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1. Опис навчальної дисципліни 

 

____________________Економіка садово-паркового господарства_____________ 
                                                                                                                  (назва) 

 
 

Галузь знань, напрям підготовки, спеціальність, освітньо-кваліфікаційний рівень 

 

Галузь знань 20 – Аграрні науки та продовольство 
                                                    (шифр і назва) 

Напрям підготовки  ________________------____________________ 
                                                  (шифр і назва) 

Спеціальність ______206 «Садово-паркове господарство»____ 
                                                  (шифр і назва) 

Освітній ступінь 

 
____________бакалавр____________ 

                                            (бакалавр, спеціаліст, магістр) 

 

Характеристика навчальної дисципліни 

 

Вид Нормативна  

Загальна кількість годин  ___120__ 

Кількість кредитів ECTS  ____4,0___ 

Кількість змістових модулів ____2___ 

Курсовий проект (робота) 
(якщо є в робочому навчальному плані) 

__-----------_ 
(назва) 

Форма контролю Екзамен 

 

Показники навчальної дисципліни для денної та заочної форм навчання 

 

 денна форма навчання заочна форма навчання 

Рік підготовки __2020_ ___2020__ 

Семестр __7__ ___7___ 

Лекційні заняття      __30__год.       _10__год. 

Практичні, семінарські заняття      __15__ год.     __10__год. 

Лабораторні заняття        __15__год.    _--------_год. 

Самостійна робота        __60_год.   __100_год. 

Індивідуальні завдання        __----_год.     _-------_год. 

Кількість тижневих годин  

для денної форми навчання: 

аудиторних   

самостійної роботи студента − 

 

 

__4_год. 

__4_год. 

 

 

 

 



2. Мета та завдання навчальної дисципліни 

 

Мета. З переходом економіки України до ринку зростають вимоги до 

економічної підготовки спеціалістів. Вивчення дисципліни «Економіка садово-

паркового господарства» має за мету надати студентам знання, уміння та 

навички, необхідні для професійної діяльності в садово-парковому 

господарстві. «Економіка садово-паркового господарства» – прикладна 

економічна дисципліна, яка вивчає форми прояву економічних законів у 

садово-парковому господарстві, базується на загальноекономічних та 

технологічних дисциплінах і, водночас, є базовою при вивченні інших 

прикладних економічних дисциплін. 

Завдання. Завданням курсу є допомогти студентам вивчити конкретні 

форми прояву у садово-парковому господарстві економічних законів та 

категорій і на цій основі прищепити їм навички самостійного економічного 

аналізу для прийняття ефективних управлінських рішень. 

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен: 

знати: економічні основи садово-паркового виробництва; сутність та зміст 

основних економічних категорій: продуктивність праці, собівартість продукції, 

ціна, прибуток, рентабельність; шляхи підвищення ефективності садово-

паркового виробництва; методи економічного обґрунтування господарських 

заходів для прийняття управлінських рішень.  

вміти: виконувати техніко-економічні розрахунки і на їх основі 

здійснювати аналіз альтернативних варіантів для вибору оптимальних рішень. 

Навчальна дисципліна «Економіка садово-паркового господарства» 

забезпечує формування таких загальних компетентностей як здатність до 

абстрактного мислення, аналізу та синтезу; здатність до пошуку, оброблення та 

аналізу інформації з різних джерел. Також вона частково формує таку фахову 

компетентність, як здатність оцінювати, інтерпретувати та синтезувати теоретичну 

інформацію і практичні, виробничі й дослідні дані у галузі садово-паркового 

господарства. 

У результаті вивчення навчальної дисципліни «Економіка садово-паркового 

господарства» у сукупності з вивченням інших освітніх компонентів у межах 

освітньої програми «Садово-паркове господарство» студенти набудуть наступних 

програмних результатів навчання: володіти професійними знаннями для вирішення 

завдань з організації та ведення садово-паркового господарства; розуміти та 



застосовувати законодавчі акти, нормативно-довідкові матеріали, організаційно-

управлінську документацію з організації та ведення садово-паркового 

господарства, знання з економіки та права для забезпечення ефективної виробничої 

діяльності; планувати ефективно час для отримання необхідних результатів у 

виробництві. 

 

 

3. Програма навчальної дисципліни 

 

Змістовий модуль 1. Економіка підприємств садово-паркового 

господарства                                                                   
(назва)

 

 

Тема лекційного заняття 1. Предмет, методи і завдання вивчення 

дисципліни «Економіка садово-паркового господарства»  

Економіка садово-паркового господарства як наукова дисципліна. 

Предмет, метод, завдання економіки садово-паркового господарства, її місце в 

системі природничих, технологічних і суспільних наук. Зміст дисципліни, її 

зв’язок з іншими дисциплінами навчального плану. Методи економічних 

досліджень. Порядок вивчення дисципліни. Рекомендована література.  

