
ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
1. Код:                                  ; 
2. Назва: Investment resources: classification, valuation, accounting/Інвестиційні ресурси: 

класифікація, оцінка, облік; 

3. Тип: вибірковий;  

4. Рівень вищої освіти: І (бакалаврський); 
5. Рік навчання, коли пропонується дисципліна: 2-й рік, 3-й рік, 4-й рік; 

6. Семестр, коли вивчається дисципліна: 3-й (для 2-го року), 5-й (для 3-го року), 7-й (для 4-го 

року); 

7. Кількість встановлених кредитів ЄКТС: 3,0; 

8. Прізвище, ініціали лектора/лекторів, науковий ступінь, посада: Левицька С.О., д.е.н., 

професор кафедри обліку і аудиту;  

9. Результати навчання: 

• формувати й аналізувати фінансову звітність підприємств та правильно інтерпретувати 

отриману інформацію для прийняття управлінських рішень; 

• володіти та застосовувати знання державної та іноземної мови для формування ділових 

паперів і спілкування у професійній діяльності 

10. Форми організації занять: навчальне заняття, самостійна робота, практична підготовка, 

поточний модульний контроль; 

11. •Дисципліни, що передують вивченню зазначеної дисципліни: «Фінансовий облік 1», 

«Фінансовий облік 2», «Облік і звітність в оподаткуванні», «Звітність підприємств». 

      •Дисципліни, що вивчаються супутньо із зазначеною дисципліною (за необхідності):   ; 
12. Зміст курсу: Інвестиційний процес. Управління портфелем: концептуальне бачення. 

Класифікації активів і ринків. Функціональна роль та поняття інвестицій. Розрахунок та 

інтерпретація коефіцієнта важеля. Контекст і мета фінансової звітності для суб'єктів 

інвестування. Основні види виробничих ресурсів (як інструментів інвестування). Необоротні та 

оборотні активи. Основи планування та побудови інвестиційного портфеля. Вимірювання 

ризику. 

13. Рекомендовані навчальні видання:  
1. Financial Accounting and Reporting. Fourteenth edition. Barry Elliott and Jamie Elliott. 

Library of Congress Cataloging-in-Publication Data. URL: 

https://core.ac.uk/download/pdf/33797479.pdf (дата звернення: 16.03.2019). 

2. Anderson, Seth C. Investment management and mismanagement: history, findings, and 

analysis p.cm. (Innovations in financial markets and institutions ; 17).Includes bibliographical 

references, endnotes and index, 2006 Springer Science+Business Media, LLC.  available at: 

http://epdf.pub/investment-management-and-mismanagement-history-findings-and-analysis.html 

(accessed 22.04.2019). 

3. Levine, Harvey A. Project portfolio management : a practical guide to selecting projects, 

managing portfolios, and maximizing benefits / by Harvey A. Levine; foreword by Max Wideman.—

1st ed. p. cm.—(The Jossey-Bass business & management series) 1. Project management. I. Title. II. 

Series. HD69.P75L485, 2005.   available at: https://leseprobe.buch.de/images-adb/37/66/376672b4-

48ed-4a17-a413-b0d63d9fffe5.pdf (accessed 20.07.2019). 

4. Richard C. Grinold, Ronald N. Kahn. Active Portfolio Management: A Quantitative Approach 

for Providing Superior Returns and Controlling Risk. SECOND EDITION/ 2015. Available at: 

https://pdfs.semanticscholar.org/75cc/ed88c11a9e8607774b62f2af4c92f0875.pdf (accessed 

23.03.2019). 

14. Заплановані види навчальної діяльності та методи викладання: 
20 год. лекцій, 10 год. практичних занять, 60 год. самостійної роботи. Разом – 90 год.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Методи:інтерактивні лекції, елементи проблемної лекції, індивідуальні завдання, впровадження 

ділових та рольових ігор, кейс-методів, індивідуальні та групові науково-дослідні завдання, 

використання мультимедійних засобів. 

15. Форми та критерії оцінювання: 
Оцінювання здійснюється за 100-бальною шкалою. 

