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Опис дисципліни 

Предметом навчальної дисципліни  «Організація лісогосподарськоговиробництва» є 

вивчення методів та засобів найраціональнішого організації трудових і речових компонентів 

сукупного виробничого процесу виготовлення продукції, які забезпечують безперебійність та 

ритмічність діяльності підприємства в конкретних умовах, виходячи з поставлених перед 

ним цілей та завдань. Метою навчальної дисципліни: узагальнити систематизований 

комплекс знань про загальні принципи, форми та методи організації виробництва на 

підприємствах лісової галузі; формувати спеціальні аспекти з організації лісогосподарського 

виробництва, необхідних для практичної управлінської діяльності.  
Завданням забезпечувати раціональне ведення лісового господарства, організовувати 

роботу по відновленню, охороні та комплексному використанню лісових ресурсів; 

застосовувати сучасні методи ведення лісового господарства; організовувати працю, 

заробітну плату, підвищення кваліфікації працівників; планувати виробничу діяльність; 

організовувати первинний облік і складати звітність, вести технічну документацію; 

аналізувати виробничу діяльність, виявляти резерви виробництва, організовувати їх 

використання; приймати управлінські рішення і організовувати їх виконання. 
 

Структура курсу 

Години 

(лек./пр.) Тема Результати навчання Завдання 

2/0 Предмет, метод і 

завдання курсу 

Предмет та завдання курсу. Сутність організації 

виробництва.  Об’єктивна  необхідність 

поліпшення організації виробництва в сучасних 

умовах. Лісове господарство в аграрно- 

промисловому комплексі. Метод вивчення курсу. 

Тести, 

питання 

2/0 Підприємства 

лісового 

господарства 

Виробничий процес. Склад виробництва в 

лісовому господарстві. Об’єм і структура 

виробництва. Підприємство – основна ланка 

народного  господарства. Основні ознаки 

підприємства. Малі підприємства. Форми 

організації виробництва. Типова організаційна 

структура лісових підприємств. Види лісових  

підприємств. Режими роботи лісових підприємств. 

Управління виробництвом. Функції управління. 

Методи управління. Управлінські рішення. 

Кадри в системі управління виробництвом. 

Структура управління лісовим комплексом 

Тести, 

питання 

2/0 Організація 

використання 

Земля і ліс як засоби і предмети праці в  

Лісогосподарському виробництві. Показники 

Тести, 

питання 
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засобів 

виробництва 

використання землі в лісовому господарстві 

та шляхи їх удосконалення. Засоби праці та 

особливості їх використання в лісовому 

господарстві. Показники, що характеризують 

рівень використання механізмів в лісовому 

господарстві. Предмети праці та особливості їх 

використання в лісовому господарстві. 

4/6 Організація 

праці 

Поняття про працю. Правові основи її 

організації. Трудовий та колективний договори. 

Продуктивність праці в лісовому господарстві. 

Норми праці. Форми організації праці, їх зв’язок з 

технікою і технологією виробництва. 

Раціональне комплектування бригад. 

Технічне нормування праці. Виробничий процес і 

розподіл його на складові частини. 

Методи технічного нормування. Класифікація 

витрат робочого часу. Методи вивчення 

витрат робочого часу. Методика проведення 

спостережень, первинна обробка  

результатів. Проектування раціонального балансу 

зміни. Розрахунок норми часу і норми виробітку. 

Аналітично- розрахунковий метод 

як основний засіб технічного нормування 

праці для спеціалістів середньої ланки 

управління виробництвом. 

Тести, 

питання 

4/8 Оплата праці Сутність заробітної плати. Правові основи 

організації оплати праці. Тарифна система, що 

діє в лісових  підприємствах. Особливості 

тарифікації праці робітників в лісовому 

господарстві.  Форми і системи 

оплати праці робітників, умови їх доцільного 

застосування. Оплата праці робітників по 

управлінню виробництвом. Оплата праці лісників. 

Оплата праці водіїв автотранспортних 

засобів та бригадирів. Система преміювання 

працівників. 

Тести, 

питання 



2/6 Організація 

лісокористування 

Правові основи організації 

лісокористування. Організація відпуску 

деревини на пні. Лісосічний фонд,порядок його 

підготовки та затвердження. Такси на деревину 

лісових порід, що відпускається на пні, і на 

живицю. Попередня та остаточна передача 

лісосічного фонду лісозаготівельниками. 

Контроль за використанням лісосічного фонду. 

Особливості відпуску деревини на пні в 

порядку проміжного  користування. 

Організація проведення рубок, пов’язаних з 

веденням лісового господарства. Річний 

об’єм рубок догляду. Сучасні методи 

організації рубок догляду. Організація 

лісозаготівель. Організація праці на рубках 

догляду за лісом. Принципи комплектування 

бригад. Оплата праці. Організація реалізації 

заготовленої лісопродукції. Ціни на лісоматеріали 

франко-лісосіка   

Тести, 

питання 

2/0 Організація 

лісовідновлення 

Види  лісовідновлювальних  робіт. 

Лісокультурний фонд. Фактори, що 

визначають обсяг  лісовідновлювальних 

робіт. Організація складання пректів лісових 

культур. Організаціятехнічного приймання 

виконаних лісокультурних робіт. Реалізація 

проектів Організація інвентаризації лісових 

культур. Переведення лісових культур у 

вкриті лісовою рослинністю землі. 

