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1.Опис навчальної дисципліни 

 

Найменування 

показників  

Галузь знань, напрям 

підготовки, освітній 

ступінь 

Характеристика навчальної 

дисципліни 

денна форма навчання 

Кількість кредитів – 3,5 

 

Галузь знань – 20 Аграрні 

науки та 

продовольство  

 

206 «Садово-паркове 

господарство»,  205 

«Лісове господарство» 

 

 

Нормативна 

 

 

Модулів – 2 Рік підготовки: 

Змістових модулів: 4 
2019 -2020 р. 

4 курс, 2 с. т.  

Індивідуальне науково-

дослідне завдання 
Семестр 

 

Загальна кількість 

годин - 105 

7-й 9-й 

Лекції 

Тижневих годин для 

денної форми навчання: 

аудиторних – 6 

самостійної роботи 

студента -  6 

Освітній ступінь: 

 

бакалавр 

 

26 год. 6 

Практичні, семінарські 

26 год. 10 

Самостійна робота 

53 год. 89 

Індивідуальні завдання:  

- 

Вид контролю:  

Іспит (письмовий) 

 

 
Примітка.  

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і індивідуальної 

роботи становить: 

для денної форми навчання -  50%/50%  (52/53) 

для заочної форми навчання -  15,5%/84,5,5%  (16/89) 

 

 

2.Мета та завдання навчальної дисципліни 

 

Мета: З переходом економіки України до ринку зростають вимоги до 

економічної підготовки фахівців. «Економіка лісового і садово - паркового 

господарства» - прикладна економічна дисципліна, яка вивчає форми прояву 

економічних законів у лісовому і садово-парковому господарстві, базується на 

загальноекономічних, лісівничих, еколого-біологічних і технологічних 

дисциплінах і водночас є базовою для вивчення інших прикладних економічних 

дисциплін. 

       Вивчення навчальної дисципліни має за мету: 
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- надати студентам знання, уміння та навички, необхідні для професійної 

діяльності в лісовому і садово-парковому господарстві.  

 

 

Завдання: 

- вивчення конкретних форм прояву у лісовому і садово-парковому господарстві 

економічних законів та категорій і на цій основі прищепити їм навички 

самостійного економічного аналізу для прийняття ефективних управлінських 

рішень. 

-  надання знань з основних розділів теоретико-прикладних аспектів економіки на 

рівні підприємства, організації та фінансово-економічної результативності 

господарювання на рівні первинної ланки суспільного виробництва. 

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен: 

  

знати:  

- економічні основи лісогосподарського виробництва, склад та 

класифікацію основних лісогосподарських фондів та ресурсів, сутність та 

зміст основних економічних категорій: продуктивність праці, собівартість 

продукції, ціну, прибуток, рентабельність; 

-     наукові основи багатоцільового використання лісових ресурсів та шляхи 

підвищення ефективності лісогосподарського виробництва; основні методи 

економічного обґрунтування господарських заходів для прийняття 

управлінських рішень у лісовому та садово-парковому господарстві. 

 

вміти:  

- характеризувати особливості лісового і садово-паркового господарства, 

визначати місце лісового і садово-паркового господарства в структурі 

галузей сільського господарства, аналізувати і оцінювати стан, склад та 

структуру активів лісогосподарського підприємства, основних та 

оборотних засобів; 

- виконувати техніко-економічні розрахунки і на їх основі здійснювати 

аналіз альтернативних варіантів для вибору оптимальних рішень на базі 

визначення показників економічної ефективності, врахування фактора 

часу, визначення оптимальних джерел та структури фінансування, 

складати коротко та довгострокові плани розвитку підприємств та галузі. 
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3.Програма навчальної дисципліни 

 
Робоча навчальна програма складена на основі  програми  з економіки лісового та садово – 

паркового господарства, затвердженої  Вченою радою СНАУ, протокол № 3 від 16.12.2017 р. 

Змістовий модуль 1. Економіка лісового і садово-паркового господарства 

як наукова дисципліна 

Тема 1. Теоретико-прикладні основи економіки лісового і садово-

паркового господарства. Предмет, метод, завдання економіки лісового і садово-

паркового господарства, її місце в системі природничих, технологічних і 

суспільних наук. Зміст дисципліни, її зв'язок з іншими дисциплінами навчального 

плану. Методи економічних досліджень. Види навчальної діяльності студента і 

навчальних занять, форми контрольних заходів з навчальної дисципліни.  Роль 

навчальної дисципліни у формуванні фахівця з лісового господарства, набуванні 

ним необхідних соціально важливих і професійних знань та умінь. 

