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ОПИС ДИСЦИПЛІНИ 

З переходом економіки України до ринку зростають вимоги до економічної підготовки 

спеціалістів лісового профілю. Сучасний керівник виробництва повинен глибоко володіти 

не тільки технологіями, але також і питаннями економіки, управління, організації, 

планування, обліку. Вивчення дисципліни "Планування лісогосподарського виробництва" 

має за мету сприяти набуттю відповідних умінь та навичок. 

"Планування лісогосподарського виробництва" – прикладна економічна дисципліна 

освітнього ступеня "Магістр". 

Завданням вивчення дисципліни є допомогти студентам комплексно поєднати 

лісівничі, технологічні та економічні знання для розробки техніко-економічного плану 

підприємства лісового господарства. 

У результаті вивчення "Планування лісогосподарського виробництва" студенти 

повинні володіти сучасними методами планування, використовувати загальноекономічні 

та галузеві інформаційні ресурси для ефективного планування лісогосподарського 

виробництва. 

Вони повинні знати: 

– систему планів, які діють у лісовому господарстві; 

– загальноекономічні та галузеві нормативи, якими регулюється 

лісогосподарське виробництво; 

– методи планування виробничої діяльності; 

– технологію планових розрахунків. 

Студенти повинні вміти: 

– виконувати техніко-економічні розрахунки до основних розділів виробничо-

фінансового плану підприємства лісового господарства; 

– здійснювати оперативне планування основних лісогосподарських робіт на рівні 

лісництва. 

 

СТРУКТУРА ДИЦИПЛІНИ 

Тема 
Години 

(лекції/лабора-

торні) 

Результати 

навчання 
Завдання Оцінювання 

Перший семестр 

Модуль 1 

Тема 1 
Курс «Планування 

лісогосподарського 

виробництва» у 

2/4 Знати означення 

поняття "план" та 

"планування". Знати 

сутність планування 

Виконання 

лабораторної 

роботи 

 

5 
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Тема 
Години 

(лекції/лабора-

торні) 

Результати 

навчання 
Завдання Оцінювання 

системі 

економічних наук 
виробництва. 

Розуміти об`єкт 

курсу, предмет, 

методологію, 

методику та 

технологію 

планування 

лісогосподарського 

виробництва.  

Розуміти роль 

планування 

виробництва як однієї 

із загальних функцій 

управління. 

Розрізняти етапи 

планування. Уміти 

визначати переваги 

планової діяльності 

підприємств. 

Виконання 

самостійної 

роботи 

2 

Тема 2 
Особливості 

планування як 

функції управління 

лісами і лісовим 

господарством 

2/4 Знати специфічні 

особливості 

планування у сфері 

лісового 

господарства. Уміти 

здійснити узгодження 

процесу планування із 

зацікавленими 

сторонами. Розуміти 

проблемність 

стратегічного 

планування 

лісогосподарських 

підприємств. 

Володіти питанням 

планування 

землекористування 

землями 

лісогосподарського 

призначення. 

Усвідомлювати 

завдання планування 

у сфері лісового 

господарства. 

Виконання 

лабораторної 

роботи 

 

Виконання 

самостійної 

роботи 

10 

 

 

 

2 

Тема 3 
Принципи і методи 

планування в 

сучасних умовах 

2/4 Знати сутність 

принципів єдності, 

безперервності, 

гнучкості, точності, 

участі. 

Усвідомлювати 

збалансованість і 

оптимальність 

Виконання 

лабораторної 

роботи 

 

Виконання 

самостійної 

роботи 

10 

 

 

 

2 



Тема 
Години 

(лекції/лабора-

торні) 

Результати 

навчання 
Завдання Оцінювання 

використання 

ресурсів.  

Уміти застосовувати 

основні методи 

планування: 

екстраполяційний, 

інтерполяційний, 

нормативний, 

балансовий, 

графоаналітичний, 

економіко-

математичні 

(економетричні). 

Тема 4 
Система планів, що 

діють у 

лісогосподарському 

виробництві                

2/8 Знати види планів, 

сутність 

директивного та 

індикативного 

планування. 

Розуміти етапи 

стратегічного 

планування, зміст 

стратегічного плану, 

економічну стратегію 

підприємства. Вміти 

використовувати 

проект організації і 

розвитку лісового 

господарства як 

елемент стратегічного 

плану 

лісогосподарського 

підприємства.  

Знати призначення 

тактичного 

планування, 

тактичного плану. 

Усвідомлювати 

відмінності 

тактичного і 

стратегічного 

планування. Знати 

сутність оперативного 

планування 

лісогосподарських 

робіт. Уміти 

розрізняти міжцехове 

і внутрішньоцехове 

планування. 

Виконання 

лабораторних 

робіт 

 

Виконання 

самостійної 

роботи 

10 

 

 

 

2 

Тема 5 

Нормативна база 

планування 

2/6 Орієнтуватися у 

інформаційній базі 

планування 

лісогосподарського 

Виконання 

лабораторної 

роботи 

 

10 

 

 

 



Тема 
Години 

(лекції/лабора-

торні) 

Результати 

навчання 
Завдання Оцінювання 

лісогосподарських 

підприємств 
виробництва. Знати, 

що таке планова інфо-

рмація, які є вимоги 

до неї.  

Розуміти елементи 

нормативної бази 

планування 

лісогосподарського 

виробництва і підходи 

до її раціональної ор-

ганізації. 

Орієнтуватися у 

класифікації норм і 

нормативів, методів їх 

розробки. 

Уміти користуватися 

системою норм і 

нормативів у 

лісогосподарському 

виробництві. 

