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ОПИС ДИСЦИПЛІНИ 

Навчальний курс полягає у наданні магістрантам системи знань з управління 

лісогосподарським виробництвом, які необхідні їм для успішного здійснення професійної 

діяльності на первинних посадах випускників магістратури за спеціальністю «Лісове 

господарство». Завданням курсу є допомогти магістрантам опанувати теоретичними основами 

та практичними навиками самостійної управлінської діяльності, а також зорієнтувати їх на 

самостійне поновлення знань з управління. Студенти повинні володіти системним підходом в 

управлінні виробництвом, вміти здійснювати організаційне, функціональне й посадове 

регламентування, оформляти основні управлінські документи, готувати й приймати типові 

управлінські рішення, оцінювати особисті й ділові якості працівників у базових підприємствах 

лісової галузі. 

Навчальна дисципліна «Управління лісогосподарським виробництвом» є прикладною, 

базується на економічних, лісівничих, технологічних дисциплінах і є однією із завершальних у 

формуванні системи знань за освітнього ступеня «Магістр». 

 

СТРУКТУРА ДИЦИПЛІНИ 

Тема 
Години 
(лекції/ 

практичні) 

Результати навчання Завдання Оцінювання 

1 семестр 

Модуль 1. Теоретичні основи управління та його особливості в лісовому господарстві 

Тема 1. Вступ. 

Предмет та 

завдання курсу 

3/1 Оволодіти системним 

підходом в баченні й 

формуванні виробничої 

структури й структури 

управління базового 

підприємства лісової 

галузі. Усвідомити 

кваліфікаційні вимоги 

до працівників, посади 

яких мають право зай-

мати фахівці зі спеціа-

льності «Лісове госпо-

дарство». Знати методи 

оцінки особистих і 

ділових якостей праці-

вників, порядок прове-

дення атестації праців-

ників. 

 

Виконання 

практичних і 

самостійних 

робіт 

відповідно до 

навчальної 

програми 

дисципліни в 

ЕНК.  

 

Підготовка та 

написання 

модульної 

контрольної 

роботи. 

Практична 

робота  № 1 – 

27 балів. 

Тема 2. Цілі та 

функції управління 

виробництвом 

4/2 Самостійна 

робота  № 1 – 

8 балів. 

Тема 3. Структура 

управління лісовим 

господарством 

4/2 Практична 

робота  № 2 – 

5 балів. 

Тема 4. Методи 

управління 

4/2 Самостійна 

робота  № 2 – 

15 балів. 

 

Модульна 

контрольна 

робота –       

45 балів 
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Модуль 2. Кадрове, інформаційне та науково-технічне забезпечення управління 

лісогосподарським виробництвом 

Тема 5. Кадри в 

системі управління 

5/4 Розуміти значення 

світогляду керівника в 

здійснюваній ним 

управлінській діяль-

ності. Знати за сут-

нісними й класифіка-

ційними ознаками сис-

тему основних докуме-

нтів загального управ-

лінського й суто галу-

зевого характеру. Вміти 

аналізувати виробничі 

ситуації й розробляти та 

оформлювати в пись-

мовій форми проекти 

управлінських рішень. 

Виконання 

практичних і 

самостійних 

робіт 

відповідно до 

навчальної 

програми 

дисципліни в 

ЕНК.  

 

Підготовка та 

написання 

модульної 

контрольної 

роботи. 

Самостійна 

робота  № 3 – 

15 балів. 

Самостійна 

робота  № 4 – 

5 балів. 

Тема 6. 

Інформаційне 

забезпечення 

управління 

5/2 
Практична 

робота  № 3 – 

20 балів. 

Тема 7. Підготовка, 

прийняття та 

реалізація 

управлінських 

рішень 

5/2 Практична 

робота  № 4 – 

20 балів. 

Модульна 

контрольна 

робота –       

40 балів 

Всього за 1 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).  

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 

 

 