 

Тема лекційного заняття 2. Роль і місце садово-паркового 

господарства в економіці країни 

Ресурси садово-паркового господарства як складова частина природних 

ресурсів. Класифікатор видів економічної діяльності. Суб'єкти і  об'єкти садово-

паркового господарстві. Характеристика садово-паркового господарства (на 

прикладі м. Києва). 
 

 

Тема лекційного заняття 3. Основні засоби підприємств садово-

паркового господарства 

Матеріальні активи як сукупність виробничих засобів та іншого майна 

підприємства. Поділ виробничих засобів на основні та оборотні. Оцінка, 

класифікація і структура основних засобів. Спрацювання, амортизація і 

відтворення основних засобів. Норми амортизаційних відрахувань на повне 

відновлення основних засобів. Методи рівномірної, подвійно-залишкової і 

прискореної амортизації. Строки експлуатації машин та устаткування. 

Ефективність відтворення і використання основних засобів. 



 

 

Тема лекційного заняття 4. Оборотні засоби підприємств садово-

паркового господарства  

Оборотні фонди, фонди обігу, їх склад, структура та джерела утворення. 

Кругообіг оборотних засобів. Стадії обороту та показники, які характеризують 

кругообіг і використання оборотних засобів. Шляхи прискорення кругообігу та 

підвищення ефективності використання оборотних засобів. 
 

 

 

Тема лекційного заняття 5. Кадри і продуктивність праці 

Праця, її соціально-економічне значення в суспільному виробництві та 

садово-парковому господарстві. Продуктивність праці. Шляхи підвищення 

продуктивності праці. Кадри садово-паркового господарства, їхня структура. 

Оборот і плинність кадрів та показники, які їх характеризують. Підготовка, 

підвищення кваліфікації та атестація кадрів.  

 

 

         Змістовий модуль 2. Заробітна плата, фінансування та 

ціноутворення в садово-парковому господарстві  
 

 

Тема лекційного заняття 1. Заробітна плата в садово-парковому 

господарстві 

Поняття про заробітну плату. Сутність заробітної плати. Тарифна система, 

яка діє в садово-парковому господарстві. Форми і системи оплати праці, 

тарифні угоди. Оплата праці робітників, службовців, спеціалістів. Нормування 

та планування заробітної плати. Соціальні аспекти оплати праці.  
 

Тема лекційного заняття 2. Витрати виробництва 

 Поняття про витрати. Класифікація витрат за ознаками. Види собівартості, 

методи калькулювання собівартості. Елементи витрат на виробництво, 

калькуляційні статті витрат. Характерні особливості структури витрат в садово-

парковому господарстві. 

 



Тема лекційного заняття 3. Ціноутворення, прибуток та 

ефективність виробництва  

Ціни, функції цін. Методи регулювання цін. Особливості ціноутворення 

та управління цінами в садово-парковому господарстві. Формування і 

використання прибутку. Поняття ефекту і ефективності. Економічний, 

економічний та соціальний ефекти. Загальні підходи до аналізу економічної 

ефективності господарських заходів 
 

Тема лекційного заняття 4. Фінансування та оподаткування  

Фінансування садово-паркового господарства в Україні. Основні джерела 

фінансування садово-паркового господарства. Класифікація податків. Податок 

на прибуток. Податок на додану вартість. Прибутковий податок з громадян. 

Збір за спеціальне використання лісових ресурсів та користування земельними 

ділянками лісового фонду. Способи оподаткування підприємств садово-

паркового господарства. 
 

Тема лекційного заняття 5. Основи інвестиційного аналізу проектів 

Поняття про інвестування. Дисконтування, пролонгування, основні 

фінансові формули. Критерії ефективності інвестиційних проектів. 

Застосування методів інвестиційного аналізу в садово-парковому господарстві. 



4. Структура навчальної дисципліни 

 

Назви змістових 

модулів і тем 

Кількість годин 

денна форма Заочна форма 

усього  у тому числі усього  у тому числі 

л п лаб інд с.р. л п лаб інд с.р. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Змістовий модуль 1. Економіка підприємств садово-паркового господарства 

Тема 1. Предмет, 

методи і завдання 

вивчення дисципліни 

«Економіка садово-

паркового 

господарства» 

8 2 2 - - 4 8 0,5 0,5 - - 7 

Тема 2. Роль і місце 

садово-паркового 

господарства в 

економіці країни 

12 4 2 - - 6 12 0,5 0,5 - - 11 

Тема 3. Основні засоби 

підприємств садово-

паркового господарства 

16 4 4 - - 8 16 1 1 - - 14 

Тема 4. Оборотні 

засоби підприємств 

садово-паркового 

господарства 

16 4 4 - - 8 16 1 1 - - 14 

Тема 5. Кадри і 

продуктивність праці 
10 2 2 - - 8 14 1 1 - - 12 

Разом за змістовим 

модулем 1 
64 16 14 - - 34 66 4 4 - - 58 

Змістовий модуль 2. Заробітна плата, фінансування та ціноутворення в садово-парковому 

