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Економіка є мистецтвом задовольняти безмежні потреби 

 за допомогою обмежених ресурсів.  

Лоуренс Пітер 
 

ОПИС ДИСЦИПЛІНИ 

Вивчення навчальних матеріалів дисципліни сприяє отриманню майбутніми 

бакалаврами лісового господарства відповідного рівня теоретичних знань, формування і 

розвиток спеціальних вмінь, практичних навичок спрямованих на отримання 

запланованих результатів господарювання шляхом ефективного використання трудових, 

матеріальних, нематеріальних, фінансових та інвестиційних ресурсів лісогосподарського 

підприємства і на цій основі приймати науково-обґрунтовані управлінські рішення в 

умовах ринкової економіки.  

 

 

Навчальна дисципліна забезпечує формування 
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 загальних компетентностей: 

ЗК 7. Знання та розуміння предметної області та розуміння професії. 

ЗК 8. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях. 

ЗК 9. Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями. 

 

фахових компетентностей: 

ФК6. Здатність вибрати типове обладнання та інструменти для вирішення 

сформульованого завдання, а також оцінити економічну ефективність його виконання; 

ФК11. Здатність планувати й реалізовувати ефективні заходи з організації 

господарства, підвищення продуктивності насаджень та їх біологічної стійкості, 

ощадливого, на екологічних засадах, використання лісових ресурсів.). 

 

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент набуде певні програмні 

результати навчання, а саме: 

ПРН1. Володіти природничо-науковими та професійними знаннями; формулювати 

ідеї, концепції з метою використання в роботі академічного або професійного 

спрямування; 

ПРН2. Оцінювати значення природничо-наукових знань. Знаходити рішення у 

професійній діяльності, мати достатню компетентність в методах самостійних досліджень, 

бути здатним інтерпретувати їх результати; 

ПРН3. Аналізувати результати досліджень лісівничо-таксаційних показників 

деревостанів, їх продуктивності, стану насаджень та довкілля; 

ПРН4. Оцінювати і аргументувати значимість отриманих результатів досліджень 

деревостанів, насаджень, лісових масивів і стану довкілля; 

ПРН5. Вибирати комплекс необхідних природничо-наукових знань та професійної 

інформації для вирішення питань майбутньої фахової діяльності; 

ПРН6. Давати відповіді на проблемні питання, пов’язані з професійною діяльністю в 

лісовій галузі. Виконувати вимоги посадової інструкції; 

ПРН8. Виявляти, узагальнювати і вирішувати проблеми, що виникають в процесі 

професійної діяльності, та формувати почуття відповідальності за виконувану роботу; 

ПРН11. Впроваджувати стандарти професійної діяльності. Виконувати дослідження 

відповідно до методик; 

ПРН14. Виконувати чітко та якісно дослідження, удосконалювати методики їх 

проведення та навчати інших. 

 

СТРУКТУРА КУРСУ 

Тема 

Години 

(лекції/ 

практич

ні) 

Результати навчання Завдання 
Оцінюв

ання 

Модуль 1 

Предмет, 
метод та 

завдання 

вивчення 

дисципліни. 

Місце лісового 

господарства в 

національній 

економіці 

4/2 Знати сутність та зміст основних 
економічних категорій щодо 

діяльності лісогосподарських 

підприємств. Класифікатор видів 

економічної діяльності. 

Характеристика, особливості лісового 

господарства. Місце лісового 

господарства в структурі галузей 

народного господарства та в економіці 

України.  

Виконання практичної 
роботи 

 

Виконання самостійної 

роботи  

10 

 

 

 

3 

Лісовий фонд, 

лісові ресурси. 

Використання 
лісосировинної 

бази 

2/2 Знати фахову термінологію, оперувати 

методикою оцінки показників стану та 

використання лісових ресурсів, вміти 
проводити аналіз використання 

лісових ресурсів світу та України. 

