 

професійно важливих якостей.  

Ефективність навчальної діяльності залежить від готовності студента   до 

самонавчання та його індивідуальних якостей. Здатність до самонавчання є однією з 

найважливіших передумов не тільки успішного оволодіння іноземною мовою, але й 

формування навичок самостійної діяльності взагалі. Лише готуючи здатну до 

самонавчання особистість можна реалізувати модель економіста нового типу, 

орієнтованого до умов інформаційного суспільства та широких міжнародних 

контактів. 

Вимоги щодо організації самостійної роботи: 

- інформативність і змістовність, які сприяють реалізації практичних та 

загальноосвітніх цілей; 

- комунікативна спрямованість: усі види самостійної роботи повинні забезпечувати 

користування іноземною мовою як засобом одержання і передачі інформації в 

типових природних ситуаціях спілкування; 

- ситуативність; 

- орієнтація завдань на підвищення мовленнєвої активності студентів; 

- емоційність форм і способів реалізації, що сприяє підвищенню інтересу студентів 

до іншомовної діяльності. 
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   Навчальні завдання для самостійної роботи поділяються на лінгвістичні, 

інформаційно-пошукові, текстолінгвістичні та конкретно-практичні. До кожного 

типу вище названих навчальних завдань пропонуються різноманітні продуктивні 

вправи. 

1. ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ 

 

МОДУЛЬ 1. ГРОШІ. ПЛАНУВАННЯ БЮДЖЕТУ.  

Тема 1. Персональні фінанси. 

Мета: розуміти та використовувати базові фінансові терміни. Описувати різні види 

фінансових установ, навчитись принципам планування персонального бюджету. 

Форми  роботи:опрацювання лексичного матеріалу, читання, відповіді на питання, 

монологічне та діалогічне мовлення, аудіювання 

Граматика: am/is/are Present Simple of to be, acronyms, have of Present Simple, 

Present Simple, asking questions. 

Лексика: національності, країни, мови, цифри, речі щоденного вжитку, професійна 

лексика. 

Монологічне та діалогічне мовлення:  

- представлення себе; 

- називати цифри, номера, складені числівники; 

- ставити питання та давати відповідь; 

- обговорення питання планування бюджету. 

Форми і методи контролю: 

- усні відповіді на опрацьовані питання; 

- постановка та обговорення проблемних питань; 

- перефразування речень; 

- спонтанний  переклад фраз та окремих слів; 

- тестові завдання; 

- самостійне опрацювання додаткового тексту.  
Література:1, 2, 3, 11, 16, 17, 20, 24, 25, 26, 27, 31, 40, 50, 54, 56, 57, 60, 61, 62, 63, 68. 

 

Тема 2. Робота в банківській сфері. 

Мета: засвоїти  базову лексику, описувати банки та їхні послуги, розповідати про 

щоденну рутину, обов’язки та відповідальність.  

Форми  роботи:опрацювання лексичного матеріалу, читання, відповіді на питання, 

монологічне та діалогічне мовлення, аудіювання, написання короткого повідомлення та 

відгуку 

Граматика: There is/ There are, Singular/ Plural Questions, Present Simple,  Adverbs of 

frequency, prepositional verbs, adjectives, imperetives.  

Лексика: речі в офісі, банківські терміни, посади та прислівники частотності. 

Монологічне та діалогічне мовлення:  

- опис речей офісного вжитку; 

- заповнення бланку; 

- опис щоденної рутини; 

- читання та опрацювання статті; 
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- подача інструкцій; 

Письмо:  

- опис робочого дня; 

- написання відгуку. 

Форми і методи контролю: 

- усні відповіді на опрацьовані питання; 

- постановка та обговорення проблемних питань; 

- перефразування речень; 

- спонтанний  переклад фраз та окремих слів; 

- тестові завдання; 

- самостійне опрацювання додаткового тексту.  
Література:1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 

28, 29, 30, 31, 3, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42. 

 

Тема 3. Банківська справа та обслуговування. 

Мета: поглиблення знань, розширення професійного кругозору, формування 

навичок роботи з літературними джерелами. 

Форми  роботи:опрацювання лексичного матеріалу, читання, відповіді на питання, 

монологічне та діалогічне мовлення, аудіювання, написання персонального про файлу.  

Граматика: verbs opposites. Can/can’t, word partnerships, comparative adjectives. 

Лексика: продукти та сервіси, рекламна лексика, онлайн сервіси. 

Монологічне та діалогічне мовлення:  

- порівняльна характеристика продуктів та сервісів; 

- відповіді на питання; 

- обмін інформацією; 

- читання та опрацювання тексту; 

- інтерпретування відгуку; 

Письмо:  

- написання тексту-опису; 

- написання профайлу. 

Форми і методи контролю: 

- усні відповіді на опрацьовані питання; 

- постановка та обговорення проблемних питань; 

- перефразування речень; 

- спонтанний  переклад фраз та окремих слів; 

- тестові завдання; 

- самостійне опрацювання додаткового тексту.  
Література: 1, 2, 3, 5, 10, 11, 12, 21, 23, 24, 37, 54, 56, 57, 58. 

 

Тема 4. Банківські транзакції.  

Мета: поглиблення теоретичних знань, формування навичок роботи з текстами та 

вміння працювати в групі. 

Форми  роботи:опрацювання лексичного матеріалу, формування речень в різних 

часових формах, залежно від ситуації, читання, відповіді на питання, використання 
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ввічливої ділової лексики, написання електронного листа-прохання, монологічне та 

діалогічне мовлення, аудіювання. 

Граматика: Present Continuous, Polite language, WH-questions, Question words. 

Лексика: часові вирази, транзакції, валюта. 

Монологічне та діалогічне мовлення:  

- опис явищ, які відбуваються в момент мовлення; 

- відповіді на питання; 

- перефразування з не формального мовлення у формальне; 

- читання та опрацювання тексту; 

- порівняльні характеристики; 

- інтерпретування почутої інформації; 

Письмо:  

- написання електронного листа; 

Форми і методи контролю: 

- усні відповіді на опрацьовані питання; 

- постановка та обговорення проблемних питань; 

- перефразування речень; 

- спонтанний  переклад фраз та окремих слів; 

- тестові завдання; 

- самостійне опрацювання додаткового тексту.  
Література: 1, 2, 3, 5, 10, 11, 12, 21, 23, 24, 37, 54, 56, 57, 58. 