Тема 2. Місце лісового і садово-паркового господарства в національній 

економіці. Класифікатор видів економічної діяльності. Характеристика, 

особливості лісового і садово-паркового господарства. Місце лісового і садово-

паркового господарства в структурі галузей сільського господарства. Значення та 

місце лісового і садово-паркового господарства в економіці України. 

Підприємства лісового і садово-паркового господарства. 

Тема 3. Лісовий фонд, лісові ресурси. Використання лісосировинної 

бази. Лісові ресурси світу. Лісовий фонд. Зелені насадження. Користування 

земельними ділянками лісового фонду. Державний лісовий кадастр Реєстр 

зелених насаджень. Показники використання лісових ресурсів та оцінювання 

стану зелених насаджень. Характеристика лісів та зелених насаджень України. 

Сучасний стан використання лісових ресурсів України. 

 

Змістовий модуль 2. Виробничий капітал підприємства 

Тема 4. Основний капітал підприємства. Матеріальні активи як 

сукупність виробничих фондів та іншого майна підприємства. Поділ виробничих 

фондів на основні та оборотні. Оцінювання, класифікація і структура основних 

фондів. Спрацювання, амортизація і відтворення основних фондів. Норми 

амортизаційних відрахувань. Методи амортизації. Показники забезпечення, стану 

і ефективності використання основних фондів. Шляхи підвищення ефективності 

використання основних фондів. 

Тема 5. Оборотний капітал підприємства. Оборотні засоби, обігові 

кошти, їх склад, структура та джерела утворення. Кругообіг оборотних засобів. 

Стадії обороту та показники, які характеризують кругообіг і використання 

оборотних засобів. Шляхи прискорення кругообігу та підвищення ефективності 

використання оборотних засобів. 

Тема 6. Кадри, продуктивність праці в лісовому і садово-парковому 

господарстві. Праця, її соціально-економічне значення в суспільному 

виробництві та лісовому і садово-парковому господарстві.  Продуктивність 

праці. Показники і методи оцінювання продуктивності праці. Персонал 

підприємства. Класифікація кадрів. Оборот і плинність кадрів та показники, які 
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їх характеризують. Мотивація праці. Методи мотивації праці. Шляхи 

підвищення продуктивності праці. Підготовка, підвищення кваліфікації та 

атестація кадрів. 

Тема 7. Заробітна плата в лісовому господарстві. Соціально-економічна 

сутність заробітної плати та її структури.  Мінімальна заробітна плата. Функції 

заробітної плати. Організація оплати праці в лісовому і садово-парковому 

господарстві. Форми і системи оплати праці. Оплата праці робітників, 

службовців, спеціалістів в лісовому і садово-парковому господарстві. 

 

Змістовий модуль 3. Собівартість і ціноутворення на продукцію 

лісового і садово-паркового господарства 

Тема 8. Собівартість продукції лісового і садово-паркового 

господарства. Елементи витрат на виробництво, калькуляційні статті витрат. 

Види собівартості.  

Тема 9. Ціноутворення на продукцію лісового і садово-паркового 

господарства. Ціни, функції цін. Особливості ціноутворення на продукцію 

лісового господарства. Механізм формування цін на необроблену деревину на 

аукціонах. 

Тема 10. Фінансування і оподаткування лісового і садово-паркового 

господарства. Фінансування лісового і садово-паркового господарства. Основні 

джерела фінансування лісового і садово-паркового господарства. Рента в 

лісовому господарстві. Система оподаткування в Україні. Оподаткування в 

лісовому господарстві. Збір за спеціальне використання лісових ресурсів. 

 

Змістовий модуль 4. Економічна ефективність лісового і садово-

паркового господарства. 

Тема 11. Врахування фактора часу в лісовому і садово-парковому 

господарстві. Поняття про фактор часу і норму дисконту (норму росту капіталу) 

як об'єктивну властивість економічної системи. Поняття про інвестування. 

Критерії оцінювання ефективності інвестування. Застосування методів 

інвестиційного аналізу в лісовому господарстві. Економічно оптимальний оборот 

рубки. Вплив основних параметрів лісоекономічної системи на тривалість 

обороту рубки. 

