
 

 

СИЛАБУС ДИСЦИПЛІНИ  

«Лісова політика» 

 

Ступінь вищої освіти - Магістр 

Спеціальність 187 Деревообробні та меблеві технології 

Освітня програма «Деревообробні та меблеві технології» 

Рік навчання 1, семестр 2 

Форма навчання денна 

Кількість кредитів ЄКТС 4 

Мова викладання українська 

_______________________  

Лектор дисципліни доц., к.е.н. Павліщук Оксана Петрівна 
Контактна інформація 

лектора (e-mail) 

 

pavlishchuk_o@nubip.edu.ua 
 

Сторінка дисципліни в 

eLearn  
https://elearn.nubip.edu.ua/course/view.php?id=1313 

 

ОПИС ДИСЦИПЛІНИ 

 

Метою навчальної дисципліни «Лісова політика» є набуття студентами 

теоретичних знань та практичних навичок щодо формування та реалізації 

державної політики в галузі лісових відносин, спрямованої на ефективну 

охорону, збереження, відтворення та збалансоване використання лісових 

ресурсів. 

Вивчення дисципліни «Лісова політика» сприятиме: розширенню 

світогляду студентів стосовно суті лісової політики, її принципів, цілей, 

завдань та основних компонентів; поглибленню знань щодо елементів 

лісополітичної субсистеми, через які відбувається реалізація інтересів щодо 

лісу; набуттю теоретичних знань та формуванню практичних вмінь щодо 

розроблення та реалізації ефективної системи інструментів лісової політики; 

щодо сутності та завдань державного регулювання й управління у сфері 

лісових відносин, повноважень різних органів влади та їх функцій у 

формуванні й реалізації лісової політики; розширенню теоретичних знань та 

поглибленню практичних вмінь щодо управління лісами на засадах сталого 

розвитку та механізму практичної реалізації відповідних йому підходів; щодо 

механізму участі громадськості у формуванні та реалізації лісової політики.  
 

СТРУКТУРА ДИЦИПЛІНИ 
 

Тема 

Години 

(лекції/ 

практ.) 
Результати навчання Завдання 

Оціню-

вання 

2 семестр 

Модуль 1 

Тема 1. 
Вступ. 

Теоретичні 

засади лісо-

вої політики 

2/2 Знати визначення і зміст 

поняття «лісова політика»; 

знати та аналізувати історію 

розвитку лісової політики за 

кордоном та в Україні; 

розуміти місце і роль лісової 

політики на сучасному етапі 

Виконання та захист  

практичної роботи 

«Лісова політика в 

контексті світових 

тенденцій у сфері 

економічного розвитку і 

збереження довкілля». 
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Тема 

Години 

(лекції/ 

практ.) 
Результати навчання Завдання 

Оціню-

вання 

розвитку суспільства та лісової 

галузі; 

знати мету та характерні 

ознаки різних рівнів лісової 

політики та відповідні їм 

засоби реалізації цілей; 

вміти визначати пріоритети 

національної лісової політики 

України;  

знати сучасний стан лісів 

світу та розуміти світові 

тенденції у сфері захисту та 

збереження довкілля; 

знати сучасний стан 

розвитку деревообробної 

галузі, її проблеми та 

песпективи;    

вміти реалізовувати у 

процесі формування лісової 

політики України міжнародні 

підходи та її зобов’язання у 

сфері збереження, охорони та 

використання лісів; 

розуміти сутність держав-

ного регулювання лісокористу-

вання та знати складові 

механізму його реалізації. 

Виконання самостійної 

роботи з питань оцінки 

стану лісів світу на 

основі даних FAO та 

пріоритетів міжнарод-

ного рівня лісової 

політики. 

Тема 2. 
Основні 

принципи, 

компоненти, 

цілі та задачі 

лісової 

політики 

2/2 Розуміти, хто є суб’єктами 

лісової політики та знати коло 

їх інтересів щодо лісів; 

знати та вміти застосовувати 

принципи лісової політики; 

знати компоненти лісової 

політики та засоби їх 

практичної реалізації; 

 вміти формувати лісову 

політику, включно із її цілями 

та завданнями; 

розуміти умови реалізації 

цілей та завдань лісової 

політики в Україні в контексті 

чинників, які характеризують 

загальнодержавну політику, 

ресурсно-економічні, екологіч-

ні та соціальні умови; 

розуміти вплив законо-

давства ЄС з питань деревини 

на підприємства лісової та 

деревообробної галузі України;   

знати нормативно-правову 

базу з питань ведення лісового 

господарства;  

Виконання та захист 

практичної роботи 

«Основні поняття лісо-

вого законодавства. 