 

МОДУЛЬ 2. ФІНАНСИ 

 

Тема 5. Інвестиції. 

Мета: поглиблення теоретичних та практичних  знань, формування навичок 

роботи з літературою, вживання граматичних та професійних лексичних одиниць в 

усному та писемному мовленні. 

Форми  роботи:опрацювання лексичного матеріалу, формування речень в різних 

часових формах, залежно від ситуації, читання, відповіді на питання, розповідати про 

види інвестицій,призначати зустріч написання електронного листа-прохання про 

зустріч, монологічне та діалогічне мовлення, аудіювання. 

Граматика: фразові дієслова, множина, Present Continuous for future arrangements, 

прийменники часу. 

Лексика: види інвестицій, біржа, валюта.  

Монологічне та діалогічне мовлення:  

- опис явищ, які відбуваються в момент мовлення; 

- відповіді на питання; 

- порівняння інвестицій; 

- читання та опрацювання тексту; 

- вираження предбачення; 

- інтерпретування почутої інформації; 

-  організація та підтвердження ділової зустрічі; 
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Письмо:  

- написання електронного листа-призначення зустрічі для уточнення інформації; 

Форми і методи контролю: 

- усні відповіді на опрацьовані питання; 

- постановка та обговорення проблемних питань; 

- перефразування речень; 

- спонтанний  переклад фраз та окремих слів; 

- тестові завдання; 

       -        самостійне опрацювання додаткового тексту. 
Література:1, 2, 3, 29. 

 

Тема 6. Бухгалтерія. 

Мета: : поглиблення теоретичних та практичних  знань, формування навичок 

роботи з літературою, вживання граматичних та професійних лексичних одиниць в 

усному та писемному мовленні. 

Форми  роботи:опрацювання лексичного матеріалу, формування речень в різних 

часових формах, залежно від ситуації, читання, відповіді на питання, розповідати 

кар’єру бухгалтера, розповідати про майбутні плани та наміри, описувати особисті 

якості та характеристики, написання базового резюме та мотиваційного листа,  

монологічне та діалогічне мовлення, аудіювання. 

Граматика:якісні прикметники, to be going to/will, Present Continuous, фіксовані 

фрази, формування негативних прикметників. 

Лексика: бухгалтерія, фінансові терміни, фінансові посади, описові прикметники. 

Монологічне та діалогічне мовлення:  

- інтерпретування статті; 

- відповіді на питання; 

- інтерпретування фінансового аналізу; 

- читання та опрацювання тексту; 

- вираження планів та намірів; 

- інтерпретування почутої інформації; 

-  опис професійних якостей ; 

- опис людей. 

Письмо:  

- написання резюме та мотиваційного листа 

Форми і методи контролю: 

- усні відповіді на опрацьовані питання; 

- постановка та обговорення проблемних питань; 

- перефразування речень; 

- спонтанний  переклад фраз та окремих слів; 

- тестові завдання; 

       -        самостійне опрацювання додаткового тексту. 

 
Література:1, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19. 

 

Тема 7. Робота в фінансовій сфері.  
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Мета: : поглиблення теоретичних та практичних  знань, формування навичок 

роботи з літературою, вживання граматичних та професійних лексичних одиниць в 

усному та писемному мовленні. 

Форми  роботи:опрацювання лексичного матеріалу, формування речень в різних 

часових формах, залежно від ситуації, читання, відповіді на питання, розповідати про 

кар’єру в фінансовій сфері, розповідати про минулі події, написання листа- запиту,  

розповідати та запитувати про види податків, монологічне та діалогічне мовлення, 

аудіювання. 

Граматика:Past Simple of to be, складені числівники, Past Simple, правильні та 

неправильні дієслова 

Лексика: бізнес, подорож, математична термінологія, складні числівники, 

податкова термінологія 

Монологічне та діалогічне мовлення:  

- опис минулих подій; 

- відповіді на питання; 

- обмін інформацією; 

- читання та опрацювання тексту; 

- вираження планів та намірів; 

- інтерпретування почутої інформації; 

-  доповідь ; 

- запит інформації. 

Письмо:  

- написання листа-запиту 

Форми і методи контролю: 

- усні відповіді на опрацьовані питання; 

- постановка та обговорення проблемних питань; 

- перефразування речень; 

- спонтанний  переклад фраз та окремих слів; 

- тестові завдання; 

       -        самостійне опрацювання додаткового тексту. 

 
Література:1, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19. 

 

Тема 8. Економіка. 

Мета: : поглиблення теоретичних та практичних  знань, формування навичок 

роботи з літературою, вживання граматичних та професійних лексичних одиниць в 

усному та писемному мовленні. 

Форми  роботи:опрацювання лексичного матеріалу, формування речень в різних 

часових формах, залежно від ситуації, читання, відповіді на питання, розповідати про 

фінансові показники, тренди в економіці, робити передбачення, подача позитивних та  

негативних новин, розповідати про центральний банк, монологічне та діалогічне 

мовлення, аудіювання. 



10 

 

Граматика:синонімічний ряд, will for future predictions, правила узагальнення 

інформації. 

Лексика: економічні показники, відсотки, сталі вирази, відділи банків 

Монологічне та діалогічне мовлення:  

- розуміння економічних показників; 

- відповіді на питання; 

- інтерпретація графіків; 

- читання та опрацювання тексту; 

- вираження планів та намірів; 

- інтерпретування почутої інформації; 

-  обмін інформацією ; 

- висловлення економічних прогнозів; 

- використання сталої лексики 

Письмо:  

- рбота з економічними показниками країни  

Форми і методи контролю: 

- усні відповіді на опрацьовані питання; 

- постановка та обговорення проблемних питань; 

- перефразування речень; 

- спонтанний  переклад фраз та окремих слів; 

- тестові завдання; 

       -        самостійне опрацювання додаткового тексту. 

 
Література:1, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19. 

 

 

2. ТЕКСТИ ДЛЯ САМОСТІЙНОГО ОПРАЦЮВАННЯ. 