Тема 12. Економічна ефективність лісового і садово-паркового 

господарства. Поняття про ефект і ефективність. Економічний, екологічний, 

соціальний ефекти. Прибуток і рентабельність. Загальні підходи до аналізу 

економічної ефективності заходів у лісовому і садово-парковому господарстві. 

Принципи оцінювання економічної ефективності. Економічна ефективність 

окремих господарських заходів та системи господарських заходів. 

Тема 13. Планування і прогнозування розвитку лісового і садово-

паркового господарства. Сутність, завдання, принципи та особливості 

планування лісового і садово-паркового господарства. Методи планування та 

види планів. Організація планування лісового і садово-паркового господарства. 

Сертифікація лісового господарства. Прогнозування у лісовому і садово-

парковому господарстві та його роль у забезпеченні сталого розвитку. 
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4. Структура навчальної дисципліни 

 

Номери і назви тем 

Кількість годин 

денна форма 

у тому числі 

усього л п лаб інд с.р. 

Модуль 1. Лісові ресурси та  активи 

Змістовий модуль 1. Економіка лісового і садово-паркового господарства як наукова 

дисципліна 

Тема1.Теоретико-прикладні основи економіки лісового 

і садово-паркового господарства 
8/10 2/2 2/2   4/6 

Тема2. Місце лісового і садово-паркового господарства 

в національній економіці 
8/10 2/2 2/2 

 
 4/6 

Тема3. Лісовий фонд, лісові ресурси. Використання 

лісосировинної бази 
8/10 2/2 2/2 

 
 4/6 

Змістовий модуль 2. Виробничий капітал підприємства 

Тема 4. Основний капітал підприємства 8/10 2/2 2/2   4/6 

Тема 5. Оборотний капітал підприємства 8/10 2/2 2/2   4/6 

Тема 6. Кадри, продуктивність праці в лісовому і 

садово-парковому господарстві 
8/10 2/2 2/2 

 
 4/6 

Тема 7. Заробітна плата в лісовому господарстві 8/10 2/2 2/2   4/6 

Разом у 1-му модулі 56/70 14/14 14/14   28/42 

Модуль 2. Економічна ефективність лісового та садово-паркового господарства 

Змістовий модуль 3. Собівартість і ціноутворення на продукцію лісового і 

садово- паркового господарства 

Тема 8. Собівартість продукції лісового і садово-

паркового господарства 
8/11 2 2  

 
4/7 

Тема 9. Ціноутворення на продукцію лісового і садово- 

паркового господарства 
8/11 2 2  

 
4/7 

Тема10.Фінансування та оподаткування лісового і 

садово-паркового господарства 
8/11 2 2  

 
4/7 

Змістовий модуль 4. Економічна ефективність лісового і садово-паркового 

господарства 

Тема 11. Врахування фактора часу в лісовому і садово-

парковому господарстві 
8/11 2/2 2/2  

 
4/7 

Тема 12. Економічна ефективність лісового і садово-

паркового господарства 
8/11 2/2 2/2  

 
4/7 

Тема 13. Планування і прогнозування розвитку 

лісового і садово-паркового господарства 
9/10 2/2 2/2  

 
5/6 

Разом у 2-му модулі 49/65 12/12 12/12   29/41 

За весь навчальний курс 105/135 26/26 26/26   53/83 
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5. Теми та план лекційних  занять 
№ 

з/п 

        Назва теми Кількість 

годин, д/з 

1 Тема 1. Теоретико-прикладні основи економіки лісового і садово-

паркового господарства 

1. Предмет, метод, завдання економіки лісового і садово-паркового 

господарства, її місце в системі природничих, технологічних і 

суспільних наук.  

2. Зміст дисципліни, її зв'язок з іншими дисциплінами навчального 

плану.  

3. Методи економічних досліджень.  

4.Види навчальної діяльності студента і навчальних занять, форми 

контрольних заходів з навчальної дисципліни.  

5. Роль навчальної дисципліни у формуванні фахівця з лісового 

господарства, набуванні ним необхідних соціально важливих і 

професійних знань та умінь. 

2/2 

2 Тема 2. Місце лісового і садово-паркового господарства в 

національній економіці 
1. Класифікатор видів економічної діяльності.  

2. Характеристика, особливості лісового і садово-паркового 

господарства.  

3. Місце лісового і садово-паркового господарства в структурі галузей 

сільського господарства.  

4. Значення та місце лісового і садово-паркового господарства в 

економіці України.  

5. Підприємства лісового і садово-паркового господарства. 

