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ОПИС ДИСЦИПЛІНИ 

 

Вивчення навчальної дисципліни сприяє отриманню майбутніми бакалаврами 

садово-паркового господарства відповідного рівня теоретичних знань, формування і  

розвиток у них спеціальних вмінь й  практичних навичок спрямованих на отримання  

відповідних результатів навчання щодо розвитку економічного мислення, здатності 

здійснювати оцінювання базових економічних показників діяльності підприємств садово-

паркового господарства та розуміння економічних процесів і явищ, як основи прояву 

економічних законів у садово-парковому господарстві. 

Навчальна дисципліна направлена на формування як загальних так і спеціальних 

(фахових) компетентностей у майбутніх фахівців садово-паркового господарства ОС 

«Бакалавр». 

Зокрема, 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. 

https://elearn.nubip.edu.ua/course/view.php?id=1510


 

 

СТРУКТУРА КУРСУ 

 

Тема 

Години 
(лекції / 

лабораторні, 

практичні, 

семінарські) 

Результати навчання Завдання Оцінювання 

1 семестр 

Модуль 1 
Предмет, методи і 

завдання вивчення 

дисципліни 

«Економіка 

садово-паркового 

господарства» 

2/2 Знати сутність та зміст 

основних економічних 

категорій щодо діяльності 

підприємств садово-

паркового господарства 

(СПГ).  

Виконання 

практичної 

роботи 

 

Виконання 

самостійної 

роботи 

6 

 

 

 

4 

Роль і місце 

садово-паркового 

господарства в 

економіці країни 

4/2 Знати фахову термінологію, 

оперувати методикою оцінки 

показників стану та 

забезпечення населених 

пунктів зеленими 

насадженнями, вміти 

проводити аналіз 

використання лісових 

ресурсів світу та України. 

Виконання 

практичної 

роботи 

 

 

Виконання 

самостійної 

роботи 

6 

 

 

 

 

4 

Основні засоби 

підприємств 

садово-паркового 

господарства 

4/4 Знати основні економічні 

категорії щодо поняття, 

класифікації , структури, 

обліку та оцінки основних 

засобів підприємств садово-

паркового господарства, 

оперувати методикою оцінки 

ефективності їхнього 

використання; 

обґрунтовувати шляхи її 

підвищення 

Виконання 

практичної 

роботи 

 

 
Виконання 

самостійної 

роботи 

6 

 

 

 

 

 

4 

Оборотні засоби 

підприємств 

садово-паркового 

господарства 

4/4 Знати основні економічні 

категорії щодо поняття, 

матеріального складу і 

структури оборотних засобів 

підприємств садово-

паркового господарства, 

оперувати методикою оцінки 

ефективності їхнього 

використання; 

обґрунтовувати шляхи 

покращення їх використання 

Виконання 

практичної 

роботи 

 

 
Виконання 

самостійної 

роботи 

6 

 

 

 

 

 

4 

Кадри і 

продуктивність 

праці 

2/2 Знати основні економічні 

категорії про сутність, склад і 

характеристику  персоналу 

підприємств садово-

паркового господарства, 

показники і методи 

планування продуктивності 

праці. Вміти обґрунтовувати 

роль методів мотивації в 

підвищенні продуктивності 

праці на підприємствах СПГ. 

Виконання 

практичної 

роботи 

 

 
Виконання 

самостійної 

роботи 

6 

 

 

 

 

 

4 

Модульний контроль Підсумковий тест 

в ЕНК 
50 

Всього  100 



Модуль 2 
Заробітна плата у 

садово-парковому 

господарстві 

4/4 Знати сутність та зміст 

основних економічних 

категорій щодо діяльності 

підприємств садово-

паркового господарства 

(СПГ).  

Виконання 

практичної 

роботи 

 

Виконання 

самостійної 

роботи 

6 

 

 

 

4 

Витрати 

виробництва 

2/4 Знати фахову термінологію, 

оперувати методикою оцінки 

показників стану та 

забезпечення населених 

пунктів зеленими 

насадженнями, вміти 

проводити аналіз стану 

зелених насаджень світу та 

України. 

Виконання 

практичної 

роботи 

 

 

Виконання 

самостійної 

роботи 

6 

 

 

 

 

4 

Ціноутворення, 

прибуток та 

ефективність 

виробництва 

4/4 Знати основні економічні 

категорії щодо поняття, 

класифікації , структури, 

обліку та оцінки основних 

засобів підприємств садово-

паркового господарства, 

оперувати методикою оцінки 

ефективності їхнього 

використання; 

обґрунтовувати шляхи її 

підвищення 

Виконання 

практичної 

роботи 

 

 
Виконання 

самостійної 

роботи 

6 

 

 

 

 

 

4 

Фінансування та 

оподаткування 

2/2 Знати основні економічні 

категорії щодо поняття, 

матеріального складу і 

структури оборотних засобів 

підприємств садово-

паркового господарства, 

оперувати методикою оцінки 

ефективності їхнього 

використання; 

обґрунтовувати шляхи 

покращення їх використання 

Виконання 

практичної 

роботи 

 

 
Виконання 

самостійної 

роботи 

6 

 

 

 

 

 

4 

Основи 

інвестиційного 

аналізу проектів 

2/2 Знати основні економічні 

категорії про сутність, склад і 

характеристику  персоналу 

підприємств садово-

паркового господарства, 

показники і методи 

планування продуктивності 

праці. Вміти обґрунтовувати 

роль методів мотивації в 

підвищенні продуктивності 

праці на підприємствах СПГ. 

Виконання 

практичної 

роботи 

 

 
Виконання 

самостійної 

роботи 

6 

 

 

 

 

 

4 

Модульний контроль Підсумковий тест 

в ЕНК 
50 

Всього  100 

Всього за 1 семестр навчальна робота 70 

Екзамен    30  

Всього за курс 100 

 

 

ПОЛІТИКА ОЦІНЮВАННЯ 

Політика щодо 

дедлайнів та 

перескладання: 

Дедлайни встановлені в ЕНК у кожному з завдань. Роботи, які 

здаються із порушенням термінів без поважних причин, 

оцінюються на нижчу оцінку відповідно до зазначених критеріїв 

оцінювання у ЕНК. Перескладання модулів відбувається із 

дозволу лектора за наявності поважних причин (наприклад, 



лікарняний). 

Політика щодо 

академічної 

доброчесності: 

Списування під час виконання практичних та самостійних робіт, 

тестування та екзаменів заборонені (в т.ч. із використанням 

мобільних девайсів). 

Політика щодо 

відвідування: 

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

(наприклад, хвороба, міжнародне стажування) навчання може 

відбуватись індивідуально (в дистанційнійному онлайн режимі 

за погодженням із директором інституту). 

 

 

ШКАЛА ОЦІНЮВАННЯ СТУДЕНТІВ 

Рейтинг здобувача 

вищої освіти, 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 

 

 


