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ВСТУП 
Робоча програма навчальної дисципліни «Управління 

лісогосподарським виробництвом» розроблена на підставі освітньо-
професійної програми підготовки магістра спеціальності «Лісове 
господарство.  

Предметом вивчення дисципліни є управлінські та економічні 
процеси, що відбуваються на вітчизняних лісогосподарських 
підприємствах в умовах ринкового середовища 

Міждисциплінарні зв’язки: дисципліна «Управління 
лісогосподарським виробництвом» є обов’язковою навчальною 
дисципліною навчального плану підготовки магістрів за освітньою 
програмою «Лісове господарство».  

Вивчення курсу передбачає наявність систематичних та ґрунтовних 
знань із суміжних курсів – «Регулювання продуктивності лісів», «ГІС-
технології у лісовому господарстві», «Планування лісогосподарського 
виробництва», «Лісова політика», а також цілеспрямованої роботи над 
вивченням спеціальної літератури, активної роботи на лекціях, 
практичних заняттях та самостійної роботи. Вимоги до знань та умінь 
визначаються галузевими стандартами вищої освіти України. 

 
Анотація 

Дисципліна «Управління лісогосподарським виробництвом» 
передбачає вивчення системного підходу в управлінні виробництвом, 
опанування організаційним, функціональним і посадовим 
регламентуванням на підприємствах лісового господарства, 
оцінювання особистих і ділових якостей працівників, вироблення 
творчого підходу до обґрунтування і прийняття управлінських рішень 
з урахуванням особливостей і специфіки лісогосподарського 
виробництва. 

Ключові слова: управління, лісове господарство, функції 
управління, методи управління, інформаційне забезпечення, 
управлінські рішення. 

Аbstract 
The discipline «Management of forestry production» includes the study 

of a systematic approach to the management of production, mastering 
organizational, functional and official regulation on forestry enterprises, 
evaluation of personal and professional qualities of workers, develop 
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creative approach to the study and management decisions taking into 
account the specific characteristics and forestry production. 

Key words: management, forestry, management functions, management 
methods, information provision, managerial decisions. 

 
1. ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

«Управління лісогосподарським виробництвом»   

Найменування 
показників 

Галузь знань, 
спеціальність, 

спеціалізація, рівень 
вищої освіти  

Характеристика 
навчальної дисципліни 

Денна 
форма 

навчання 

Заочна 
форма 

навчання 
Кількість кредитів 
ЕСТS –3 
 

Галузь знань  
20 - Аграрні науки 
та продовольство 

Обов’язкова  
Спеціальність 

205 Лісове 
господарство 

Модулів –2 

 

Рік підготовки 
Змістових модулів –2 

2-ий 2-ий 

Семестр Загальна кількість 
годин – 90 3-ій 3-ій 

Лекції 
Тижневих годин для 
денної форми 
навчання: 
Аудиторних –  4 год 
самостійної роботи 
студента –  6 год 

Рівень вищої світи: 
магістерський 

16 год 2 год. 
Практичні 

14 год 8 год. 
Самостійна робота 

60 год 80 год 
Форма контролю:  

екзамен екзамен 

Примітка: співвідношення кількості годин аудиторних занять до 
самостійної роботи становить:  

для денної форми навчання – 33,3% до 66,7%;  
для заочної форми навчання –  11,1% до 88,9%. 
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2. МЕТА ТА ЗАВДАННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
Мета навчальної дисципліни полягає у наданні магістрантам 

системи знань з управління лісогосподарським виробництвом та 
формуванні основних положень організації виробництва на лісових 
підприємствах, управління їх господарської діяльності, навиків 
організації виробничих процесів, перспективного і поточного 
планування лісогосподарського виробництва, обліку і звітності, 
аналізу виробничо-господарської діяльності, обґрунтування 
економічної ефективності виробництва і окремих заходів. 

