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Опис дисципліни 

Предметом   навчальної дисципліни  «Економіка лісового господарства» є 

економічні відносини. Метою навчальної дисципліни: ознайомити студентів з 

необхідним матеріалом, що передбачає підготовку  до самостійної економічної 

роботи; ознайомити з методологією проведення  економічних розрахунків;  

забезпечити виховання  уміння самостійно розробляти пропозиції, рекомендації 

для прийняття управлінських рішень; забезпечити підвищення загального рівня 

економічного мислення. 

 

Завданням забезпечити розробку та впровадження у виробництво заходів 

по підвищенню ефективності лісогосподарського виробництва;  розробити 

рекомендації щодо підвищення інтенсивності виробництва з одночасним 

дотриманням екологічної безпеки господарювання; визначити шляхи 

обґрунтування та запровадження методик визначення ефективності 

застосування окремих засобів виробництва; пошук і застосування нових та 

ефективних механізмів економічних відносин на підприємстві між його 

складовими та пошук нових методів організації економічного управління.  

 

Структура курсу 

Години 

(лек./пр.) 

Тема Результати навчання Завдання 

    

2/0 Предмет, метод і 

завдання дисципліни 

«Економіка  лісового 

господарства» 

Поняття про економіку 

як науку. Елементи і 

питання економіки. 

Класифікація ресурсів. 

Поняття лісового 

господарства. Місце 

«Економіки лісового 

господарства» в системі 

наук. 

Тести, 

питання 

2/0 Місце лісового Характеристика Тести, 
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господарства в 

народному господарстві 

України. Характеристика 

галузі 

лісогосподарської та 

пов’язаною з нею 

галузей. Підприємства 

лісового господарства. 

Місце лісового 

господарства в 

народному 

господарстві. 

питання 

2/0 Основні поняття і 

характеристика 

природно-ресурсної бази 

лісового господарства 

Основні визначення. 

Власність на ліси. 

Основні показники 

стану та використання 

лісових ресурсів. Ліси 

України. Використання 

лісових ресурсів в 

Україні. 

Тести, 

питання 

4/0 Організація 

лісогосподарського 

виробництва 

Організація 

виробництва як форма 

забезпечення 

ефективної діяльності 

підприємства. 

Формування та 

структура виробничого 

процесу. Основні 

принципи організації  

виробничого процесу. 

Виробничий цикл, його 

тривалість і структура. 

Виробничо-

господарська діяльність 

підприємств 

державного лісового 

господарства, її склад 

та характеристика. 

Тести, 

питання 

13/2 Організація праці та 

технічного нормування 

Цілі, завдання та зміст 

організації праці. Поділ 

та кооперування праці. 

Сутність і завдання 

нормування праці. 

Система норм і 

нормативів праці. 

Класифікація витрат 

робочого часу та склад 

норми часу. Вивчення 

затрат робочого часу 

спостереженням. 

Тести, 

питання 



Розробка,  перегляд та 

затвердження норм 

виробітку в лісовому 

господарстві. 

5/2 Основні засоби в 

лісовому господарстві 

Поняття про основні 

засоби. Класифікація 

основних засобів. 

Оцінка основних 

засобів. Спрацювання 

основних засобів. 

Амортизація основних 

засобів. Показники 

використання основних 

засобів. Відтворення 

основних засобів. 

Тести, 

питання 

2/2 Оборотні засоби в 

лісовому господарстві 

Поняття про оборотні 

засоби. Кругообіг 

оборотних засобів. 

Класифікація 

оборотних засобів. 

Показники 

використання 

оборотних засобів. 

Тести, 

питання 

4/4 Кадри, продуктивність 

праці в лісовому 

господарстві 

Персонал підприємства. 

Класифікація кадрів. 

Показники обороту 

трудових ресурсів. 

Продуктивність праці. 

Продуктивність праці. 

Показники 

продуктивності праці. 

Мотивація 

продуктивності праці. 

Тести, 

питання 

4/2 Заробітна платі в 

лісовому господарстві 

Поняття про заробітну 

плату. Структура 

заробітної плати. 

Організація оплати 

праці. Форми та 

системи оплати праці. 

Розподіл заробітної 

плати між членами 

бригади. 

Тести, 

питання 

2/2 Собівартість і 

ціноутворення на 

продукцію лісового 

господарства 

Класифікація витрат. 

Собівартість продукції 

лісового господарства. 

Ціноутворення на 

Тести, 

питання 



продукцію лісового 

господарства. 

4/2 Економічна 

ефективність лісового 

господарства 

Поняття ефекту і 

ефективності. Прибуток 

і рентабельність. 

Розрахунок показників 

прибутку і 

рентабельності. 

Тести, 

питання 

30//2 Планування діяльності 

лісогосподарських 

підприємств 

Сутність планування й 

особливості його 

здійснення на 

підприємстві. Система 

планів підприємства. 

Стратегічне планування 

діяльності 

підприємства. Тактичне 

планування діяльності 

підприємства. Завдання 

і методи планування 

інноваційних процесів. 

Сутність, завдання і 

зміст оперативно-

календарного 

планування. 

Виробничо-фінансовий 

план по лісовому 

господарству. 

Тести, 

питання 

18/2 Організація 

бухгалтерського обліку 

на лісогосподарських 

підприємствах 

Порядок організації  

обліку на 

лісогосподарських 

підприємствах. Облік 

фінансово-

розрахункових 

операцій. Облік 

основних засобів і 

нематеріальних активів. 

Облік виробничих 

запасів. Облік 

виконаних робіт. Облік 

розрахунків із 

заробітної плати. Облік 

готової продукції та її 

реалізації. Звіт 

лісництва. 

Тести, 

питання 

6/2 Економічний аналіз 

господарської діяльності 

Суть та роль 

економічного аналізу. 

Тести, 

питання 



на лісогосподарських 

підприємствах 

Аналіз витрат на 

виробництво за 

економічними 

елементами та статтями 

калькуляції. Аналіз 

собівартості окремих 

видів продукції 

лісового господарства. 

Аналіз випуску 

продукції та 

асортименту. Аналіз 

ритмічності 

виробництва. Аналіз 

ефективного 

використання трудових 

ресурсів. Аналіз 

матеріальних ресурсів. 

Аналіз ефективності 

використання основних 

засобів. Аналіз 

показників прибутку 

підприємства. Аналіз 

показників 

рентабельності 

підприємств лісового 

господарства. 
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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 Екзамен Сума 

Змістовий модуль 1 Змістовий модуль 2 Змістовий модуль 3 Змістовий модуль 4 

Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 МК Т6 Т7 Т8 Т9 Т10 Т11 МК Т12 Т13 Т14 МК 

2 2 2 2 4 10 4 4 4 4 6 6 10 3 3 4 10 20 100 

Т1, Т2 ... Т8 – теми змістових модулів 

 МКР 1, МКР 2 – модульні контрольні роботи 

Шкала оцінювання студентів: 

Оцінка ЄКТС Бали Зміст 

А 90 – 100 
відмінно 

В 82-89 добре  

С 74-81 добре 

D 64-73 задовільно  

Е  60-63 достатньо 

FX 35-59 
незадовільно з можливістю 

повторного перескладання 

F 0-34 
незадовільно з обов’язковим 

повторним вивченням 

дисципліни 

 