 

Тема 1.  Прочитати текст, виписати незнайомі фрази та слова. Опрацювати 

текст за планом: 

1.Головна тема та ідея тексту; 

2.Написати короткий переказ тексту. 

3. Переклад тексту. 

Managing your money. 

 
 

Bad money management. It sounds nasty and you probably want nothing to do with 

it.However, a good portion of Americans don’t properly manage their money. Some sources 

report that Americans are pretty bad when it comes to their finances as compared to other 

developed countries. 

Yet, there is hope for you if you find yourself among this group. 

There are some great tried-and-tested strategies you can learn how to manage your money the 

right way. 

Let’s take a look. 

https://www.theatlantic.com/business/archive/2016/03/americans-shortsighted-in-debt-and-bad-at-investing/472680/
https://www.theatlantic.com/business/archive/2016/03/americans-shortsighted-in-debt-and-bad-at-investing/472680/
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Managing your money—like anything—takes time to understand and to improve on. 

And to master, it also takes commitment and a solid understanding of your financial situation. 

These are the first steps in effective money management. 

1. Create a budget.  

First things first: create a budget if you haven’t already. Is it necessary? Are windshield 

wipers necessary in the rain? Trust me, you need one. Creating and sticking to a budget might 

seem a little tough to achieve at first but it pays off in the end .  Budgeting helps us see with 

clarity and full transparency our financial situation and this is of most importance for better 

managing your money. 

2. Understand your expenses.  

    Ask anyone off the top of their head to tell you how much they make a month and 

although they probably won’t tell you, internally they know. This is the difference between 

income and expenses, most people know their full monthly income but have less knowledge of 

their full monthly expenses. Once you understand your expenses and income and have a firm 

understanding of the money coming in and out of your life, it’s time to take some additional 

steps to best manage your money. 

3. Consolidate your debt.  

Debt, the dreaded word. No one likes debt. No one. And most people that need help 

managing money actually need help getting out of debt. Sound familiar? If you are like the 

majority of Americans (~80%), then you most likely have debt.The first thing to do is to get it 

under control and work on getting rid of it. If you have credit card debts, student loans, and 

other debts; look to consolidate them and try to get the lowest interest rate possible. 

4. Remove unnecessary expenses.  

Big fan of Starbucks? If you are buying a Venti Caffe Latte every day (as delicious as they 

are) that’s around $4 out of your wallet. Multiply that out and you could be spending about 

$1,400 a year just on that. Maybe, just maybe, consider making your own blend at home to 

pinch those pennies? Paying for a gym membership but doing yoga in your backyard? Cancel 

it. Think long and hard of other memberships, subscriptions, accounts that you are paying for 

but could live without. Remember, the idea is to learn how to manage your finances better by 

taking everything and every penny into account. 

 

5. Save 10 to 15 percent for retirement.  

I know it’s far off, but if you want to be sipping margaritas in Miami under a sun umbrella, 

the sooner you start saving for retirement, the better off you will be in your golden years. First 

thing should be to establish a savings target—one that tells you approximately how much you 

should set aside over time to meet your retirement goals that will allow you to live the sort of 

lifestyle you envision. Let’s say you are 21 years old and don’t have anything saved up but just 

https://moneystrands.com/how-to-budget-better/
https://moneystrands.com/how-to-budget-better/
http://www.cnbc.com/2015/07/29/eight-in-10-americans-are-in-debt.html
http://www.cnbc.com/2015/07/29/eight-in-10-americans-are-in-debt.html


12 

 

got offered a job paying $40,000 a year. If you save 10% of your income annually then by the 

retirement age of 67, you will have $2.5 million saved up! Cha-ching! 

 

6. Follow money management resources.  

 

Knowledge is power. Every financial guru we know today started off like you and me. 

They just continuously learned and educated themselves and turned their passion into their 

profession. 

Financial pros can give you some much-needed advice on how to manage your cash the right 

way, as well as some inspiring stories to get you focused on being the best version of yourself 

in terms of crushing it financially. 

So, get out there and take the first steps mapping out your personal financial strategy 

with the ever-present goal in mind of being able to manage your finances better than before. 

Many others have done it and so can you. 

Think about how sweet those margaritas will taste on the beach in Miami many years from 

now. 

 

 

Тема 2.  Прочитати текст, виписати незнайомі фрази та слова. Опрацювати 

текст за планом: 

1.Головна тема та ідея тексту; 

2.Написати короткий переказ тексту. 

3.Дати відповіді на питання 

             4. Переклад тексту 

Task1. Choosing a profession. Job interview 

Getting the job you have applied for can sometimes depend on the successful job 

interview. 

When you go for a job interview make sure you arrive on time. An employer will 

form a poor first impression if you show up late. If you realize you may be delayed, call 

ahead and explain the problem. 

During the interview the employer will try to find out what kind of person you are, 

what experience you have and how you can fit into the job situation. 

After you have got an appointment, review the information that you wrote on your 

application form and resume. Be prepared to explain your skills and abilities specifically. 

Bring a resume to the interview. The resume is a printed sheet that tells about your educa- 

tion and work experience. It serves as written record for the employer. 
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Go to the interview alone, don’t take your friends or children with you. Plan to ar- 

rive about ten minutes before the appointment time. Wear the proper clothes. Do not ap- 

pear in outfits that are too fancy. Likewise avoid a ragged and wrinkled look. You should 

have a neat, clean appearance to make a good impression. 

During the interview be honest and modest about yourself. Do not make claims that 

are not true. You should mention but not brag about past accomplishments. 

Pay attention as the interviewer talks, answer all the questions clearly and intelli- 

gently. Try not to seem bored even if you realize that the job doesn’t interest. 

Finally be prepared to ask your own questions about the job, know the type of work 

and benefits you want from the position. Write down these questions before you go to the 

interview . An employer will be interested if you ask intelligent questions about the work 

you may be doing. Before you leave there should be a clear understanding about all as- 

pects of the job. 

At the close of the interview, express your thanks and be sure that the interviewer 

knows how to contact you, if he or she wants to hire you. 

 

Task 2. Answer the following questions 

1. What are the three vital pieces of information to be included in a resume? 

2. What are the stylistic features of a good resume? 

3. What would you highlight in your own work experience (education)? 

4. What are the possible tricks when you have to fill up a page? 

5. Do you have any impressive qualifications which you feel are worth including in 

your resume? 