2/- 

3 Тема 3. Лісовий фонд, лісові ресурси. Використання лісосировинної 

бази 

1. Лісові ресурси світу. Лісовий фонд. Зелені насадження. 

Користування земельними ділянками лісового фонду.  

2. Державний лісовий кадастр. Реєстр зелених насаджень.  

3. Показники використання лісових ресурсів та оцінювання стану 

зелених насаджень.  

4.Характеристика лісів та зелених насаджень України. Сучасний стан 

використання лісових ресурсів України. 

2/- 

4 Тема 4. Основний капітал підприємства 

1.  Матеріальні активи як сукупність виробничих фондів та іншого 

майна підприємства.  

2. Поділ виробничих фондів на основні та оборотні.  

3. Оцінювання, класифікація і структура основних фондів.  

2/- 

5 Тема 5. Оборотний капітал підприємства 

   1.Оборотні засоби, обігові кошти, їх склад, структура та джерела 

утворення 

   2.Кругообіг оборотних засобів    

3. Стадії обороту та показники, які характеризують кругообіг і 

використання оборотних засобів.  

4.Шляхи прискорення кругообігу та підвищення ефективності 

використання оборотних засобів. 

2/- 

6 Тема 6.  Кадри, продуктивність праці в лісовому і садово-

парковому господарстві 

1. Праця, її соціально-економічне значення в суспільному виробництві 

та лісовому і садово-парковому господарстві.  

2/- 



9 

 

  

2. Продуктивність праці. Показники і методи оцінювання 

продуктивності праці.  

3. Персонал підприємства. Класифікація кадрів.  

4. Оборот і плинність кадрів та показники. Мотивація праці.  

7 Тема 7.  Заробітна плата в лісовому господарстві 

1.Соціально-економічна сутність заробітної плати та її структури. 

2.Організація оплати праці в лісовому і садово-парковому господарстві. 

3.Форми і системи оплати праці.  

4.Оплата праці робітників, службовців, спеціалістів в лісовому і 

садово- парковому господарстві. 

2/- 

8 Тема 8. Собівартість продукції лісового і садово-паркового 

господарства 

 1.Собівартість продукції лісового і садово-паркового господарства.  

 2.Елементи витрат на виробництво, калькуляційні статті витрат.  

 3.Види собівартості.  

2/2 

9 Тема 9. Ціноутворення на продукцію лісового і садово-паркового 

господарства 
 1.Механізм та методи ціноутворення.  

 2.Особливості ціноутворення на продукцію лісового господарства.  

 3.Механізм формування цін на необроблену деревину на аукціонах. 

2/- 

10   Тема 10. Фінансування і оподаткування лісового і садово-паркового 

господарства 

1.Фінансування лісового і садово-паркового господарства.  

2.Основні джерела фінансування лісового і садово-паркового 

господарства.  

3.Рента в лісовому господарстві.  

4.Оподаткування в лісовому господарстві. Збір за спеціальне 

використання лісових ресурсів. 

2/- 

11 Тема 11. Врахування фактора часу в лісовому і садово-

парковому господарстві  
1.Поняття про фактор часу і норму дисконту (норму росту капіталу) як 

об'єктивну властивість економічної системи. 

2.Поняття про інвестування.  

3.Критерії оцінювання ефективності інвестування.  
4.Застосування методів інвестиційного аналізу в лісовому господарстві.  

5.Економічно оптимальний оборот рубки. 

6.Вплив основних параметрів лісоекономічної системи на тривалість 

обороту рубки 

2/- 

12  Тема 12. Економічна ефективність лісового і садово-паркового 

господарства 

1. Поняття про ефект і ефективність.  

2. Економічний, екологічний, соціальний ефекти. Прибуток і 

рентабельність.  

3. Загальні підходи до аналізу економічної ефективності заходів у 

лісовому і садово-парковому господарстві. 

2/2 

13 Тема 13. Планування і прогнозування розвитку лісового і садово-

паркового господарства 

1.Сутність, завдання, принципи та особливості планування лісового і 

садово-паркового господарства.  

2.Методи планування та види планів.  

3.Організація планування лісового і садово-паркового господарства.  

4.Сертифікація лісового господарства.  

2/- 
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5.Прогнозування у лісовому і садово-парковому господарстві та його 

роль у забезпеченні сталого розвитку. 

 Всього 26/6 

 

5. Теми лабораторних занять 
№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

1 Вивчення та аналіз класифікатору видів економічної діяльності та 

визначення місця лісового і садово-паркового господарства в 

структурі галузей сільського господарства.  

