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ОПИС ДИСЦИПЛІНИ 
Незаперечною є теза про те, що сформувати високоефективну і конкурентоспроможну 

економіку держави та розвивати її, в першу чергу, здатна лише високотехнологічна промисловість. 

Тому з переходом України до ринкових умов господарювання зростають вимоги до економічної 

підготовки фахівців, зокрема деревообробної промисловості. Вивчення курсу «Економіка 

деревообробної галузі» ставить перед собою за мету формування у студентів здатності до 

самостійного економічного мислення та набуття практичних навичок виконання економічних 

розрахунків до розв’язання в майбутньому повсякденних виробничо-господарських завдань 

деревообробного підприємства. У процесі вивчення дисципліни розглядаються загальні проблеми 

функціонування деревообробної промисловості, капітал і виробничі фонди, технічна база, 

організація і планування виробництва. Зміст дисципліни підпорядкований майбутній трудовій 

діяльності спеціаліста і передбачає набуття студентом необхідних знань по вибору найбільш 

економічно обґрунтованих варіантів вирішення виробничих задач. 

В результаті вивчення дисципліни «Економіка деревообробної галузі» студент повинен: 

– знати категорії і поняття економічної термінології, напрямки економії і раціонального 

використання лісової сировини, визначення основних показників діяльності підприємства, 

раціонального використання матеріальних, трудових і фінансових ресурсів. 

– уміти застосовувати одержані знання, обчислювальну техніку в економічних розрахунках, 

визначати впив основних факторів на показники діяльності підприємства, складати кошториси 

витрат, розраховувати повну собівартість продукції. 

 

СТРУКТУРА ДИЦИПЛІНИ 

Тема 
Години 

(лекції/практичні) 

Результати 

навчання 
Завдання Оцінювання 

Перший семестр 

Модуль 1 

Тема 1 

Предмет, 

завдання та 

загальна 

характеристика 

економіки 

деревообробки 

2/2 Знати предмет, 

методи, завдання 

навчальної 

дисципліни. 

Використовувати 

загальну 

характеристику 

економіки 

деревообробної 

галузі 

Виконання 

практичної 

роботи 

 

Виконання 

самостійних 

робіт 

10 

 

 

 

5 
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Тема 2 

Лісосировинна 

база 

деревообробної 

промисловості 

України та стан її 

використання 

2/4 Знати стан і 

викоистання 

лісосировинної 

бази 

деревообробної 

промисловості 

України. Уміти 

здійснювати 

розрахунки й аналіз 

базових показників 

стану і 

використання 

лісового фонду. 

 

Виконання 

практичної 

роботи 

 

Виконання 

самостійних 

робіт 

10 

 

 

 

10 

Тема 3 

Сучасний стан та 

перспективи 

розвитку 

деревообробної 

промисловості 

2/4 Володіти даними 

щодо сучасного 

стану й місця 

деревообробної 

галузі у економіці 

держави, 

розрізняти й 

аналізувати основні 

напрями розвитку 

галузі. 

 

Виконання 

практичної 

роботи 

 

Виконання 

самостійних 

робіт 

10 

 

 

 

10 

Тема 4 

Науково-

технічний 

прогрес і 

ефективність 

деревообробної 

промисловості 

2/4 Знати базові 

поняття ефекту й 

ефективності, 

розрізняти види 

ефекту, уміти 

співвідносити 

науково-технічний 

прогрес й 

ефективність 

функціонування 

галузі. 

 

Виконання 

практичної 

роботи 

 

Виконання 

самостійних 

робіт 

10 

 

 

 

5 

Написання модульної контрольної роботи № 1 на платформі Elearn. 30 

Всього за модуль 1 100 

Модуль 2 

Тема 5 

Основні фонди 
деревообробної 
промисловості, 
виробничі 
потужності. 
Оборотні засоби і 
матеріально-
технічне 
забезпечення 
галузі 
 

4/4 Знати основні 

означення, уміти 

розраховувати, 

аналізувати і 

прогнозувати 

динаміку основних 

показників стану й 

використання 

основних і 

оборотних засобів. 

Виконання 

практичної 

роботи 

 

Виконання 

самостійних 

робіт 

10 

 

 

 

10 



Тема 6 

Виробничий 
процес та 
виробнича 
структура 
деревообробного 
підприємства 

1/4 Володіти 

основними 

поняттями 

виробничого 

процесу й 

структури 

підприємств 

деревообробної 

галузі. Уміти 

розраховувати 

базові показники, 

що характеризують 

виробничий процес 

й структуру, 

виробничий цикл, 

тип виробництва. 

 

 

 

 

Виконання 

практичної 

роботи 

 

Виконання 

самостійних 

робіт 

10 

 

 

 

 

 

10 

Тема 7 

Продукція 
деревообробної 
промисловості 

1/4 Розрізняти поняття, 

що характеризують 

продукцію 

деревообробної 

галузі. 

Застосовувати 

аналітичні методи й 

підходи для 

співставлення 

продукції. 

 

 

 

 

Виконання 

практичної 

роботи 

 

Виконання 

самостійних 

робіт 

10 

 

 

 

5 

Тема 8 

Якість продукції 
деревообробної 
галузі 

1/4 Знати означення 

якості й пов’язаних 

понять, уміти 

охарактеризувати 

якість продукції у 

якісних і кількісних 

термінах. Володіти 

елементами аналізу 

конкуренто-

спроможності 

продукції. 