 

Тема 3.  Прочитати текст, виписати незнайомі фрази та слова. Опрацювати текст 

за планом: 

1.Головна тема та ідея тексту; 

2.Написати короткий переказ тексту. 

3. Переклад тексту. 

4.Дати відповіді на питання 

Task1.  Money and payment system. 
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Money is used for buying or selling goods, for measuring value and for storing 

wealth. Almost every society now has a money economy based on coins and paper bills 

of one kind or another. 

However this has not always been true. In primitive societies a system of barter 

was used. Barter was a system of direct exchange of goods or services one for another. In 

this system no money is used. Somebody could exchange a sheep, for example, for any- 

thing in the market place that they considered to be of equal value. The farmer specialis- 

ing in production of beef might find a hungry barber and thus get a haircut or find a hun- 

gry tailor and thus exchange meat for clothes, or find a hungry doctor and thus optain 

medical treatment. Farmers spent half their time producing beef, and the other half 

searching for someone who wants beef, but that someone had also to be able to provide 

something in exchange that the farmer wanted. 

Clearly, barter was a very inefficient system, because people’s precise wants sel- 

dom coincided. Furthermore, with barter, there is problem of indivisibility. A suit or an 

automobile, or a house should be bought all at once and not in pieces. People needed 

more practical system of exchange, and various money system, developed based on 

goods which the members of society recognised as having value. Cattle, grain, teeth, 

shells, feathers, skulls, salt, elephant tusks and tobacco have all been used. 

With money, exchange was much easier. Precious metals gradually took over be- 

cause, when made into coins, they were portable, durable, recognisable, and divisible into 

larger and smaller units of value. Until the 18th and 19th centuries coins were given 

monetary worth based on the exact amount of metal contained in them, but most modern 

coins are based on face value –the value that governments choose to give them, irrespec- 

tive of the actual metal content. Most governments now issue paper money in the form of 

bills, which are really ready to pay. Paper money is obviously easier to handle and much 

more convenient in the modern world. Checks and credit cards are being used increas- 

ingly, and it is possible to imagine a world where “money” in the form of coins. 
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Task 2. Answer the following questions 

 

1. What is modern money economy based on? 

2. What system was used in primitive society? 

3. Why was barter a very unsatisfactory system of exchange? 

4. Why did precious metals gradually take over? 

5. How was monetary worth given to coins? 

 

6. In what form do most governments issue paper money now? 

7. What kind of money is being used increasingly? 

8. What is the system of direct exchange of goods called? 

9. What can we measure value with? 

10.What is face value of the coin? 
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Money in the USA 

 

The earliest monetary statute established that the money of account of the 

United States of America shall be expressed in dollars. By this action, the USA became 

the first of the present community of nations to adopt the decimal system for its currency. 

Many types of paper money have been issued during nations history. 

 

Paper money. By far the largest proportion of American paper money in over 99% 

consists of Federal Reserve Notes. Reserve Banks are currently authorized to issue notes 

in denomination of 1$ 2$ 5$ 10$ 50$ and 100$, though 2$ bills are very rare. A slang 

word for a dollar is buck. 

Other types of paper money. Many other types of paper money have been issued 

over the years. National currency notes were issued by national banks until 1935. Gold 

certificates, paper money that could be exchanged for gold were issued until 1934. 

Size. All currently issued United States paper money is of uniform size regardless 

of type or denomination. Today’s notes measure is about approximately 6.14*2.61 inch- 

es. 

Seal. All denominations of paper money carry the Treasure seal. Prior to moderni- 

zation of the design in 1968, the seal was encircled with the Latin inscription, Thesaur. 

The National Motto. Legislation approved by Congress on July 11, 1955 instruct- 

ed secretary of the Threasure to include the inscription In God we trust on all United 

states currency – paper money as well as coins. The following year Congress adopted “In 

God We Trust” as the national motto. 

Task 2. Answer the following questions. 

 

1. What are denominations of paper money in the USA? 

 
2. What are the names of coins? 

 
3. Do you think it is convenient to have bills of the same color and size irre- 

spective of their denomination? Give your reason? 
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4. Compare American and Ukrainian money. 
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Тема 4.  Прочитати текст, виписати незнайомі фрази та слова. 

Опрацювати текст за планом: 

1.Головна тема та ідея тексту; 

2.Написати короткий переказ тексту. 

3. Переклад тексту. 

4.Дати відповіді на питання 

 

Task1. Contract.  

In a global economy goods and services are exchanged over the country or 

across national boundaries. 

People or firms often make an association as co-owners of a business profit. 

How- ever, it is unlikely that either side will be willing to be bound by unwritten 

agreement. 

It is more common to draw up a formal, written agreement before the 

business is started. This is known as the contract. It often covers areas such as: 

- How the profits and losses will be shared 

- The method to be followed if a partner withdraws or dies or new ones 

enter the business 

- How the assets will be divided in case the business is ended 

- The duties of the partners 

- The manner in which any disagreements arising out of the contract will be 

settled At the bottom, after all these provisions are listed there is a place for 

the partners to sign their names. 

So, contract forms the basis of a transaction between the Buyers and the 

Sellers and great care is exercised when the contract is being prepared that 

all legal obliga- tions have been stated. As a rule the contract contains a 

number of clauses, such as: Subject of the contract, price, terms of payment, 

delivery, inspection and test, guaran- tee, packing and marking, arbitration, 

transport, insurance and other conditions. 

 

Task 2.Answer the questions 
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1. Which areas does the contract cover? 

2. Why should contracts be sign? 

3. Which clauses does the contract contain? 

 

Тема 5.  Прочитати текст, виписати незнайомі фрази та слова. 

Опрацювати текст за планом: 

1.Головна тема та ідея тексту; 

2.Написати короткий переказ тексту. 

3. Переклад тексту. 

4.Дати відповіді на питання 

 

Task 1. What is International Trade? 

When Honduras exports bananas to Switzerland, they can use the money they 

earn to import Swiss chocolate – or to pay for Kuwaiti oil or a vacation in 

Hawaii. The basic idea of international trade and investment is simple: each 

country produces goods or services that can be either consumed at home or 

exported to other countries. 