2/2 

2 Вивчення лісових ресурсів світу та лісового фонду України.  2 

3 Вивчення сутнісно-змістовної основи підприємства та його правових 

основи функціонування згідно Господарського кодексу України. 
2 

4 Визначення класифікаційної структури основного капіталу 2 

5 Вивчення особливостей обліку та оцінки основних виробничих фондів 

Розрахунок показників використання основних фондів підприємства 

2/2 

6 Вивчення складу та структури оборотних коштів підприємства та 

визначення джерел їх формування. Особливості нормування 

оборотних коштів на підприємстві. Оцінка ефективності використання 

оборотних коштів на підприємстві 

2 

7  Визначення величини заробітної плати основних та допоміжних 

працівників 

2 

8 Вивчення особливостей та методів складання калькуляції собівартості 

лісогосподарської продукції на підприємствах 
2/2 

9 Аналіз методів та вибір оптимальної стратегії ціноутворення на 

лісогосподарських підприємствах. Визначення основних джерел 

фінансування лісового і садово-паркового господарства. Знчення 

ренти в лісовому господарстві. 

2 

10 Застосування методів інвестиційного аналізу в лісовому господарстві. 

Визначення економічно оптимального обороту рубки.  
2 

11  Визначення принципів оцінювання економічної ефективності 2/2 

12 Формування та використання прибутку підприємства. Рівень 

рентабельності. 

2/2 

13 Організація та планування лісового і садово-паркового господарства. 

Сертифікація лісового господарства. 

2 

 РАЗОМ 26/10 

                                                    

6. Самостійна робота 
№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

1 Місце лісового і садово-паркового господарства в структурі галузей 

сільського господарства 
4/7 

2 Роль та місце підприємств в структурованому ринковому середовищі 4/7 

3 Зміст, поняття та форми здійснення підприємницької діяльності 4/7 

5 Державна підтримка підприємницької діяльності 4/7 

6 Лісові ресурси світу. Лісовий фонд. 4/8 

7 Характеристика лісів та зелених насаджень України. Сучасний стан 

використання лісових ресурсів України. 
4/8 

8 Сучасний стан використання основного виробничого капіталу у лісовому та 
садово-парковому господарстві 

4/8 

9 Шляхи прискорення кругообігу та підвищення ефективності використання 4/8 
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оборотних засобів 

10 Мотивація трудової діяльності на підприємстві. Теорії мотвації 4/8 

11 Сучасна кадрова політика та форми оплати праці  на підприємствах лісового 

та садово-паркового господарства 
4/8 

12 Зарубіжний досвід оплати праці 4/8 

13 Створення ефективної системи управління персоналом на підприємствах 

лісового та садово-паркового господарства 
5/8 

 РАЗОМ 53/99 

 
7. Індивідуальні завдання 

1. Підготовка рефератів: 

Тематика рефератів: 

1. Особливості лісового і садово-паркового господарства.  

2. Класифікація підприємств лісового і садово-паркового господарства. 

3. Лісові ресурси світу.  

4. Державний лісовий кадастр  

5. Характеристика лісів та зелених насаджень України.  

6. Сучасний стан використання лісових ресурсів України. 

7. Місце України на світовому ринку лісової продукції 

8. Оцінювання, класифікація і структура основних фондів лісового господарства 

9. Використання прискореної амортизації у сучасних умовах господарювання 

10. Заробітна плата в лісовому господарстві 

11. Мінімальна заробітна плата та її роль в економіці. 

12. Організація оплати праці в лісовому і садово-парковому господарстві.  

13. Переваги та недоліки різних систем оплати праці. 

14. Оплата праці робітників, службовців, спеціалістів в лісовому і садово- парковому 

господарстві. 

15. Проблеми формування собівартості продукції лісового і садово-паркового 

господарства.  

16. Особливості ціноутворення на продукцію лісового господарства в Україні та 

світі. Механізм формування цін на необ- роблену деревину на аукціонах. 

17. Сертифікація лісового господарства: зарубіжний досвід  

18. Еколого-економічна ефективність лісового господарства 

19. Національна лісова політика України 

20. Історія розвитку лісового господарства в Україні 

21. Передумови та перспективи сертифікації лісів України. 

22. Система оплати праці: сутність, функції та механізм організації. 

23. Продуктивність праці персоналу підприємства: методи визначення та резерви 

підвищення. 