Тестування за темою 

 

Виконання практичних 
робіт  

 

2 

 

10 

 

 



Виконання самостійної 

роботи  
 

3 

Основні засоби 4/4 Знати основні економічні категорії 

щодо поняття, класифікації , 

структури, обліку та оцінки   основних 
засобів лісогосподарського 

підприємства, оперувати методикою 

оцінки ефективності їхнього 

використання; обґрунтовувати шляхи 

її підвищення 

Тестування за темою 

 

Виконання практичної 
роботи  

 

Виконання самостійної 

роботи  

2 

 

10 

 

 

 

3 

Оборотні 

засоби і обігові 

кошти 

2/4 Знати основні економічні категорії 

щодо поняття, матеріального складу і 

структури оборотних засобів 

лісогосподарського підприємства, 

оперувати методикою оцінки 

ефективності їхнього використання; 

обґрунтовувати шляхи покращення їх 

використання 

Тестування за темою 

 

Виконання практичної 

роботи  

 

Виконання самостійної 

роботи  

2 

 

10 

 

 

 

 

5 

Модульний контроль Підсумковий тест в 
ЕНК 

40 

Всього  100 

Модуль 2 

Кадри, 

продуктивність 

праці та 

заробітна плата 

в лісовому 

господарстві.  

8/2 Знати основні економічні категорії про 

сутність, склад і характеристику  

персоналу лісогосподарського 

підприємства, показники і методи 

планування продуктивності праці, 

склад функції і види заробітної плати, 

форми і системи оплати праці на 

підприємствах лісового господарства. 

Вміти планувати чисельність 

персоналу підприємства та 

обґрунтовувати роль методів мотивації 
в підвищенні продуктивності праці на 

лісогосподарському підприємстві.  

Тестування за темою 

 

 

 

Виконання практичної 

роботи  

 

 

 

 

Виконання самостійної 
роботи 

2 

 

 

 

10 

 

 

 

 

 

3 

Собівартість і 

ціноутворення 

на продукцію 

лісового 

господарства 

4/4 Знати термінологічні значення понять 

про сутність і основні види витрат 

підприємства, сутність, функції і види 

собівартості, ціни та ціноутворення. 

Вміти формувати кошторис витрат на 
виробництво, розраховувати 

собівартість одиниці продукції 

(калькулювання витрат на 

виробництво та реалізацію продукції), 

розробляти цінову стратегію 

підприємства та шукати шляхи 

зниження собівартості продукції, 

послуг, робіт.  

Тестування за темою 

 

 

 

Виконання практичної 
роботи  

 

 

Виконання самостійної 

роботи  

2 

 

 

 

 

10 

 

 

 

 

 

3 

Фінансування 

та 

оподаткування 

лісового 
господарства.  

2/4 Знати основні економічні категорії про 

фінансування та оподаткування 

лісового господарства.  Вміти 

аналізувати та оцінювати фінансовий 
стан підприємства, оподаткування 

лісогосподарського підприємства та 

обґрунтовувати шляхи його 

покращення. 

Тестування за темою 

 

Виконання практичної 

роботи  
 

Виконання самостійної 

роботи  

2 

 

 

10 

 

 

3 

Врахування 

фактору часу в 

лісовому 

господарстві 

2/4 Знати термінологічні значення понять 

про фактор часу та норму дисконту, 

основні фінансові формули для 

дисконтування та компаундування, 

види та джерела інвестицій та 

інновацій; оперувати методикою 

оцінки ефективності інвестиційних 

проектів; визначати вартість лісової 

ділянки при різних значеннях норми 

Тестування за темою 

 

Виконання практичної 

роботи  

 

 

Виконання самостійної 

роботи  

2 

 

 

10 

 

 

 

3 



дисконтування. 

Економічна 

ефективність 

лісогосподарсь

кого 
виробництва 

2/4 Знати термінологічні значення понять 

про економічну ефективність 

виробництва (ефект, ефективність, 

прибуток, рентабельність). Вміти 
здійснювати оцінку економічної 

ефективності лісогосподарських 

заходів.  

Тестування за темою 

 

Виконання практичної 

роботи  
 

Виконання самостійної 

роботи (неформальна 

онлайн освіта на основі 

МВОК) 

2 

 

 

10 

 

 

 

10 

Модульний контроль Підсумковий тест в 

ЕНК 
18 

Всього  100 

Навчальна робота  70 

Екзамен Тест, практичні 

завдання, співбесіда 

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 дистанційній онлайн режимі за 

погодженням із директором інституту) 

 

ШКАЛА ОЦІНЮВАННЯ СТУДЕНТІВ 

Рейтинг здобувача 

вищої освіти, бали 

Оцінка національна за результати складання екзамену 

екзаменів заліків 

90-100 відмінно зараховано 

74-89 добре 

60-73 задовільно 

0-59 незадовільно  не зараховано 

  