Узагальнення лісової 

законодавчої бази». 

Виконання самостійної 

роботи з питань аналізу 

лісової стратегії 

Європейського Союзу 

та законодавства з 

питань деревини 

(регламент ЄС 995/2010 

від 20.10.2010 р.). 
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Тема 

Години 

(лекції/ 

практ.) 
Результати навчання Завдання 

Оціню-

вання 

розуміти та вміти 

трактувати основні поняття 

лісового законодавства;   

розуміти порядок 

розроблення та затвердження 

нормативно-правових актів із 

ведення лісового господарства; 

вміти приймати рішення 

задля належного правозасто-

сування вимог нормативно-

правових актів із ведення 

лісового господарства. 

Тема 3. 
Інструменти 

лісової 

політики 

2/2 Знати сутність та 

призначення інструментів 

лісової політики в галузі 

фінансового, екологічного та 

соціального права; 

знати класифікацію інстру-

ментів лісової політики за 

різними ознаками; 

вміти аналізувати сильні та 

слабкі сторони чинної системи 

інструментів лісової політики; 

вміти обґрунтовувати 

доцільність та відповідно 

застосовувати інструменти 

лісової політики для реалізації 

її цілей та завдань. 

 Виконання та захист 

практичної роботи 

«Аналіз інструментів 

лісової політики 

України». Виконання 

самостійної роботи з 

питань інструментів 

лісової політики щодо 

підтвердження закон-

ності походження дере-

вини, а також з питань 

законодавчих інстру-

ментів регулювання 

багатоцільового лісо-

користування.  
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Тема 4. Роль 

і функції дер-

жави в реалі-

зації лісової 

політики 

2/2 Розуміти роль держави у 

створенні умов сталого 

розвитку лісового сектора;  

знати перелік та сутність 

функцій держави в реалізації 

лісової політики;  

вміти аналізувати розподіл 

державних функцій в лісовому 

секторі України; 

знати повноваження органів 

законодавчої та виконавчої 

влади у сфері лісових відносин 

та вміти з урахуванням цього 

приймати ефективні управ-

лінські рішення;  

знати та аналізувати міжна-

родний досвід побудови 

системи управління лісами і 

лісовим господарством;    

знати принципи формування 

державних інституцій, відпо-

відальних за ліси; 

розуміти етапи процесу 

інституційного будівництва. 

Виконання прак-

тичної роботи «Держав-

не регулювання та 

управління у сфері 

лісових відносин. 

Повноваження органів 

законодавчої та вико-

навчої влади у сфері 

лісових відносин» та 

написання тестового 

контролю за її 

результатами. 

Виконання самостійної 

роботи з питань 

зарубіжного досвіду 

побудови системи 

управління лісами і 

лісовим господарством. 
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Тема 

Години 

(лекції/ 

практ.) 
Результати навчання Завдання 

Оціню-

вання 

Модуль 2 

Тема 5. 
«Сталий роз-

виток» та 

принципи 

управління 

лісами на 

засадах 

сталого 

розвитку 

2/2 Знати сутність поняття 

«сталий розвиток», екологічні, 

економічні та соціальні аспекти 

сталого розвитку; 

розуміти глобальні цілі 

сталого розвитку; 

знати сутність концепції 

управління лісами на засадах 

сталого розвитку, її екологічні, 

економічні та соціальні 

пріоритети; 

знати принципи управління 

лісами на засадах сталого 

розвитку; 

знати критерії та індикатори 

управління лісами на засадах 

сталого розвитку як інструмент 

лісової політики та вміти їх 

застосовувати на практиці; 

розуміти міжнародні 

зобов’язання України в 

контексті забезпечення управ-

ління лісами на засадах сталого 

розвитку;  

вміти враховувати у процесі 

прийняття управлінських 

рішень та у практичній 

діяльності вимоги концепції 

управління лісами на засадах 

сталого розвитку.  

Виконання та захист 

практичної роботи 

«Концепція управління 

лісами на засадах 

сталого розвитку: еко-

логічний, економічний 

та соціальний аспекти» 

(на основі інформацій-

ного постеру). Вико-

нання самостійної 

роботи з питань: форму-

вання концепції управ-

ління лісами на засадах 

сталого розвитку в 

рамках європейських 

міжнародних ініціатив 

щодо охорони та 

захисту лісів Європи; 

аналізу стратегічних 

пріоритетів лісової 

політики України у 

розрізі екологічних, 

економічних та 

соціальних складових. 