Підсумковий контроль: залік в кінці 3-го семестру  (для 2-го року), 5-го семестру  (для 3-го 

року),  7- го семестру  (для 4-го року); 

Поточний контроль (100 балів): тестування, опитування. 

16. Мова викладання: англійська. 

 
 

 

 

Завідувач кафедри                                                                 Позняковська Н.М., к.е.н., доц. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DESCRIPTION OF EDUCATIONAL DISCIPLINE 
1. Code:                                  ; 
2. Title: Investment resources: classification, valuation, accounting; 

3. Type: selective; 

4. Higher education level: the first (Bachelor's degree); 

5. Year of study, when the discipline is offered: second year, third year, fourth year; 

6. Semester when the discipline is studied: third (for 2nd year), fifth (for 3rd year), seventh (for 4th 

year); 

7. Number of established ECTS credits: 3,0; 

8. Surname, initials of the lecturer / lecturers, scientific degree, position: Levytska Svitlana, Doctor 

of Science in Economics, Professor; 

9. Results of studies: 

to prepare  and analyze the financial statements of enterprises and correctly interpret the information 

received to make management decisions;•  

to possess and apply the knowledge of state and foreign language for forming business papers and 

communication at professional activity. 

10. Forms of organizing classes: training classes, independent work, practical training, control 

measures; 

11.Disciplines preceding the study of the specified discipline: «Financial accounting 1», «Financial 

accounting 2», «Accounting and reporting in taxation», «Reporting of enterprises»; 

12.Course contents: The investment process. Portfolio management: an overview.Classifications of 

assets and markets. Мeaning and concept of investment.Calculating and interpretation of the leverage 

ratio.The  context and purpose of financial reporting for investment subjects. Main types of production 

resources (as investment tools). Non-current and current assets. Basics of investment portfolio 

planning and construction. Risk measurement; 

13. Recommended educational editions:  
1. Financial Accounting and Reporting. Fourteenth edition. Barry Elliott and Jamie Elliott. 

Library of Congress Cataloging-in-Publication Data. URL:  

https://core.ac.uk/download/pdf/33797479.pdf (дата звернення: 16.03.2019). 

2. Anderson, Seth C. Investment management and mismanagement: history, findings, and 

analysis p.cm. (Innovations in financial markets and institutions ; 17).Includes bibliographical 

references, endnotes and index, 2006 Springer Science+Business Media, LLC.  available at: 

http://epdf.pub/investment-management-and-mismanagement-history-findings-and-analysis.html 

(accessed 22.04.2019). 

3. Levine, Harvey A. Project portfolio management : a practical guide to selecting projects, 

managing portfolios, and maximizing benefits / by Harvey A. Levine; foreword by Max Wideman.—

1st ed. p. cm.—(The Jossey-Bass business & management series) 1. Project management. I. Title. II. 

Series. HD69.P75L485, 2005.   available at: https://leseprobe.buch.de/images-adb/37/66/376672b4-

48ed-4a17-a413-b0d63d9fffe5.pdf (accessed 20.07.2019). 

4. Richard C. Grinold, Ronald N. Kahn. Active Portfolio Management: A Quantitative Approach 

for Providing Superior Returns and Controlling Risk. SECOND EDITION/ 2015. Available at: 

https://pdfs.semanticscholar.org/75cc/ed88c11a9e8607774b62f2af4c92f0875.pdf (accessed 

23.03.2019). 

14. Planned types of educational activities and teaching methods: 
lectures – 20 hours, practical classes – 10 hours, independent work – 60 hours. Total – 90 hours.  

Methods of teaching: interactive lectures, problem lecture elements, individual tasks, implementing 

business and role games, implementing case method, individual tasks of scientific research, group 

tasks of scientific research, using multimedia tools. 

15. Forms and assessment criteria: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



The assessment is carried out on a 100-point scale. 

Final control: test at the end of the 3rd semester (for the 2nd year), the 5th semester (for the 3rd year), 

the 7th semester (for the 4th year); 

Current control (100 points): testing, questioning. 

16. Language of teaching: English. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Head of the department                      Pozniakovska N. M., Ph.D. in Economics, Assosiate Professor 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