The main difference between domestic trade and international trade is the use of 

foreign currencies to pay for the goods and services crossing international 

borders. Although global trade is often added up in U.S. dollars, the trading 

itself involves various currencies. Japanese TV set is paid for in German marks 

in Berlin and German cars are paid in U.S. dollars in Boston. Indian tea, 

Brazilian coffee and American films are sold around the world in currencies as 

diverse as Turkish liras and Mexican pesos. 

Trade and investment is a two-way street and with a minimum of trade barriers, 

international trade and investment usually makes everyone better off. 

In an interlinked global economy consumers are given the opportunity to buy the 

best products at the best prices. By opening up market a government allows its 

citizens to produce and export those things they are best at and to import the 

rest, choosing from whatever the world has to offer. 

Some trade barriers will always exist as long as any two countries have different 

sets of laws. However when a country decides to protect its economy by erecting 

artificial trade barriers, the result is often damaging to everyone, including those 

people whom barriers were meant to protect. 

The Great Depression of the 1930s, for example, spread around the world when 

the United States decided to erect trade barriers to protect local producers. As 

other countries retaliated, trade plundered, jobs were lost, and the world entered 

into a long period of economic decline. 
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Task 2.Answer the questions 

 

1) What is the basic idea of international trade? 

2) What is the main difference between domestic and international trade? 

3) How can you consider trade barriers? 

4) What is the difference between trade and investment? 

5) What were the sequences of the Great Depression of the 1930s? 

 

 

Тема 6.  Прочитати текст, виписати незнайомі фрази та слова. 

Опрацювати текст за планом: 

1.Головна тема та ідея тексту; 

2.Написати короткий переказ тексту. 

3. Переклад тексту. 

 

 

What does accountant do? 

 

An accountant has one of the most important roles in any business, whether it's a 

large corporation or a small business. Why? Because they keep track and record the 

flow of money. 

Accountants make sure all money transactions are accurate and that all these 

transactions are legal by following up-to-date guidelines. They can work full-time for a 

company, or on a contractual basis to do the books or tax returns. They can also work 

for individuals to help with their financial decisions, tax returns, or other money-

related issues. 

Accountants use numbers and financial statements to paint a picture of the health 

of a company, organization, or individual. By using their skills in math, accounting, 

law, and finance, they analyze profits and losses. They provide information that 

investors and business owners need in order to see how a company is doing over a 

period of time. This information forms the basis of a company's report and legal filing 

reports. 

Types of Accounting: 
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Public Accounting - 

This would be an accounting service to the general public, and is thought to be more 

professional than private accounting. Certified and non-certified public accountants can 

provide public accounting services. 

Private Accounting - 

This would be accounting that is limited to only a single firm, where an accountant 

receives a salary on an employer-employee basis. This term is used even if the 

employer is in a public corporation. 

National Income Accounting - 

Rather than the usual business concept, national income accounting uses an economic 

or social concept. This type of accounting provides estimates of a country's annual 

purchasing power. 

Fiduciary Accounting - 

This type of accounting is done by a trustee, executor, or administrator. The job is to 

keep the records and prepare the reports, which may be authorized by or under the 

jurisdiction of a court of law. 

Fund or Governmental Accounting - 

This type of accountant works for non-profit organizations or branches of government. 

The double-entry system of accounting is used, the same as conventional accounting. 

Special funds accounting is also used. 

Investment Accounting - 

Investment accounting, portfolio accounting or securities accounting - all synonyms the 

describe the process of accounting for a portfolio of investments such as securities, 

commodities and/or real estate held in an investment fund such as a mutual fund or 

hedge fund. 

 

Тема 7.  Прочитати текст, виписати незнайомі фрази та слова. 

Опрацювати текст за планом: 

1.Головна тема та ідея тексту; 

2.Написати короткий переказ тексту. 

3. Переклад тексту. 

 

 

Difficult choice. 
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What am I going to do after school or university? Maybe I should consider a job in 

the world of banking. There's a surprisingly wide range to choose from — for 

example, I could work for a high-street bank. Let us see what's what and who's who. 

If to take the roof off a high-street bank, one can reveal that lots of people work 

behind the scenes in banks. There's the clerical staff (sometimes called bank clerks), 

and their job includes sorting cheques, making sure that each customer receives a 

statement of his/ her account each month, keeping detailed up-to-date records of all 

bank's business.. 

   The Manager. This is the person in charge of the bank. She or he: (a) gives 

customers advice about their finances, (b) makes sure that the bank and its staff are 

working properly. 

   The Small-Business Adviser. Banks provide a wide range of services to their 

customers. This includes advice for people with small businesses. "How do I start a 

business?" "How much money can I afford to borrow?" "How do I plan ahead to 

make my business successful?" These are questions like these, which the small-

business adviser is there to answer. 

  The Bank's Computer System. Modem Banks keep all their financial data in 

computers. This makes it possible to check and provide information at the touch of 

button. 

   The Foreign Exchange Desk. This is where you go to buy or sell foreign currency. 

      The Cash Dispenser Machine. You need money but the bank's closed? No 

problem — use the cash dispenser machine. All you have to do is: (a) put your cash-

card into the machine, (b) tap in your personal identification number and the amount 

of money you want. A few seconds later the money appears. Thanks to machines like 

these, many banks are now open 24 hours a day.   So, money is an important part of 

everyday life. These days, money is hi-tech (modern, well-designed and 

sophisticated). We have notes and coins, which are specially made. We use credit 

cards. Banks and stock-exchanges can move millions at a touch of a button. 

   So, money is universal — but why? The answer is very simple. Without it trade 

would be impossible, and people in any society need to exchange goods in order to 

survive. 

 

 

Тема 8.  Прочитати текст, виписати незнайомі фрази та слова. 

Опрацювати текст за планом: 
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1.Головна тема та ідея тексту; 

2.Написати короткий переказ тексту. 

3. Переклад тексту. 

 

 

Task 1. Economy. 

 

Until the 18th century the economy of England was mainly agricultural. 

With the advent of the Industrial Revolution, however, England gradually 

evolved into industrial region. 