24. Мотивація трудової діяльності працівників лісового господарства 

25. Лізинг як форма оновлення технічної бази виробництва. 
 

10. Методи навчання 

 
При викладанні навчальної дисципліни „Економіка лісового та садово-паркового 

господарства” використовуються наступні методи:  

1. Методи навчання за джерелом знань:  
1.1. Словесні: обговорення та аналіз лекційного матеріалу; конспектування; використання 

опорних конспектів лекцій. 

1.2. Практичні: проведення практичних письмових робіт та вправ із застосуванням виробничо-

практичних методів; використання навчальних та контролюючих тестів; вирішення проблемних 
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ситуаційних завдань. 

2. Методи навчання за характером логіки пізнання: аналітичний; індуктивний та 

дедуктивний методи навчання; 

3. Активні методи навчання: мозкова атака, диспути, розгляд та аналіз проблемних ситуацій, 

самооцінка знань, імітаційні методи навчання, використання навчальних та контролюючих 

тестів, використання опорних конспектів лекцій, методичного матеріалу з дисципліни. 

4. Інтерактивні технології навчання:  проведення лекцій у супроводі мультимедійних засобів; 

діалогове навчання – диспути; самооцінка знань. 

 

11. Методи контролю 

        
 1. Рейтинговий контроль за 100-бальною шкалою оцінювання ЄКТС 

 2. Проведення проміжного контролю протягом семестру (проміжна атестація) 

 3. Полікритеріальна оцінка поточної роботи студентів:   

 рівень знань, продемонстрований на практичних заняттях;  

 активність під час обговорення питань, що винесені на заняття; 

 експрес-контроль під час аудиторних занять; 

 самостійне опрацювання теми в цілому чи окремих питань; 

 виконання аналітично-розрахункових завдань; 

 написання рефератів; 

 результати тестування; 

 письмові завдання при проведенні контрольних робіт. 

 

11. Розподіл балів, які отримують студенти 
Поточне тестування та самостійна робота 

Р
аз

о
м

 з
а 

м
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д
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л
і 
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Р
С

 

А
те

ст
ац

ія
 

П
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о
в
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й
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м
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С
у

м
а 

Змістовий  

модуль 1 

- 9 балів 

Змістовий 

модуль  2  

-6 балів 

Змістовий модуль  3  

-12 балів 

Змістовий модуль 4 

- 13 балів 

С 

Р 

С 

Т1 Т

2 

Т

3 

Т4 Т5 Т6 Т7 Т8 Т9 Т10 Т11 Т12 Т 

13 

 

 
 

15 

 

(40+15) 

 

55 

 

 

 

15 

 

 

 

30 

 

 

100 

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3      

Всього за М 1 

- 15 

Всього за М 2 

- 25      
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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  

60-63 Е  

35-59 FX 
незадовільно з можливістю повторного 

складання 

не зараховано з 

можливістю повторного 

складання 

1-34 F 
незадовільно з обов’язковим повторним 

вивченням дисципліни 

не зараховано з 

обов’язковим повторним 

вивченням дисципліни 

 

 

13. Методичне забезпечення 
1. Мішенін Є.В., Ярова І.Є. Економіка лісового та садово-паркового господарства: методичні 

рекомендації щодо проведення практичних та самостійних занять / за ред. д.е.н., професора 

Мішеніна Є.В.: для студентів спеціальності 7.09010303 «Садово – паркове господарство». – 

Суми, Сумський національний аграрний університет, 2011. – 48с. 

2. Мішенін Є.В., Ярова І.Є., Пилипенко В.В., Мельник Т.І., Чегринець В.П., Фролов Є.М. 

Методичні рекомендації для виконання економічної частини дипломної роботи для студентів 

спеціальності 7.09010303 «Садово – паркове господарство», денної та заочної форм навчання / 

Суми, Сумський національний аграрний університет, 2012 - 62 с. 

3.Мішенін Є.В., Ярова І.Є. Конспект лекцій для студентів напряму підготовки 6.090103 «Лісове 

і садово – паркове господарство» освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» 4 курсу денної та 

5 курсу заочної форм навчання/ Суми, Сумський національний аграрний університет, 2014 - 119 

с. 

4. Навчально – методичний комплекс з дисципліни «Економіка лісового та садово-паркового 

господарства». 

 

14. Рекомендована література 

Базова 

 
1. Синякевич І.М. Лісова політика: підручник/ І.М. Синякевич, А.М. Дейнека, І.П. 