господарстві 

Тема 1. Заробітна плата 

у садово-парковому 

господарстві 

16 4 4 - - 8 16 1 1 - - 14 

Тема 2. Витрати 

виробництва 
14 2 4 - - 8 12 1 1 - - 10 

Тема 3. Ціноутворення, 

прибуток та 

ефективність 

виробництва 

11 4 3 - - 4 12 1 1 - - 10 

Тема 4. Фінансування 

та оподаткування 
7 2 3 - - 2 6 0,5 0,5 - - 5 

Тема 5. Основи 

інвестиційного аналізу 

проектів 

8 2 2 - - 4 8 0,5 0,5 - - 7 

Разом за змістовим 

модулем 2 
56 14 16 - - 26 54 4 4 - - 46 

Усього годин  120 30 30 - - 60 120 8 8 - - 104 

Курсовий проект  - - - - - - - - - - - - 

Усього годин 120 30 30 - - 60 120 8 8 - - 104 



5. Теми лабораторно-практичних занять 

 
№ 

з/п 
Назва теми 

Кількість 

годин 

1 Правові та еколого-економічні засади ведення садово-

паркового господарства на основі вивчення законодавства 

України 

2 

2 Оцінка рівня забезпеченості зеленими насадженнями. 2 

3 Оцінка структури основних засобів та їх стану.  

Розрахунок фондовіддачі основних засобів підприємства 
4 

4 Розрахунок техніко-економічних показників використання 

тракторів і автомобілів 
2 

5 Оцінка структури оборотних засобів та показників їх 

використання 
4 

6 Розрахунок відновлювальної вартості зелених насаджень 4 

7 Продуктивність праці в садово-парковому господарстві 2 

8 Заробітна плата та собівартість в садово-парковому 

господарстві 
4 

9 Витрати та ціноутворення в садово-парковому господарстві 4 

10 Застосування методів інвестиційного аналізу  2 

 Разом 30 

 

 

6. Самостійна робота під керівництвом НПП 

 
№ 

з/п 
Назва теми 

Кількість 

годин 

1 
Нормативно-правові, економічні, організаційно-управлінські 

засади садово-паркового господарства в Україні 

6 

 

2 Концентрація і спеціалізація в садово-парковому господарстві 6 

3 
Еколого-економічне обґрунтування заходів із охорони та 

утримання зелених насаджень в населених пунктах України 
6 

4 
Необхідність і значення періодичної переоцінки та індексації 

основних засобів 
6 

5 
Методичні підходи визначення відновної вартості зелених 

насаджень 
6 

6 
Сучасні проблеми амортизаційної політики держави і 

підприємств різних форм власності 
6 

7 
Аналіз ефективності використання оборотних засобів 

підприємств садово-паркового господарства 
6 

8 
Особливості формування собівартість продукції комунальних 

підприємств по утриманню зелених насаджень 
6 

9 Рентабельність продукції садово-паркового господарства 6 

10 
Особливості оподаткування комунальних підприємств  по 

утриманню зелених насаджень 
6 

 Разом  60 

 



7. Контрольні питання, комплекти тестів для визначення рівня засвоєння 

знань студентів  

 

1. Дайте визначення економіки? 

2. Назвіть елементи економіки. 

3. Наведіть класифікацію економічних ресурсів. Які види економічних результатів 

кожен з ресурсів продукує? 

4. Назвіть три головні питання, які вирішує економіка? 

5. Назвіть головні чинники, які визначають особливості садово-паркового 

господарства. 

6. Дайте визначення економіки садово-паркового господарства. 

7. Дайте визначення садово-паркового господарства. 

8. Назвіть та охарактеризуйте складові елементи садово-паркового господарства. 

9. Дайте визначення виду економічної діяльності. 

10. Дайте визначення галузі діяльності. 

11. Дайте визначення суб’єктів господарювання. 

12. Що таке підприємство. 

13. Які об’єкти садово-паркового господарства відносяться до зелених насаджень 

загального користування? 

14. Які об’єкти садово-паркового господарства відносяться до зелених насаджень 

обмеженого користування? 

15. Які об’єкти садово-паркового господарства відносяться до зелених насаджень 

спеціального призначення? 

16. Наведіть визначення лісових ресурсів за Лісовим кодексом. 

17. Які існують види спеціального використання лісових ресурсів? 

18. Дайте визначення корисних властивостей лісів. 

19. Назвіть особливості основних засобів. 

20. Назвіть і охарактеризуйте показники за якими здійснюється вартісна оцінка 

основних засобів. 

21. Що таке відновна вартість зелених насаджень? 