Організація заготівлі лісового насіння і 

Вирощування лісосадивного матеріалу. 

Якість лісокультурних робіт. Особливості 

організації оплати праці і стимулювання якості 

лісокультурних робіт. 

Тести, 

питання 

2/0 Організація 

охорони і 

захисту лісу 

Правові основи охорони лісів від пожеж та 

лісопорушень, захисту від шкідників та 

хвороб. Державна лісова охорона, її склад, права 

та обов’язки посадових осіб.Форма одягу та знаки 

розрізнення лісової охорони. Організація охорони 

лісів від пожеж. Охорона лісів відлісопорушень. 

Організація захисту лісу від шкідників та 

хвороб. 

Тести, 

питання 

2/0 Організація 

лісопромислової 

діяльності 

Завдання і зміст       лісопромислоіої 

діяльності. Фактори, що визначають розвиток 

лісопромислових виробництв. Види 

лісопромислових виробництв. 

Організаційні форми лісопромислових 

виробництв. Організація переробки 

деревини і лісохімічних виробництв. 

Реалізація продукції промислових 

виробництв. Ціни на продукцію. 

Тести, 

питання 



0/0 Оперативне 

планування 

виробничої 

діяльності 

Система планів, що діють в лісовому 

господарстві. Особливості планування на 

підприємствах лісового господарства. 

Зміст бізнес-плану підприємств лісового 

господарства. Планування виробничої 

програми по лісовому господарству. 

Планування технологічної собівартості робіт та 

заходів у лісовому господарстві. Витрати на 

утримання  лісогосподарського апарату та 

адміністративні витрати. Планування джерел 

покриття витрат на лісове господарство. 

Доведення виробничоїпрограми до підрозділів 

лісових підприємств.  Календарні плани та 

графіки виконання основних видів робіт та 

заходів. 

Тести, 

питання 

0/0 Фінансове 

забезпечення 

виробництва 

Поняття про фінанси       підприємства. 

Особливості фінансування підприємств лісового 

господарства. Казначейське обслуговування 

лісового господарства. Порядок фінансування 

лісогосподарської діяльності. Джерела 

коштів на ведення лісового господарства. 

Форми розрахунків між підприємствами. 

Порядок та правила ведення касових операцій 

Тести, 

питання 

4/6 Основи обліку та 

звітності 

Облік як функція  управління. Види 

обліку та їх завдання. Закінчений бухгалтерський 

облік на підприємствах лісового господарства 

та первинний облік у підрозділах. Організація 

обліку в лісництвах. Первиннийоблік грошових 

коштів, праці та заробітної плати, лісопродукції. 

Місячний звіт лісництва, його зміст,порядок 

складання і затвердження. Поточний облік 

лісового фонду. Документи, в кихвідображаються 

поточні зміни в лісовому фонді. 

Тести, 

питання 

 Оперативний 

аналіз 

виробничої 

діяльності 

Завдання, зміст та  методи аналізу виробничої 

діяльності підприємства та лісництва. Аналіз 

умов, в яких здійснюється виробництво. 

Аналіз лісогосподарської діяльності. 

Тести, 

питання 
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Політика оцінювання 
 
 Політика  щодо  дедлайнів  та  перескладання:  Роботи,   які здаються   із   

порушенням   термінів   без   поважних   причин, оцінюються на нижчу оцінку (-10 

балів).   
 Політика щодо академічної доброчесності: Усі матеріали проекту перевіряються на 

академічну благочесність. Списування під час контрольних робіт заборонені. 

 Політика щодо відвідування: Відвідування занять з обов’язковим компонентом 

оцінювання, за яке нараховуються бали за теми. За об’єктивних причин (підтверджених 

документально) дозволяється перескладання.  
 

 

 

 

 

Оцінювання  
Поточне тестування та самостійна робота Підсумковий 

Тест  
(екзамен) 

Сума 

Змістовий модуль 1 Змістовий модуль 2 Змістовий модуль 3   

Т1 Т2 Т3 Т4 МК Т5 Т6 Т7 Т8 Т9 МК Т10 Т11 Т12 Т13 МК 20 100 

    Т 1      Т 2     Т 3   

2 3 3 8 10 8 3 3 3 3 10 3 3 8 2 10   

Т1,Т2... Т8 – теми змістових модулів 

МКР 1, МКР 2 – модульні контрольні роботи    
Шкала оцінювання: національна та ECTS 

Сума балів за 

всі види 

навчальної 

діяльності 

Оцінка 

ECTS 

Оцінка за національною шкалою 

для екзамену, курсового 

проекту (роботи), практики 

для заліку 

90 – 100 А відмінно    

 

Зараховано 
82-89 В 

добре  
74-81 С 

64-73 D задовільно  

http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?page=1&nreg=2755-17
http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/322-08
http://zakon2.rada.gov.ua/laws


60-63 Е  

35-59 FX 

незадовільно з 

можливістю повторного 

складання 

не зараховано з 

можливістю повторного 

складання 

0-34 F 

незадовільно з 

обов’язковим повторним 

вивченням дисципліни 

не зараховано з 

обов’язковим повторним 

вивченням дисципліни  