Виконання 

самостійної 

роботи 

1 

Тема 6 
Формування 

виробничої 

програми 

лісогосподарського 

підприємства 

2/4 Знати означення 

виробничої програми 

підприємства, її суть і 

зміст, розуміти 

різницю між 

номенклатурою і 

асортиментом 

продукції. Уміти 

застосовувати 

елементи формування 

виробничої програми. 

Розрізняти 

особливості 

формування 

натуральних 

показників 

виробничої програми 

лісогосподарського 

підприємства.  

Уміти формувати 

календарний план 

виробничої програми, 

знати зміст і 

послідовність 

розробки. 

Розрізняти поняття 

товарна, реалізована, 

валова, чиста 

продукція. Розглядати 

вартість деревини, як 

один із основних 

чинників планування 

Виконання 

лабораторної 

роботи 

 

Виконання 

самостійної 

роботи 

15 

 

 

 

1 



Тема 
Години 

(лекції/лабора-

торні) 

Результати 

навчання 
Завдання Оцінювання 

виробничої про-

грами. 

Експрес-опитування за темами лекційних занять 5 

Написання модульної контрольної роботи № 1 на платформі Elearn 25 

Всього за модуль 1 100 

Модуль 2 

Тема 7 
Планування праці і 

заробітної плати на 

лісогосподарських 

підприємствах 

4/8 Знати зміст і розуміти 

завдання плану з 

праці й заробітної 

плати. Володіти 

інформаційною базою 

для розробки плану із 

праці. 

Уміти здійснити 

планування кількості 

персоналу 

підприємства, 

продуктивності праці, 

знати зовнішні і 

внутрішні чинники, 

що на неї впливають.   

Уміти здійснити 

планування оплати 

праці, скласти 

зведений план з праці 

і заробітної плати. 

Виконання 

лабораторних 

робіт 

 

Виконання 

самостійної 

роботи 

10 

 

 

 

1 

Тема 8 
Планування 

матеріально-

технічного 

забезпечення на 

лісогосподарських 

підприємствах 

2/8 Знати зміст та основні 

завдання плану 

матеріально-

технічного 

забезпечення, особли-

вості планування 

закупівель через 

систему "Прозорро". 

Уміти здійснити 

планування потреби в 

сировині і 

матеріальних 

ресурсах. 

Знати особливості 

обліку статті “Мате-

ріали" на лісо-

господарських 

підприємствах. 

Усвідомлювати 

поняття балансу 

матеріальних ре-

сурсів. Вміти 

застосовувати методи 

планування 

виробничих запасів.  

Виконання 

лабораторних 

робіт 

 

Виконання 

самостійної 

роботи 

10 

 

 

 

1 



Тема 
Години 

(лекції/лабора-

торні) 

Результати 

навчання 
Завдання Оцінювання 

Тема 9 
Планування 

собівартості 

лісогосподарської 

продукції в 

ринкових умовах 

4/9 Знати види 

собівартості згідно 

чинного 

законодавства. 

Розуміти зміст та 

компоненти 

виробничої 

собівартості. Уміти 

застосовувати методи 

планування 

виробничої 

собівартості 

лісогосподарських 

робіт (заходів). 

Розуміти сутність 

адміністративних 

витрат, поняття 

змінних, постійних та 

валових витрат.   

Виконання 

лабораторних 

робіт 

 

Виконання 

самостійної 

роботи 

10 

 

 

 

1 

Тема 10 
Фінансове 

планування на 

лісогосподарських 

підприємствах 

2/10 Знати означення 

поняття прибутку, 

маржинального 

доходу, точки 

беззбитковості. 

Розуміти основні 

джерела покриття 

витрат на лісове 

господарство.  

Розглядати 

співвідношення між 

фінансуванням із 

державного бюджету 

та мобілізацією 

внутрішніх 

фінансових ресурсів у 

залежності від 

регіональних 

економічних умов. 

Знати сутність 

бюджетного 

фінансування 

лісогосподарської 

діяльності. Розуміти 

порядок використання 

бюджетних коштів.  

Розуміти сутність  

самофінансування 

підприємств лісового 

господарства. Уміти 

розпізнати правові 

аспекти переходу на 

самофінансування.  

Виконання 

лабораторних 

робіт 

 

Виконання 

самостійної 

роботи 

15 

 

 

 

2 



Тема 
Години 

(лекції/лабора-

торні) 

Результати 

навчання 
Завдання Оцінювання 

Тема 11 
Особливості 

ціноутворення та 

формування 

прибутку 

лісогосподарського 

підприємства 

4/10 Розуміти принципи 

ринкового 

ціноутворення на 

ринку лісоматеріалів.  

Уміти реалізувати 

планування базових 

цін на лісоматеріали 

франко-лісосіка.  

Знати особливості 

управління цінами на 

лісоматеріали в 

ринкових умовах, 

роль маркетингової 

служби в реалізації 

лісоматеріалів. 

Виконання 

лабораторних 

робіт 

 

Виконання 

самостійної 

роботи 

10 

 

 

 

2 

Тема 12 
Бізнес-планування 

на 

лісогосподарських 

підприємствах 

2/– Знати призначення та 

мету складання 

бізнес-плану, коло 

користувачів бізнес-

планом. Вміти 

користуватися 

інформаційним полем 

бізнес-плану. 

Усвідомлювати 

основні вимоги до 

бізнес-плану. 

Розуміти світову та 

вітчизняну методики 

складання бізнес-

плану. 

Виконання 

самостійної 

роботи 

3 

Експрес-опитування за темами лекційних занять 5 

Написання модульної контрольної роботи № 2 на платформі Elearn 30 

Всього за модуль 2 100 

Всього за перший 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 (лабораторні й самостійні), реферати, курсові 

роботи 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 

 