22. Наведіть і поясніть схему руху основних засобів. 

23. За якими ознаками основні виробничі засоби поділяються на активну і 

пасивну частину? 

24. За якими групами основні засоби поділяються у податковому законодавстві? 

25. Що таке фізичний та моральний знос? 

26. Що таке амортизація основних засобів? 

27. Які функції виконує амортизація? 

28. Які існують методи амортизації основних засобів? У яких випадках 

застосовують прямолінійний метод амортизації. 

29. Які існують джерела відтворення основних засобів? 

30. Назвіть та охарактеризуйте показники забезпечення підприємства основними 

засобами. 

31. Назвіть та охарактеризуйте показники стану основними засобами. 

32. Назвіть та охарактеризуйте показники ефективності використання основних 

засобів. 



33. Наведіть і охарактеризуйте форми відтворення основних засобів? 

34. Охарактеризуйте особливості оборотних засобів. Склад оборотних засобів. 

35. Що таке оборотні фонди? Склад оборотних фондів. 

36. Що таке фонди обігу? Склад фондів обігу. 

37. Що таке обігові кошти? Назвіть джерела поповнення обігових коштів. 

38. Поясніть цикл кругообігу оборотних засобів. Назвіть показники, які 

характеризують кругообіг і використання обігових коштів. 

39. За якими ознаками здійснюється класифікація оборотних засобів? 

40. Охарактеризуйте шляхи поліпшення використання оборотних засобів. 

41. Що таке ліквідність оборотних засобів? 

42. Що таке праця? 

43. Що таке продуктивність праці? 

44. Назвіть і охарактеризуйте показники продуктивності праці? 

45. Назвіть і охарактеризуйте види трудомісткості. 

46. Назвіть і охарактеризуйте чинники, які впливають на продуктивність праці. 

47. Що таке трудові ресурси? 

48. Що таке кадри? 

49. На які групи поділяється персонал підприємства залежно від виконуваних 

функцій. 

50. Дайте класифікацію робітників за кваліфікацією. 

51. Дайте класифікацію робітників за тривалістю залучення до трудового процесу. 

52. Назвіть і охарактеризуйте показники обороту трудових ресурсів. 

53. Що таке плинність кадрів? 

54. Коротко охарактеризуйте методи  мотивації праці. 

55. Що таке заробітна плата? Від яких факторів залежить її величина. 

56. Назвіть і охарактеризуйте функції заробітної плати. 

57. Охарактеризуйте структуру заробітної плати. 

58. Назвіть основі елементи механізму державного регулювання оплати праці. 

59. Що таке мінімальна заробітна плата. 

60. Охарактеризуйте тарифну систему оплати праці. 

61. Які форми оплати праці застосовуються в садово-парковому господарстві? 

62. Які системи оплати праці існують при відрядній формі? 

63. Які системи оплати праці існують при погодинній формі? 

64. Що таке собівартість продукції садово-паркового господарства? 

65. За якими ознаками класифікуються витрати на виробництво. 

66. За якими елементами групуються витрати для визначення собівартості? 

67. За якими калькуляційними статтями групуються витрати для розрахунку 

собівартості. 

68. Поясність відміну між постійними і змінними витратами. 

69. Які види собівартості розраховуються на підприємствах садово-паркового 

господарства? 

70. Вкажіть шляхи зниження собівартості продукції. 

71. Які функції виконують податки? 

72. За якими ознаками здійснюється класифікація податків? 

73. Охарактеризуйте податки за формою оподаткування. 



74. Охарактеризуйте податки за економічним змістом об’єкта оподаткування. 

75. Охарактеризуйте загальну і спрощену систему оподаткування. 

76. Що таке ціна? Перелічіть функції цін. 

77. Перелічіть і охарактеризуйте види цін залежно від рівня регулювання. 

78. Наведіть та поясніть формулу ціни. 

79. Назвіть методи ціноутворення. 

80. Що таке прибуток? 

81. Назвіть джерела фінансування в садово-парковому господарстві. 

82. Що таке ефект і які бувають види ефектів? 

83. Назвіть та охарактеризуйте види економічних ефектів. 

84. Якими чинниками визначається більша вартість грошей тепер, ніж у 

майбутньому? 

85. Що таке інвестування? 

86. Яка залежність існує між номінальною нормою інтересу, реальною нормою 

інтересу та інфляцією? 

87. Як називається визначення теперішньої вартості майбутніх грошових потоків? 

Наведіть формулу. 

88. Що таке пролонгування? Наведіть формулу. 

89. Що таке чиста теперішня вартість? Як вони використовуються для оцінки 

ефективності інвестицій? 

90. Що таке індекс прибутковості? Як він використовується для оцінки 

ефективності інвестицій? 

91. Що таке внутрішня норма віддачі? Як вона використовується для оцінки 

ефективності інвестицій? 