12 

Тема 6. 
Лісова сер-

тифікація як 

ринковий 

інструмент 

лісової 

політики 

2/2 Знати сутність понять 

«сертифікація», «стандарт», 

«лісова сертифікація»; 

розуміти значення лісової 

сертифікації як інструменту 

лісової політики;  

розуміти  типову структуру 

процесу лісової сертифікації та 

її складові елементи;  

розрізняти характерні 

особливості та базові елементи 

міжнародних схем лісової 

сертифікації (FSC, PEFC); 

знати сутність, ієрархічну 

структуру та вимоги чинних  

стандартів, що застосовують в 

рамках лісової сертифікації для 

оцінювання відповідності сис-

теми ведення лісового госпо-

дарства для України встанов-

леним вимогам (у т.ч. FSC 

Виконання та захист 

практичної роботи 

«Загальні вимоги щодо 

сертифікації ланцюга 

постачання за схемою 

FSC». Виконання самос-

тійної роботи щодо: 

аналізу ринку лісо-

продукції на основі 

даних FAO; аналізу 

положень стандарту для 

сертифікації системи 

ведення лісового госпо-

дарства на відповідність 

принципам та критеріям 

FSC. 
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Тема 

Години 

(лекції/ 

практ.) 
Результати навчання Завдання 

Оціню-

вання 

національного стандарту, 

адаптованих до умов України 

тимчасових стандартів органів 

сертифікації); 

знати сутність та вимоги 

щодо сертифікації ланцюга 

постачання за схемою FSC;  

вміти застосовувати вимоги 

лісової сертифікації в рамках 

прийняття управлінських та 

виробничих рішень на під-

приємствах лісового госпо-

дарства та деревообробної 

галузі; 

знати сучасний стан та 

розуміти перспективи розвитку 

лісової сертифікації в Україні. 

Тема 7. 
Участь 

громадсь-

кості у 

процесі 

прийняття 

рішень щодо 

управління 

лісами та 

лісовим 

госпо-

дарством   

3/3 Розуміти важливість участі 

громадськості у формуванні та 

реалізації державної політики; 

знати та вміти трактувати 

вимоги законодавства щодо 

доступу громадськості до 

інформації (режими та форми 

доступу); 

знати та вміти трактувати 

вимоги законодавства щодо 

участі громадськості у 

формуванні та реалізації 

державної політики; 

знати форми та засоби 

участі громадськості у 

формуванні та реалізації 

державної політики, у т. ч. в 

процесі прийняття рішень щодо 

лісів та лісового господарства; 

знати та аналізувати досвід 

громадського господарювання 

у лісах різних країн світу; 

вміти забезпечувати реаліза-

цію законодавчих вимог щодо 

доступу громадськості до 

інформації; 

вміти забезпечувати реаліза-

цію законодавчих вимог щодо 

участі громадськості у 

формуванні та реалізації 

державної політики, зокрема, в 

процесі прийняття рішень щодо 

лісів та лісового господарства; 

вміти забезпечувати 

належну комунікацію щодо 

Виконання практичної 

роботи «Участь гро-

мадськості у здійсненні 

державної регуляторної 

політики». Виконання 

самостійної роботи з 

питань відповідальності 

за порушення лісового 

законодавства; з питань 

заходів «public relation» 

для покращення іміджу 

підприємств.  
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Тема 

Години 

(лекції/ 

практ.) 
Результати навчання Завдання 

Оціню-

вання 

питань, пов’язаних із 

діяльністю підприємств лісової 

та деревообробної галузі; 

вміти забезпечувати належ-

ну взаємодію із громадськістю 

відповідно до вимог лісової 

сертифікації. 

Всього за 2 семестр 70 

Екзамен    30  

Всього за курс 100 

 

 

ПОЛІТИКА ОЦІНЮВАННЯ 

 

Політика щодо 

дедлайнів та 

перескладання: 

Роботи, які здаються із порушенням термінів без поважних 

причин, оцінюються на нижчу оцінку. Перескладання модулів 

відбувається із дозволу лектора за наявності поважних причин.  

Політика щодо 

академічної 

доброчесності: 

Списування під час контрольних робіт та екзаменів заборонені 

(в т.ч. із використанням мобільних девайсів). Практичні та 

самостійні роботи повинні мати коректні текстові посилання на 

використану літературу, оформлені згідно з чинним ДСТУ. У 

випадку виявлення взаємного копіювання робіт студентами й 

відправлення їх на перевірку, такі роботи не підлягають 

оцінюванню та надалі повторно виконуються студентами 

відповідно до нового індивідуального завдання.  

Політика щодо 

відвідування: 

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

(наприклад, хвороба, міжнародне стажування) навчання може 

відбуватись індивідуально (у т.ч. в он-лайн формі) за 

погодженням із адміністрацією. 

 

 

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 

 

 