During the late 18th and the 19th centuries, the growth of heavy industries 

(iron and steel, textiles and shipbuilding) in the northeastern counties was based on 

the proximity of coal and iron-ore deposits. 

During the 1930s the Depression and foreign competition contributed to a 

decrease in the production of manufactured goods and an increase in unemployment 

in the factories of Lancashire, Cheshire and Staffordshire. 

The unemployed from these northern counties moved to London and the 

surrounding counties. 

The southeast became urbanized and industrialized, with automotive, chemical, 

electrical and machine tool manufactures as the leading industries. 

An increase in population and urban growth during the 20th century caused a 

significant drop in the acreage of farms in England, but the counties of Cornwall, 

Devon, Kent, Lincolnshire, Somerset and North Yorkshire have remained 

agricultural. 

Economy is a system which tries to balance the available resources of a 

country, including land, labor, capital and enterprise. The word “economy” derives 

from Greek language and means “household management”. Economy of a certain 

region or country is closely interlinked with such areas as culture, education, 

technological progress, history, political structure, legal systems, natural resources 

and ecology. These areas or factors set the conditions for the economy. That’s why 

some cultures create more productive economies and function better than others. 
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3. ЗРАЗКИ НАПИСАННЯ ПИСЬМОВИХ РОБІТ.  

 

Sample 1. Представлення себе.  ( SELF-DESCRIPTION) 

Well, good morning sir/madam, 

Hi Friends, My name is………….. from …………….. I am the first-year student of 

Uman National University of Horticulture.  I am student of the Faculty of Economics 

and Entrepreneurship. I study economy, banking and insurance. 

 We have five of my family. My dad is a personal employee and my mother is a 

housewife. I have three siblings. 

As for my personality, I am very creative, determined and responsible. Sometimes I 

can be a little bit shy but it depends on the situation. My friends say that I’m very 

talkative and ambitious  but I don’t think so.  

My strength is devoted to hard work, self-motivation, and my work. My hobby is 

making nets, painting, surfing the net. 

My short-term goal is to complete my education successfully and find well-paid and 

interesting job.   

My long-term goal to make a family and buy the house of my dream. 

 

Sample 2. My working day. \ 

I am very busy on my weekdays. My weekdays do not differ much one from another. 

On weekdays my working day begins early in the morning. My classes start at 8.30 , 

so I have to get up at 7, to be ready in time. I never wake up myself, I always set an 

alarm clock. Sometimes I do my morning exercises, then I rush to the bathroom. I 

clean my teeth, wash my face. The cold water makes me feel not so sleepy. Then I go 

back to my room, make the bed. I switch on my radio or TV. I put on my clothes, 

comb my hair, put a little makeup. After that I have breakfast.  

At a quarter to eight I grab my bag and rush to university. . My classes  start  at 8.30  

and I don’t like to be late. 

Usually I have two or three classes a day, it lasts till 2 o’clock. After each class there 

is a break, so I can talk to my friends or eat my sandwich. When classes are over I go 

home,  have my dinner and a little rest. 

The teachers give us a lot of homework, so I start doing it about 16.30 or 17.00. As a 

rule it takes me two or three hours to do my home assignments. 

Then I watch  TV or surf the net and  have supper.  Twice a week in evenings I go 

play tennis. When I do not go to play tennis, I stay home and watch TV, listen to the 
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music, read magazines. Sometimes my friends call me and we go for a walk. 

At eleven o’clock tired after a long working day I go to bed and fall asleep. 

 

 

 

Sample3. Лист-відгук. ( Review letter).  

Dear Steph, 

Thank you for contacting us. 

We pride ourselves on delivering strong customer service and are always looking for 

new ways to improve. 

We would appreciate if you could complete our Customer Service Satisfaction Survey 

and share some feedback with us on your experiences.  

The survey will take no longer than two minutes to complete and will help us to 

ensure we continue to give all our customers the best service possible. 

Thank you for your time,  

Team Ticket Arena 

 

Sample4. Лист до банку. ( LETTER TO THE BANK) 

Dear Sir / Madam 

I would like to make an urgent transfer of XXXX from my current account (put in 

your number here) to my joint account (put in account number here). Please let me 

know your fee for arranging this transfer. 

Account details 

Current account: Number 

Name of account holder: (Write the name of who has the account) 

Branch address and code: (Write the bank address and any codes) 

Joint account: number 

Names of account holder: 

Branch address and code: 

Please contact me if you require any further information. My telephone number is 

XXXX. 

Yours faithfully 

Your name 
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Birthday Mobile Phone 

ZIP Code State 

BASIC INFORMATION 
 
First Name 

Last Name 

Email 

Address 

City 

Special Offers 

New Products Events 

WOULD THEY LIKE TO BE 

CONTACTED REGARDING: 

Mail 

Facebook Text 

Email Phone 

HOW WOULD THEY PREFER 

TO BE CONTACTED? 

Birthday Age Birthday Age 

Birthday Age Birthday Age 

Birthday Age Birthday Age 

DOES CUSTOMER HAVE CHILDREN? 

Yes No 

Wedding Anniversary Spouse’s Birthday 

IS CUSTOMER MARRIED? 

Yes No 

 
Spouse’s Name 

 

 

 

 

 

Sample 5. Заповнення про файлу. ( CUSTOMER CONTACT 

INFORMATION) 

                                                             

 

 

Sample 6. Лист про призначення зустрічі. ( APPOINTMENT LETTER) 

Dear Peter, 

  

Good day! 
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I am pleased to appoint you as the Senior Manager at Springfield 

limited beginning from March 6, 2022. 

  

Attached is a document that outlines the company’s proposed terms and conditions 

in regard to your appointment. Should the proposed terms and conditions be 

favorable to you, and if you are therefore willing to accept this appointment, please 

sign the appointment agreement attached to this letter.  Your job responsibilities 

will be discussed with you on the date of your joining. 

  

Welcome to the team, the company is looking forward to working with you. 

  

Regards, 

  

Bob 

Communication Manager, Springfield limited 

 

Sample 7. Мотиваційний лист ( Cover letter)  

 
Ivy Haddington 

(123) 456-7891 

ihaddington@email.com 

May 1, 2018 

Dear Hiring Manager, 

I'm excited to be applying for the Account Manager position at Cloud Clearwater. With more than 

seven years of experience in digital marketing agencies, I have developed a strong talent for 

building trusted relationships with high-value, high-impact clients. 