92. Що таке термін окупності? 

ТИПОВІ ЗАДАЧІ 

1. Вартість виробничих активів у підприємстві становить (тис. грн.): 

будівлі 340 сировина і матеріали 90 

споруди 185 паливно-мастильні-матеріали 45 

робочі машини і 

обладнання 290 

запасні частини (термін 

експлуатації яких складає менше 1 

року) 15 

транспортні засоби 300 готова продукція 100 

грошові кошти 40 допоміжні матеріали 5 

дебіторська 

заборгованість 
80 витрати майбутніх періодів 20 

зелені насадження 270 незавершене виробництво 45 

 

Визначити   

1.1. Суму основних виробничих 

засобів.  

1.2. Суму фондів обігу. 

1.3. Суму основних виробничих 

засобів 1 групи 

1.4. Суму активної частини основних 

виробничих засобів. 

1.5. Суму оборотних фондів. 



 

2. Вартість придбаного обладнання складає 180 тис. грн. Очікуваний строк 

корисного використання обладнання – 8 років. Чому дорівнює річна сума 

амортизаційних відрахувань за прямолінійним методом, якщо ліквідаційна 

вартість складатиме 5 тис. грн.? 

3. Вартість виробничих активів на підприємстві на кінець року становила (див. 

умову задачі 1). Скільки надійшло основних виробничих засобів протягом року, 

якщо коефіцієнт оновлення складає 20 %. 

4. Середньорічна вартість виробничих активів складає (див. умову задачі 1). 

Вироблено продукції на 790 тис. грн. Обчисліть фондовіддачу. 

5. Вартість виробничих активів на підприємстві на початок року становила (див. 

умову задачі 1). Реалізовано продукції на 495 тис. грн. Обчислити значення 

коефіцієнта обороту оборотних засобів, якщо вартість фондів обігу протягом року 

збільшилася на 50 %. 

6. Вартість виробничих активів на підприємстві на початок року становила (див. 

умову задачі 1). Скільки вибуло основних виробничих засобів протягом року, 

якщо коефіцієнт вибуття складає 12 %? 

7. Вартість виробничих активів складає (див. умову задачі 1). Обчисліть 

коефіцієнт придатності, якщо величина зносу становить 70 тис. грн. 

8. Вартість виробничих активів на підприємстві на початок року становила (див. 

умову задачі 1). Реалізовано продукції на 495 тис. грн. Обчисліть тривалість 

обороту оборотних засобів, якщо вартість оборотних фондів протягом року 

збільшилася на 20 %. 

9. Вартість виробничих активів на підприємстві на кінець року становила (див. 

умову задачі 1). Обчисліть коефіцієнт оновлення, якщо за рік надійшло основних 

виробничих засобів на 30 тис. грн. 

10. Вартість виробничих активів складає (див. умову задачі 1). Обчисліть 

коефіцієнт зносу, якщо його величина становить 150 тис. грн. 

11. Вартість виробничих активів на початок року складає (див. умову задачі 1). 

Обчисліть коефіцієнт вибуття, якщо за рік вибуло основних виробничих засобів 

на 18 тис. грн. 

12. Визначити відновну вартість зелених насаджень, а саме: 15 дерев дуба 

задовільного стану з діаметром на висоті грудей 26 см, та 3 сухостійних кленів 

гостролистих із діаметром на високі грудей 35 см. Інфляція становила: у 2015 р. – 

13,5 %;  2016 р. – 12,7 %; 2017 р. – 15,7 %; 2018 р. – 10,2; 2019 р. – 9,8 %; 2020 р. – 

11,8 %. 

13. Постійні витрати підприємства становлять 52000 грн. за рік. Змінні 

(непостійні) витрати на одиницю продукції становлять 5 грн. Знайти мінімальну 

кількість продукції, яку необхідно виробляти і реалізовувати підприємству за 

ціною 19 грн., щоб залишатись беззбитковим. 

14. Ціна товару становить 450 грн. Чому дорівнює рентабельність, якщо 

технологічна собівартість склала 279 грн., загальнозаводські витрати – 57 грн., а 

адміністративні та інші витрати дорівнюють 20 % виробничої собівартості 

товару? 



15. Чому дорівнює повна собівартість товару, якщо роздрібна ціна складає 

1230 грн., рентабельність – 10 %, торгівельна націнка – 10 % роздрібної ціни, а 

податок на додану вартість 16,7 % оптової ціни реалізації товару? 

16. Чому дорівнює еквівалент теперішньої вартості 170 грн через 5 років при 

нормі інтересу в 16 %? 

17. Щорічний чистий дохід (прибуток) від лісового парку становить 2,5 тис. грн. 

Якою є його теперішня вартість при нормі інтересу 6 %? 

 

 Тестові завдання 

Питання 1 

 Дайте визначення економіки? 