Соловій; за ред.д-ра екон.наук, проф. І.М. Синякевича.-К.:Знання, 2013.-323 с. 

2. Дідик Я.М., Дячишин О.В. Навчально-методичний посібник для практичних занять та 

самостійної роботи з дисципліни «Економіка підприємства» (на прикладі підприємств 

лісового комплексу України).-Львів: Національний лісотехнічний університет України, 

2009.-74 с. 

3. Сенько Є.І., Огородник М.М., Динька П.К. Економіка праці в лісовому секторі/ Навч. 

посібник для студентів економічного, лісо механічного та лісогосподарських 

факультетів.-Львів: Український державний лісотехнічний університет, 2005.- 108 с. 

4. Пітер Пірс. Основи економіки лісового господарства / Пірс. Пітер. - К. : ЕКО-інформ, 

2006. - 220 с. 

5.  Економіка підприємства: теорія і практикум [Текст] : навч. посіб. / [Дорошенко Г. О., 

Семенець А. О., Пасенко Н. С. та ін.].– К. : Ліра-К, 2013. – 328 с.  

6.  Захарченко В. І. Економіка підприємства [Текст]: навч. посіб. / В. І. Захарченко. – К. : 

Ліра-К, 2014. – 300 с.  
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7.  Іванілов О. С. Економіка підприємства [Текст]: підручник (для студ. вищ. навч. закл.) / 

О. С. Іванілов. – К.: Центр учбової літератури, 2009. – 728с. .  

8.  Кривов’язюк І. В. Економічна діагностика [Текст] : навч. посіб. / І. В. Кривов’язюк. – 

К. : Ліра-К, 2013. – 450 с.  

9. Крикавський Є. В. Економіка і фінанси підприємств [Текст]: навч. посіб. / Є. В 

Крикавський, З. С. Люльчак. – К. : Ліра-К, 201З. – 696 с.  

10.  Кулішов В. В. Економіка підприємства: теорія і практикум [Текст] : навч. посіб. / В. В. 

Кулішов. – К. : Ліра-К, 2014. – 208 с.  

11.  Мельнік Л. Г. Економіка підприємства [Текст] : навч. посіб. / Л. Г. Мельник. – К.: Ліра-

К, 2015. – 876 с. 

 

Допоміжна 
1. Антоненко І. Я. Еколого-економічні пріоритети модернізації лісоресурсного комплексу 

України : макроекономічні важелі / І. Я. Антоненко; за ред. доктора екон. наук, проф., 

чл.-кор. НАН України Б. М. Данилишина. – К. : КУТЕП, Інформ, 2008. – 359 с.  

2. Бондарук Г. В. Сертифікація лісогосподарського підприємства : практичний посібник / 

Г. В. Бондарук, І. Ф. Букша. – Харків : УкрНДІЛГА, КП Друкарня №13, 2008. – 172 с. 

3. Дейнека А. М. Лісове господарство : еколого-економічні засади розвитку : монографія / 

А. М. Дейнека. – К. : Знання, 2009. – 350 с.  

4. Звіт про науково-дослідну роботу. Розроблення проекту рекомендацій щодо 

визначення критеріїв та показників економічної оцінки еколого-соціальних функцій 

лісових екосистем : [заключний звіт ; керівник НДР, І. М. Синякевич]. – Львів : НЛТУ 

України, 2007. – 222 с. 

5. Лісовий кодекс України : за станом на 1 квітня 2006 р. / Верховна Рада України. – Офіц. 

вид. – К. : Видавничий Дім «Ін Юре», 2006. – 184 с.  
 

15. Інформаційні ресурси 
 

1. Господарський Кодекс України. Режим доступу: 

http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/T030436.html  

2.     Про затвердження Правил відтворення лісів / Постанова Кабінету Міністрів України 

№ 303 від 1.03.2007 р. [Електронний ресурс]. – Доступний з 

http://www.zakon.rada.gov.ua 

3. Про схвалення Концепції реформування та розвитку лісового господарства / 

Розпорядження Кабінету Міністрів України № 208 від 

18.04.2007 р. [Електронний ресурс]. Доступний з http://www.zakon.rada.gov.ua 

4. Правила поліпшення якісного складу лісів / Постанова Кабінету Міністрів України № 

724 від 12.05.2007. [Електронний ресурс]. – Доступний з http://www.zakon.rada.gov.ua.  