 

 

 

 

 

 

Виконання 

практичної 

роботи 

 

Виконання 

самостійних 

робіт 

10 

 

 

 

5 

Написання модульної контрольної роботи № 2 на платформі Elearn. 30 

Всього за модуль 2 100 

Всього за перший семестр 70 

Залік 30 



Другий семестр 

Модуль 3 

Тема 9 

Кадрове 
забезпечення, 
продуктивність 
праці та 
заробітна плата 

2/2 Знати основні 

терміни й 

означення, уміти 

кількісно 

охарактеризувати 

персонал, 

продуктивність 

праці й заробітну 

плату. 

Застосовувати 

набуті знання для 

вибору форм і 

систем оплати 

праці, планування 

чисельності 

персоналу і рівня 

продуктивності 

праці. 

 

Виконання 

практичної 

роботи 

 

Виконання 

самостійних 

робіт 

10 

 

 

 

10 

Тема 10 

Собівартість 
продукції, 
прибуток, 
рентабельність в 
деревообробній 
промисловості 

2/2 Знати терміни й 

означення за 

темою, розрізняти 

витрати,  

собівартість і 

рентабельність за 

видами, уміти 

формувати 

кошторис витрат, 

застосовувати 

набуті знання для 

розрахунку 

собівартості 

продукції, 

планування 

прибутку й 

рентабельності. 

 

Виконання 

практичної 

роботи 

 

Виконання 

самостійних 

робіт 

10 

 

 

 

10 

Тема 11 

Ціни на 
продукцію 
деревообробної 
галузі 

1/2 Знати терміни й 

поняття, пов’язані з 

ціною та 

ціноутворенням, 

уміти формувати 

цінову політику 

підприємства на 

основі його 

ринкової стратегії 

та ринкової 

кон’юнктури, 

розраховувати ціну 

продукції. 

 

Виконання 

практичної 

роботи 

 

Виконання 

самостійних 

робіт 

10 

 

 

 

10 



Тема 12 

Планування і 
прогнозування 
розвитку галузі 

1/- Знати основні 

тренди розвитку 

деревообробної 

галузі, уміти 

аналізувати 

тактичні й 

операційні плани, 

володіти 

елементами бізнес-

планування. 

 

Виконання 

самостійних 

робіт 

10 

Написання модульної контрольної роботи № 3 на платформі Elearn. 30 

Всього за модуль 3 100 

Модуль 4 

Тема 13 

Інноваційні та 
інвестиційні 
процеси в 
деревообробній 
галузі 

2/2 Володіти 

теоретичним 

матеріалом щодо 

інвестиційної та 

інноваційної 

діяльності 

підприємств 

деревообробної 

галузі, уміти 

розраховувати 

термін окупності 

інвестицій. 

 

Виконання 

практичної 

роботи 

 

Виконання 

самостійних 

робіт 

10 

 

 

 

10 

Тема 14 

Розміщення 
промислового 
виробництва 
деревообробної 
галузі 

2/2 Розуміти й 

застосовувати 

базові принципи 

розміщення 

промислового 

виробництва 

підприємств галузі.  

 

Виконання 

практичної 

роботи 

 

Виконання 

самостійних 

робіт 

10 

 

 

 

5 

Тема 15 

Економічне 
стимулювання 
підвищення 
ефективності 
виробництва 
деревообробної 
промисловості 

1/- Знати 

термінологічні 

значення понять 

економічної 

ефективності, 

уміти здійснювати 

оцінювання 

економічної 

ефективності 

господарських 

заходів, розуміти 

економічні стимули 

підвищення 

ефективності 

виробництва у 

деревообробній 

галузі. 

 

Виконання 

самостійних 

робіт 

10 



Тема 16 

Нормативно-
правова і 
законодавча база 
деревообробної 
промисловості 

1/4 Володіти 

матеріалом щодо 

нормативно-

правових актів, які 

регулюють 

діяльність 

підприємств 

деревообробної 

галузі, уміти 

аналізувати дані, 

наведені у цих 

джерелах та 

застосовувати їх. 

Виконання 

практичної 

роботи 

 

Виконання 

самостійних 

робіт 

10 

 

 

 

 

 

10 

Тема 17 

Екологічні 
проблеми 
функціонування 
підприємств 
деревообробної 
галузі 

1/- Знати про вплив 

деревообробного 

виробництва на 

довкілля, пов’язані 

ризики, уміти 

розробляти 

стратегії щодо їх 

мінімізації. 

Виконання 

самостійних 

робіт 

5 

Написання модульної контрольної роботи № 4 на платформі Elearn. 30 

Всього за модуль 4 100 

Всього за другий семестр 70 

Іспит 30 

Всього за курс 100 

 

ПОЛІТИКА ОЦІНЮВАННЯ 

 

Політика щодо 

дедлайнів та 

перескладання: 

Дедлайни встановлені для кожного з завдань. Роботи, які 

здаються із порушенням термінів без поважних причин, 

оцінюються на нижчу оцінку. Перескладання модульних 

контрольних робіт відбувається із дозволу лектора за 

наявності поважних причин (наприклад, лікарняний).  

Політика щодо 

академічної 

доброчесності: 

Списування під час контрольних робіт та екзаменів заборонені 

(у т.ч. із використанням мобільних пристроїв та спецзасобів). 

Письмові роботи (практичні й самостійні), реферати повинні 

бути оригінальними, містити особистий доробок студента, 

мати коректні текстові посилання на використану літературу. 

Політика щодо 

відвідування: 

Відвідування занять є обов’язковим. За об’єктивних причин 

(наприклад, хвороба, міжнародне стажування) навчання може 

відбуватись індивідуально (в он-лайн формі за погодженням із 

директором інституту). 

 

ШКАЛА ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ 

 

Рейтинг студента, 

бали 

Оцінка національна за результати складання екзаменів 

заліків 

екзаменів заліків 

90-100 відмінно зараховано 

74-89 добре 

60-73 задовільно 

0-59 незадовільно не зараховано 

 