1 Наука про стратегію і тактику поведінки виробника і споживача на ринку. 

2 
Наука про розміщення обмежених ресурсів між конкуруючими 

виробництвами 

3 
Наука про вивчення форм прояву економічних законів у садово-парковому 

господарстві. 

4 Інструмент інвестиційного аналізу. 

 

Питання 2 

 Назвіть складові елементи садово-паркового господарства. 

1 Зелене господарство і зелене будівництво. 

2 Виробничий, будівельний, експлуатаційний. 

3 
Зелені насадження загального користування; зелені насадження обмеженого 

користування. 

4 Зелені насадження спеціального призначення, парки, сквери і лісопарки. 

 

Питання 3 

 Назвіть головні питання, які вирішує економіка? 

1 
Які товари виробляти і в якій кількості; як слід виробляти товари; для кого 

виробляти товари? 

2 
Які потреби існують; які економічні ресурси слід залучити для задоволення 

потреб; як краще поєднати обмежені економічні ресурси. 

3 

Яким чином отримати максимальний прибуток; яким чином використати 

меншу кількість ресурсів для цієї мети; як краще розподілити отриманий 

прибуток. 

 

Питання 4 

 
Назвіть головні чинники, які визначають особливості садово-паркового 

господарства. 

1 Продукування різноманітних корисностей. 

2 Тривалий період виробництва. 

3 Залежність від кліматичних умов. 

4 Сезонність виробничого процесу. 

5 
Усі вище перераховані чинники визначають особливість садово-паркового 

господарства. 



Питання 5 

 
Чи входять до складу лісового фонду зелені насадження в межах 

населених пунктів (парки, сквери, бульвари)? 

1 Так, входять до складу лісового фонду. 

2 
Так, входять до складу лісового фонду лише ті зелені насадження, які мають 

площу рівну або більшу 0,1 га. 

3 Ні, не входять до складу лісового фонду. 

4 
Так, входять до складу лісового фонду лише ті зелені насадження, які мають 

площу рівну або більшу 1,0 га. 

Питання 6 

 
Які об’єкти садово-паркового господарства відносяться до зелених 

насаджень обмеженого користування? 

1 Парки, сквери, ботанічні сади. 

2 Насадження транспортних магістралей, зони довкола виставок і кладовищ. 

3 
Насадження на території житлових будинків, шкіл, дитячих установ, 

навчальних закладів. 

4 
Усі вище перераховані зелені насадження належать до зелених насаджень 

обмеженого користування. 

 

Питання 7 

 Які з перелічених категорій не належать до основних засобів? 

1 
Предмети терміном служби менше одного року незалежно від їхньої 

вартості. 

2 
Предмети вартістю понад 2500 грн. за одиницю (за ціною придбання) з 

терміном служби більше одного року. 

3 Сировина і матеріали, паливно-мастильні матеріали, допоміжні матеріали. 

4 Перелічені у пунктах 1 і 3. 

Питання 8 

 
Які з перелічених факторів впливають на швидкість і розміри фізичного 

спрацювання основних засобів? 

1 Спосіб використання. 

2 Особливості технологічних процесів. 

3 Якість технічного догляду і ремонтного обслуговування. 

4 Кваліфікація робітників. 

5 
Усі з перелічених факторів впливають на швидкість і розміри фізичного 

спрацювання основних засобів. 

Питання 9  

 
На скільки груп за податковим законодавством поділяються основні 

засоби? 

1 На 5. 

2 На 6. 

3 На 7. 

4 На 9. 

 

 



Питання 10 

 Які з перелічених основних засобів належать до третьої групи? 

1 Автомобілі вантажні й легкові. 

2 Лісосадильні машини і трактори. 

3 Меблі. 

4 Будинки, споруди. 

5 Комп’ютери, телефони, рації. 

 

Питання 11 

 Що таке амортизація? 

1 
Це поступова втрата основними засобами своїх первісних техніко-

експлуатаційних якостей. 

2 
Це процес знецінення діючих основних засобів до настання повного 

фізичного спрацювання під впливом науково-технічного прогресу. 

3 
Це процес перенесення авансованої раніше вартості всіх видів основних 

засобів на вартість продукції з метою її повного відшкодування. 

4 Поповнення фонду капітального будівництва. 

 

Питання 12 

 Що таке оборотні засоби (кошти)? 

1 

Це засоби праці, які мають вартість і функціонують у виробництві тривалий 

час у своїй незмінній споживчій формі, а їх вартість переноситься на вартість 

виготовленої продукції (наданих послуг) частинами в міру спрацювання. 

2 

Це сукупність оборотних виробничих фондів, малоцінних і 

швидкозношуваних предметів та фондів обігу (виражених у грошовій 

формі), які необхідні для забезпечення безперервності виробництва, 

виконання плану робіт і випуску продукції. 