5. Про затвердження Санітарних правил в лісах України / Наказ Міністерства аграрної 

політики та продовольства України №136 від 21.03.2012 р. [Електронний ресурс]. – 

Доступний з http : //www.zakon.rada.gov.ua. 

6. Правила рубок головного користування / Наказ Держкомлісгоспу № 364 від 23.12.2009 

р. [Електронний ресурс]. – Доступний з http://www.zakon.rada.gov.ua.  

7.Блейкли, Аманда. Развитие корпоративной и социальной ответственности в Лесном секторе 

России: экономическая основа и перспективы [Електронний ресурс] / Аманда Блейкли, 

Игорь Артемьев, Андрей Птичников, Джон Парк, Питер И. – Режим доступу: -  

http://www.wwf.ru/data/forests/events/reports/ptichnikov_marketcsr.pdf  

8.      Глобальная инициатива по отчетности (GRI). Руководство по отчетности в области 

устойчивого развития (2006) [Електронний ресурс].–

 Режим доступу: http://www.globalreporting.org/guidelines/translation.asp.  

9. Добровольная экологическая деятельность: неиспользуемые возможности 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу: http: // www.14000.ru/books/voluntary/1.html 

http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/T030436.html
http://www.zakon.rada.gov.ua/
http://www.zakon.rada.gov.ua/
http://www.zakon.rada.gov.ua/
http://www.zakon.rada.gov.ua/
http://www.zakon.rada.gov.ua/
http://www.wwf.ru/data/forests/events/reports/ptichnikov_marketcsr.pdf
http://www.globalreporting.org/guidelines/translation.asp
http://www.14000.ru/books/voluntary/1.html
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10.      Закон України «Про основні засади (стратегію) державної екологічної політики на 

період до 2020 року» від 21 грудня 2010 року N 2818-VI.-  Офіційний сайт Верховної 

Ради України. – Режим доступу: 

http://helpanimals.mk.ua/en/resources/documents/legislature/331-zu-ob-osnovnoj-strategii-

gosudarstvennoj-ekologicheskoj-politiki-ukrainy-na-period-do-2020-goda.html  

11. Катанаева М.А. Интеграция систем менеджмента на предприятиях лесопромышленного 

комплекса [Електронний ресурс] / М.А. Катанаева // Проблемы современной 

экономики. – 2009. – №3 (23). – Режим доступу: http:// www.m-

economy.ru/art.php3?artid=22595. 

12.  Круглый стол «Экологическая ответственность бизнеса. Роль экологических рейтингов» 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу: http: //www.raexpert.ru/conference/2000-

2004/ecological_responsibility/ 

13.  Незаконні рубки [Електронний ресурс] – 2010. – C.31. – Режим 

доступу: http://www.envsec.org/easteur/docs/Fact%20finding%20study_Illegal%20Logging_U

A_FEB%2011.pdf 

14.  Петрук В.А. Оцінка ефективності стратегічного упарвління підприємств лісового 

господарства / В.А. Петрук, Ю.Ф. Козловська [Електронний    ресурс]. – Режим доступу: 

http://nuwm.ru.ua/methods/asp/vd/v39ek30.doc 

15.  Про затвердження Державної цільової програми «Ліси України» на 2010 – 2015 роки : 

Постанова Кабінету Міністрів України від 16 верес. 2009 р. № 977. – Офіційний сайт 

Верховної Ради України. – Режим доступу:http://zakon.rada.gov.ua/cgi-

bin/laws/main.cgi?nreg=977-2009-%EF 

 

http://helpanimals.mk.ua/en/resources/documents/legislature/331-zu-ob-osnovnoj-strategii-gosudarstvennoj-ekologicheskoj-politiki-ukrainy-na-period-do-2020-goda.html
http://helpanimals.mk.ua/en/resources/documents/legislature/331-zu-ob-osnovnoj-strategii-gosudarstvennoj-ekologicheskoj-politiki-ukrainy-na-period-do-2020-goda.html
http://www.m-economy.ru/art.php3?artid=22595
http://www.m-economy.ru/art.php3?artid=22595
http://www.envsec.org/easteur/docs/Fact%20finding%20study_Illegal%20Logging_UA_FEB%2011.pdf
http://www.envsec.org/easteur/docs/Fact%20finding%20study_Illegal%20Logging_UA_FEB%2011.pdf
http://nuwm.ru.ua/methods/asp/vd/v39ek30.doc
http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=977-2009-%EF
http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=977-2009-%EF
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