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The manual is built on the authentic material in English in the field of information banking 
technologies. It highlights the English terminology in the above field and gives examples of English 
words and phrases necessary for further mastering while doing the exercises. The Ukrainian-English 
glossary which is conveniently set at the end of the manual comprises all the modules given.

The system of exercises is of a cyclic character for each module and intended tor working up 
automatic skills of translating words and phrases, as well as for training qualified English-Ukratnian 
translation of banking texts based on information terminology.

Compiled for translation students and experts in economic and computer-aided technologies 
translation.
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