 

Питання 13 

100 

Ознайомтеся з умовою задачі й дайте відповідь: якою є вартість 

основних засобів підприємства? 

Вартість виробничих активів підприємства становить, тис. грн.: 

Будівлі                                                                    350 

Сировина і матеріали                                            185 

Споруди                                                                 180 

Паливно-мастильні-матеріали                               45 

Робочі машини і обладнання                               135 

Запасні частини (термін експлуатації яких  

складає менше 1 року)                                           62 

Транспортні засоби                                               140 

Готова продукція                                                    26 

Грошові кошти                                                        20 

Допоміжні матеріали                                              36 

У бланку відповідей впишіть вірну відповідь одним числом 

Питання 14 

 Джерелами відтворення основних засобів є: 



1 Статутний капітал підприємства. 

2 Позичкові кошти. 

3 Інвестиції. 

4 Амортизаційний фонд. 

5 Власні, централізовані та залучені кошти. 

6 Перераховані у пунктах 3-4. 

 

Питання 15 

 
Які з наведених коефіцієнтів належать до показників стану основних 

засобів? 

1 Коефіцієнт придатності основних фондів. 

2 Коефіцієнт вартості основних засобів у майні підприємства. 

3 Фондовіддача. 

4 Рентабельність основних засобів. 

 

8. Методи навчання 

 

У процесі вивчення дисципліни студентам пропонуються різні методи 

навчання: лекційний матеріал викладається з допомогою презентацій та наочних 

прикладів виробничої документації; на практичних роботах студенти 

використовують нормативні документи, матеріали бухгалтерської статистичної 

звітності підприємств галузі, статистичні дані.  

У процесі вивчення дисципліни також є можливість врахування результатів 

навчання здобутих у ході неформальної освіти. Зокрема, розглядаються 

результати навчання здобуті у ході проходження навчальних курсів економічного 

спрямування на базі платформи Прометеус. 

 
9. Форми контролю 

Підсумковою формою контролю в результаті вивчення дисципліни є іспит. 

Необхідною умовою допуску до якого, є необхідна мінімальна кількість балів за 

змістовними модулями та виконаний робочий зошит з 10 практичними 

роботами.  

 

10. Розподіл балів, які отримують студенти 

 

Розподіл балів, які отримують студенти. Оцінювання знань студента 

відбувається за 100-бальною шкалою і переводиться в національні оцінки згідно з 



табл. 1 «Положення про екзамени та заліки у НУБіП України» (наказ про 

уведення в дію від 27.12.2019 р. № 1371).  

 

Рейтинг студента, 

 бали 

Оцінка національна  

за результати складання 

екзаменів заліків 

90-100 Відмінно 

Зараховано 74-89 Добре 

60-73 Задовільно 

0-59 Незадовільно Не зараховано 

 

Для визначення рейтингу студента (слухача) із засвоєння дисципліни RДИС 

(до 100 балів) одержаний рейтинг з атестації (до 30 балів) додається до рейтингу 

студента (слухача) з навчальної роботи RНР (до 70 балів): R ДИС  = R НР  + R АТ . 

 

13. Методичне забезпечення 

 

1. Робочий зошит для виконання практичних робіт з дисципліни 

«Економіка садово-паркового господарства» (для студентів освітньо-

кваліфікаційного рівня «Бакалавр» за напрямом підготовки 6.090103 – Лісове і 

садово-паркове господарство) / [Р. Д. Василишин, П. В. Кравець, 

Г. С. Домашовець та ін.] //  НУБіП України. – К. : «ЦП «Компрінт», 2019. – 25 с. 

2. Методичні вказівки для вивчення дисципліни «Економіка лісового і 

садово-паркового господарства» (для студентів заочної форми навчання напряму 

підготовки 6.090103 – Лісове і садово-паркове господарство та слухачів програми 

з надання другої вищої освіти спеціальностей 7.130401 – Лісове господарство та 

7.130402 – Садово-паркове господарство) / [Р. Д. Василишин, П. В. Кравець, 

Г. С. Домашовець та ін.] // НУБіП України. – К. : «ЦП «Компрінт», 2017. – 108 с. 

3. Економіка лісового і садово-паркового господарства : навчально-

методичний посібник (для студентів заочної форми навчання напряму підготовки 

6.090103 – Лісове і садово-паркове господарство та слухачів програми з надання 

другої вищої освіти спеціальностей 7.130401 – Лісове господарство та 7.130402 – 

Садово-паркове господарство) / [Р. Д. Василишин, П. В. Кравець, І. М. Лицур та 

ін.] // НУБіП України. – К.: «ЦП «Компрінт», 2017. – 126 с. 



14. Рекомендована література 
 

Базова 

1. Гульбинович М. И. Экономика, организация и планирование зеленого 

хозяйства и строительства / М. И. Гульбинович. – М. : Изд-во литературы по 

строительству, 1970. – 254 с. 