During my previous role at River Tech, I managed a portfolio of more than a dozen clients in the 

healthcare and consumer goods industries. I strategically coordinated a variety of DTC digital 

marketing campaigns that consistently delivered results, including over 20 campaigns that 

averaged a 10% or greater conversion rate. In addition to producing substantial ROI, these 

campaigns also earned our top pharmaceutical clients multiple prestigious MM&M consumer 

awards in 2014, 2016, and 2017. 

In addition to my experience working with existing client accounts, I was also given the opportunity 

to assist the business development team with RFPs for new clients in our healthcare vertical. I was 

responsible for selecting the pitch team, developing our presentation strategy, and spearheading 

post-pitch follow-up efforts. My efforts earned a 40% win rate, directly resulted in more than $15 

million in new accounts, and landed projects with three of our CEO's key strategic account targets. 

Thank you for your time and consideration. I'm looking forward to learning more details about the 

Account Manager position and about Cloud Clearwater. With a proven track record of account 

success, I am positioned to exceed your expectations for this role and substantially benefit your 

organization. I'm eager for the opportunity to share more examples of my work and discuss how my 

talents can be used to benefit Cloud Clearwater's client portfolio. 

Sincerely, 

Ivy Haddington 
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Sample 8. Резюме. ( CV, Resume) 
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Sample 9. Лист-запит. ( Request letter) 

Dear Sir/ Madam 

I am writing to request an increase of $5,000.00 in my credit limit with Doe. My 

current limit is insufficient to cover my monthly purchases at your firm. As you know, 

my credit history with you is spotless. I have always made payments on time, so I do 

not anticipate problems handling the increased limit. If you need any further 

information to grant the increase, please call. I look forward to hearing from you. 

Best wishes, 

John Deer 

Sample 10 . Економічні показники. ( ECONOMIC INDICATORS)  

Markets Last Reference Previous Range Frequency 

Currency 
1.36 Jan/21 1.37 1.05 : 2.86 Daily 

Stock Market (points) 
6672 Jan/21 6639 987 : 7904 Daily 

Government Bond 10Y (%) 
0.27 Jan/21 0.26 0.07 : 16.09 Daily 

 

Overview Last Reference Previous Range Frequency 

GDP Growth Rate (%) 
16 Sep/20 -18.8 -18.8 : 16 Quarterly 

GDP Annual Growth Rate (%) 
-8.6 Sep/20 -20.8 -20.8 : 9.7 Quarterly 

Unemployment Rate (%) 
5 Nov/20 4.9 3.4 : 11.9 Monthly 

Inflation Rate (%) 
0.6 Dec/20 0.3 -0.1 : 8.5 Monthly 

Inflation Rate Mom (%) 
0.3 Dec/20 -0.1 -0.94 : 3.37 Monthly 

Interest Rate (%) 
0.1 Dec/20 0.1 0.1 : 17 Daily 

Balance of Trade (GBP Million)  
-4995 Nov/20 -2339 -8737 : 7644 Monthly 

Current Account (GBP Million)  
-15734 Sep/20 -11915 -34541 : 2668 Quarterly 

Current Account to GDP (%) 
-3.8 Dec/19 -3.9 -5.2 : 2.7 Yearly 

Government Debt to GDP (%) 
80.7 Dec/19 82.4 21.7 : 82.9 Yearly 

Government Budget (% of GDP) 
-1.8 Dec/19 -2.7 -10.2 : 4.8 Yearly 

https://tradingeconomics.com/united-kingdom/currency
https://tradingeconomics.com/united-kingdom/currency
https://tradingeconomics.com/united-kingdom/currency
https://tradingeconomics.com/united-kingdom/stock-market
https://tradingeconomics.com/united-kingdom/stock-market
https://tradingeconomics.com/united-kingdom/stock-market
https://tradingeconomics.com/united-kingdom/government-bond-yield
https://tradingeconomics.com/united-kingdom/government-bond-yield
https://tradingeconomics.com/united-kingdom/government-bond-yield
https://tradingeconomics.com/united-kingdom/gdp-growth
https://tradingeconomics.com/united-kingdom/gdp-growth
https://tradingeconomics.com/united-kingdom/gdp-growth
https://tradingeconomics.com/united-kingdom/gdp-growth-annual
https://tradingeconomics.com/united-kingdom/gdp-growth-annual
https://tradingeconomics.com/united-kingdom/gdp-growth-annual
https://tradingeconomics.com/united-kingdom/unemployment-rate
https://tradingeconomics.com/united-kingdom/unemployment-rate
https://tradingeconomics.com/united-kingdom/unemployment-rate
https://tradingeconomics.com/united-kingdom/inflation-cpi
https://tradingeconomics.com/united-kingdom/inflation-cpi
https://tradingeconomics.com/united-kingdom/inflation-cpi
https://tradingeconomics.com/united-kingdom/inflation-rate-mom
https://tradingeconomics.com/united-kingdom/inflation-rate-mom
https://tradingeconomics.com/united-kingdom/inflation-rate-mom
https://tradingeconomics.com/united-kingdom/interest-rate
https://tradingeconomics.com/united-kingdom/interest-rate
https://tradingeconomics.com/united-kingdom/interest-rate
https://tradingeconomics.com/united-kingdom/balance-of-trade
https://tradingeconomics.com/united-kingdom/balance-of-trade
https://tradingeconomics.com/united-kingdom/balance-of-trade
https://tradingeconomics.com/united-kingdom/current-account
https://tradingeconomics.com/united-kingdom/current-account
https://tradingeconomics.com/united-kingdom/current-account
https://tradingeconomics.com/united-kingdom/current-account-to-gdp
https://tradingeconomics.com/united-kingdom/current-account-to-gdp
https://tradingeconomics.com/united-kingdom/current-account-to-gdp
https://tradingeconomics.com/united-kingdom/government-debt-to-gdp
https://tradingeconomics.com/united-kingdom/government-debt-to-gdp
https://tradingeconomics.com/united-kingdom/government-debt-to-gdp
https://tradingeconomics.com/united-kingdom/government-budget
https://tradingeconomics.com/united-kingdom/government-budget
https://tradingeconomics.com/united-kingdom/government-budget
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Overview Last Reference Previous Range Frequency 