Основними завданнями, що мають бути вирішені у процесі 
викладання дисципліни, є висвітлення теоретичних основ управління 
лісогосподарським виробництвом  

У результаті вивчення цієї навчальної дисципліни студенти 
повинні знати: 

− склад, структуру та організаційні форми лісогосподарського 
виробництва;  

− загальноекономічні та галузеві нормативи, якими регулюється 
лісогосподарське виробництво;  

− методи мотивації праці;  
− форми організації та системи оплати праці у лісовому 

господарстві;  
− технологію планових розрахунків;  
− систему планів які діють у лісовому господарстві;  
− зміст, функції і методи управління. 
Уміти: 
− володіти сучасними принципами організації, планування і 

управління підприємством;  
− виконувати техніко-економічні розрахунки;  
− здійснювати аналіз лісогосподарської діяльності підприємства;  
− здійснювати оперативне планування основних лісогосподарських 

робіт на рівні лісівництва;  
− оформляти основні управлінські документи;  
− творчо підходити до обґрунтування і прийняття управлінських 

рішень;  
− аналізувати і узагальнювати результати лісогосподарської і 

комерційно-фінансової діяльності лісових підприємств. 
Лісове господарство як складний комплекс, де функціонують в 

тісній взаємодії соціально-економічні та екологічні системи, потребує 
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відповідного кваліфікованого управління. На всіх рівнях ієрархії 
галузі лісового господарства ключові ланки управління обіймають 
спеціалісти саме з кваліфікацією «Магістр лісового господарства». 
Тому навчальна дисципліна «Управління лісогосподарським 
виробництвом» є прикладною, базується на економічних, лісівничих, 
технологічних дисциплінах і є однією із завершальних у формуванні 
системи знань за освітнього рівня «Магістр». 

 
3. ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 
Змістовий модуль №1. Теоретичні основи управління та його 

особливості в лісовому господарстві  
Тема 1.  Вступ. Предмет та завдання курсу. Поняття системи та 

системного підходу. Сутність управління як функції систем, зокрема 
організацій. Управління як наука. Предмет і методи науки управління. 
Основні поняття та категорії управління. Теорія і мистецтво 
управління. Розвиток управління виробництвом як науки. Основні 
управлінські наукові школи і підходи двадцятого століття, які значимо 
вплинули на розвиток теорії управління виробництвом. Особливості 
управління лісогосподарським виробництвом.  

Зміст курсу, його роль та зв’язок з лісівничими, технологічними, 
економічними дисциплінами в контексті діючого навчального плану 
підготовки інженерів лісового господарства. Порядок вивчення курсу.   

Тема 2. Цілі та функції управління виробництвом. Місія галузі 
лісового господарства та держлісгоспів як її базових підприємств. 
Ціль, її значення в управлінні виробництвом. Поняття, значення і 
класифікація функцій управління. Загальні і конкретні функції 
управління. Склад і короткий зміст функцій управління в 
підприємствах лісового господарства. Функції державного управління 
лісами. Зміст функцій управління на різних рівнях системи 
управління. Централізація і децентралізація функцій управління. 

Тема 3. Структура управління лісовим господарством. Лісове 
господарство як галузь в системі економіки України. Загальна схема 
структури управління лісовим господарством держави. Розміщення 
лісогосподарського виробництва. Підприємство як основна ланка 
системи управління лісовим господарством. Види лісових 
підприємств. Поняття і сутність структури управління, її залежність 
від місії, цілей, складу і структури виробництвом підприємств. Типи 
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структур управління. Виробничі структури базових підприємств галузі 
лісового господарства та структури управління в них. Шляхи 
вдосконалення структури управління  лісогосподарським 
виробництвом.   

Тема 4. Методи управління. Поняття і роль методів управління. 
Система методів управління, комплексний характер їх використання. 
Економічні методи управління: планування, фінансування, 
ціноутворення, матеріальне стимулювання, кредитування, 
оподаткування, комерційний розрахунок. Особливості економічного 
механізму управління виробництвом в держлісгоспах на сучасному 
етапі, існуючі проблеми, можливі шляхи їх вирішення. 
Адміністративні (організаційно-розпорядчі) методи управління, їх 
характеристика. Соціально-психологічні методи управління. 
Соціально-психологічна структура трудового колективу. 
Міжособистісні стосунки. Формальні і неформальні групи. Лідерство. 
Психологія організаторської діяльності керівника, його стиль 
управління. Правове регулювання управління.  