2. Закон України «Про благоустрій населених пунктів» від 6 вересня 2005 

р. № 2807-IV. 

3. Закон України «Про внесення змін до Лісового кодексу України» від 8 

лютого 2006 р. № 3404-IV. 

4. Пітер Пірс. Основи економіки лісового господарства / Пітер Пірс. – К. : 

ЭКО-інформ, 2006. – 220 с. 

5. Синякевич І. М. Економіка галузей лісового комплексу : [підручник] / 

І. М. Синякевич. – Львів : Світ, 1996. – 184 с. 

6. Самуельсон П. Економіка: [підручник] / П. Самуельсон. – Львів : Світ, 

1993. – 493 с. 

Допоміжна 

 

7. Милкович Д. Т. Система вознаграждений и методы стимулирования 

персонала / Д. Т. Милкович, Д. М. Ньюман; [пер. с англ.]. – М. : Вершина, 2005. – 

760 с. 

8. Шваб Л. І. Економіка підприємства: [навч. посіб.] / Шваб Л. І. – [4-е 

вид.]. – К. : Каравелла, 2007. – 584 с. 

9. Статистичний щорічник України за 2012 рік. Державний комітет 

статистики України. – К. : Консультант, 2013. – 571с. 

10.  Економічний аналіз : [навч. посібник] (за ред. акад. НАНУ, проф. 

М. Г. Чумаченка) / [М.А. Болюх, В.З. Бурчевський, М. І. Горбаток та ін.]. – К. : 

КНЕУ, 2003. – 556 с. 

 
15. Інформаційні ресурси 

 
11.  Про внесення змін до Лісового кодексу України: Закон України від 8 

лютого 2006 р. № 3404-IV [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 
http://www.zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi.  

12.  Наказ Міністерства будівництва, архітектури та житлово-комунального 

господарства України «Про затвердження Правил утримання зелених насаджень у 

населених пунктах України» від 10 квітня 2006 р. – Режим доступу: 
http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?page=1&nreg=z0880-06. 

13.  Податковий Кодекс України від 2 грудня 2010 р. – Режим доступу: 

http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?page=1&nreg=2755-17.  

14.  Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 7 “Основні засоби”, 

затверджене наказом Міністерства фінансів України: від 27 квітня 2000 року № 92 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.zakon1.rada.gov.ua/cgi-

bin/laws/main.cgi.  

http://www.zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi.
http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?page=1&nreg=z0880-06
http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?page=1&nreg=2755-17
http://www.zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi.
http://www.zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi.


15.  Положенння (стандарт) бухгалтерского обліку 16 “Витрати”: Наказ 
Міністерства фінансів України від 20 жовтня 1999 року № 246 [Електронний 
ресурс]. – Режим доступу: http://www.zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi.  

16.  Про затвердження Інструкції по плануванню, обліку і калькулюванню 
собівартості продукції (робіт, послуг) на підприємствах лісового господарства 
України: Наказ Міністерства лісового господарства України від 17 липня 1996 
року № 72 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 
http://www.zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi.  

17.  Закон України «Про благоустрій населених пунктів» від 6 вересня 2005 

р. – Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=2807-15. 

18. Закон України «Про мораторій на видалення зелених насаджень на 

окремих об’єктах благоустрою зеленого господарства м. Києва» від 2 грудня 2010 

р. – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=2739-17. 

19.  Наказ Міністерства будівництва, архітектури та житлово-комунального 

господарства України «Про затвердження Правил утримання зелених насаджень у 

населених пунктах України» від 10 квітня 2006 р. – Режим 

доступу:http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?page=1&nreg=z0880-06. 

20.  Галузева угода між Міністерством з питань житлово-комунального 

господарства України, Всеукраїнським об'єднанням обласних організацій 

роботодавців підприємств житлово-комунальної галузі «Федерація роботодавців 

ЖКГ України» та Центральним комітетом профспілки працівників житлово-

комунального господарства, місцевої промисловості, побутового обслуговування 

населення України на 2010-2012 роки від 8 лютого 2011 р. – Режим доступу: 

http://www.fpsu.org.ua/index.php?option=com_-content&view=article&id=4340:-l-r-

&catid=128:2010-03-26-15-49-24&Itemid=90&lang=uk. 

http://www.zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi.
http://www.zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi.
http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=2807-15
http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=2739-17
http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?page=1&nreg=z0880-06
http://www.fpsu.org.ua/index.php?option=com_-content&view=article&id=4340:-l-r-&catid=128:2010-03-26-15-49-24&Itemid=90&lang=uk
http://www.fpsu.org.ua/index.php?option=com_-content&view=article&id=4340:-l-r-&catid=128:2010-03-26-15-49-24&Itemid=90&lang=uk
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