Business Confidence (points) 
-22 Mar/21 0 -87 : 55 Quarterly 

Manufacturing PMI (points) 
52.9 Jan/21 57.5 32.6 : 61.5 Monthly 

Services PMI (points) 
38.8 Jan/21 49.4 13.4 : 62.5 Monthly 

Consumer Confidence (points) 
-28 Jan/21 -26 -39 : 10 Monthly 

Retail Sales MoM (%) 
0.3 Dec/20 -4.1 -18.1 : 14 Monthly 

Corporate Tax Rate (%) 
19 Dec/20 19 19 : 52 Yearly 

Personal Income Tax Rate (%) 
45 Dec/20 45 40 : 50 Yearly 

Coronavirus Cases (Persons)  
3647463 Jan/21 3617459 2 : 3647463 Daily 

Coronavirus Deaths (Persons)  
97939 Jan/21 97329 0 : 97939 Daily 

Coronavirus Recovered (Persons) 
344 Jan/21 10731 18 : 10731 Daily 

Hospital Beds (per 1000 people ) 
2.54 Dec/17 2.57 2.54 : 4.08 Yearly 

Hospitals (per one million people ) 28.82 Dec/18 29.06 24.27 : 29.29 Yearly 

 

 

4. СИТУАТИВНІ ТА РОЛЬОВІ ЗАВДАННЯ 

Situation1. Personal finance 

You work at UBCS International. 

A customer phones to give a new address and new phone numbers. 

Ask for the customer’s name and account number. 

Ask for the new address and phone numbers. 

If you don’t understand, ask the customer to repeat the information. 

 

Situation 2. Jobs in banking 

You work at JFB International Bank. Your head office is in Paris and you have 27 

branches in France, Belgium and Luxembourg. Your bank has 15,000 employees. 

Your bank provides current and savings accounts, foreign exchange and mortgages. 

Situation 3. Bank transactions 
 
You are a customer. 
You go to the bank because you want to buy some yen for a business trip. 
You leave on Thursday. 
You also want information on travel insurance. 

 

https://tradingeconomics.com/united-kingdom/business-confidence
https://tradingeconomics.com/united-kingdom/business-confidence
https://tradingeconomics.com/united-kingdom/business-confidence
https://tradingeconomics.com/united-kingdom/manufacturing-pmi
https://tradingeconomics.com/united-kingdom/manufacturing-pmi
https://tradingeconomics.com/united-kingdom/manufacturing-pmi
https://tradingeconomics.com/united-kingdom/services-pmi
https://tradingeconomics.com/united-kingdom/services-pmi
https://tradingeconomics.com/united-kingdom/services-pmi
https://tradingeconomics.com/united-kingdom/consumer-confidence
https://tradingeconomics.com/united-kingdom/consumer-confidence
https://tradingeconomics.com/united-kingdom/consumer-confidence
https://tradingeconomics.com/united-kingdom/retail-sales
https://tradingeconomics.com/united-kingdom/retail-sales
https://tradingeconomics.com/united-kingdom/retail-sales
https://tradingeconomics.com/united-kingdom/corporate-tax-rate
https://tradingeconomics.com/united-kingdom/corporate-tax-rate
https://tradingeconomics.com/united-kingdom/corporate-tax-rate
https://tradingeconomics.com/united-kingdom/personal-income-tax-rate
https://tradingeconomics.com/united-kingdom/personal-income-tax-rate
https://tradingeconomics.com/united-kingdom/personal-income-tax-rate
https://tradingeconomics.com/united-kingdom/coronavirus-cases
https://tradingeconomics.com/united-kingdom/coronavirus-cases
https://tradingeconomics.com/united-kingdom/coronavirus-cases
https://tradingeconomics.com/united-kingdom/coronavirus-deaths
https://tradingeconomics.com/united-kingdom/coronavirus-deaths
https://tradingeconomics.com/united-kingdom/coronavirus-deaths
https://tradingeconomics.com/united-kingdom/coronavirus-recovered
https://tradingeconomics.com/united-kingdom/coronavirus-recovered
https://tradingeconomics.com/united-kingdom/coronavirus-recovered
https://tradingeconomics.com/united-kingdom/hospital-beds
https://tradingeconomics.com/united-kingdom/hospital-beds
https://tradingeconomics.com/united-kingdom/hospital-beds
https://tradingeconomics.com/united-kingdom/hospital
https://tradingeconomics.com/united-kingdom/hospital
https://tradingeconomics.com/united-kingdom/hospital
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Situation 4. An accountant’s life 
  
Student A will dictate some calculations to you. Write them down. Student 
A will then check your answers.  
Now dictate these calculations to Student A. Give your partner time to write 
them down. Then check their answers. 
13,000 -r 15 = 200 
1,020 + 250 =1,270 
127 x 3 =381 
973- 125 =848 

 

Situation 5. The economy 
 
You are an economist. 
A reporter phones you to ask some questions about your predictions for 
the economy.  
Give a positive prediction about inflation, but say there will be no change 
in consumer spending. 
Give two or three predictions for the economy next year. 

 

5. ГЛОСАРІЙ. 

1.Asset – anything that has value 

2.Balance sheet – a method of accounting 

3.Capital – overall wealth of a business 

4.Cash flow – amount of operating cash 

5.Depreciation – any assetwhen it loses some of the value 

6.Liability – legal obligation to repay a debt 

7.Liquidity – an indicator of how quickly an asset can be turned into cash 

8.Annual percentage rate – real yearly cost of a loan 

9.Appraisal – market value 

10.Collateral – any asset as security for a loan 

11.Debt Consolidation – the process of combining multiple loans 

12.Fixed interest rate – a loan established in the beginning 

13.Franchise Agreement – agreement with a larger company 

14.Net worth – your business’ total value 
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15.Property tax – annual amount paid by a land owner to the government 

16.Sales charge – a charge for buying an investment 

17.Shareholder – an owner of shares 

18. Unitholder – an owner of units in an investment 

19. Withdrawal – taking money from your account 
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