  
Змістовний модуль №2. Кадрове, інформаційне та науково-

технічне забезпечення лісогосподарського виробництва 
Тема 5. Кадри в системі управління. Роль і значення кадрів в 

системі управління лісовим господарством. Категорії управлінських 
кадрів. Роль керівника в системі управління. Вимоги до системи 
якостей керівника. Підбір і розстановка кадрів. Вимоги до спеціалістів 
лісового господарства. Методи оцінки особистих і ділових якостей 
працівників. Професійна підготовка, підвищення кваліфікації 
керівників і спеціалістів. Організація праці керівника. Організація 
проведення службових нарад, засідань, зборів. 

Тема 6. Інформаційне забезпечення управління. Суть інформації, 
її роль в управлінні виробництвом. Комунікації в системі управління. 
Комунікації між підприємством і зовнішнім середовищем. Внутрішні 
комунікації. Вимоги до інформаційного забезпечення управління. 
Комунікаційний процес, його основні елементи. Міжособистісні 
комунікації. Документація і її роль у системі управління. Організація 
діловодства в держлісгоспах. Роль комп'ютерних технологій в 
збиранні, зберіганні, обробці, систематизації і користуванні 
інформацією, необхідної для ефективного управління. Поняття про 
автоматизовані системи управління.  
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Тема 7. Підготовка, прийняття та реалізація управлінських 

рішень. Природа прийняття рішень. Поняття управлінського рішення, 
його місце та роль в процесі управління виробництвом. Класифікація 
управлінських рішень. Порядок і методи підготовки та прийняття 
управлінських рішень. Організація та контроль виконання 
управлінських рішень. Роль і місце диспетчерської служби в 
оперативному управлінні виробництвом.    

 
4. СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

Назви змістових 
модулів і тем 

Кількість годин 
Денна форма Заочна форма 

Всь
ого 

у тому числі Всь
ого 

у тому числі 
л п інд ср л п інд ср 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
Модуль 1 

Змістовий модуль 1. Теоретичні основи управління та його 
особливості в лісовому господарстві 

Тема 1. Вступ. 

Предмет та 
завдання курсу. 

13 2 2 - 9 13 1 - - 12 

Тема 2. Цілі та 
функції управління 
виробництвом. 

13 2 2 - 9 13 1 - - 12 

Тема 3. Структура 
управління лісовим 
господарством. 

13 2 2 - 9 14 - 2 - 12 

Тема 4. Методи 
управління. 

13 2 2 - 9 14 - 2 - 12 

Разом за змістовим 
модулем №1  

52 8 8 - 36 54 2 4 - 48 

Змістовий модуль 2. Кадрове, інформаційне та науково-технічне 
забезпечення лісогосподарського виробництва 

Тема 5. Кадри в 

системі управління. 
14 4 2 - 8 13 - 2 - 11 

Тема 6. 
Інформаційне 
забезпечення 
управління. 

12 2 2 - 8 12 - 1 - 11 
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Продовження таблиці 4 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Тема 7. Підготовка, 

прийняття та 

реалізація 

управлінських 

рішень. 

12 2 2 - 8 11 - 1 - 10 

Разом за змістовим 
модулем 2 

38 8 6 - 24 36 - 4 - 32 

Усього годин 90 16 14 - 60 90 2 8 - 80 

 

5. ТЕМИ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ 

№ 
з/п 

Назва теми 

Обсяг часу, 
годин 

денна 
форма 

заочна 
форма 

1 2 3 4 
1 Тема 1. Опанування організаційним 

регламентуванням – вивчення виробничої 
структури та розробка 

2 1 

2 

Тема 2 Опанування функціональним 
регламентуванням – аналіз кваліфікаційних 
вимог до працівників підприємств галузі 
лісового господарства України 

2 1 

3 

Тема 3. Опанування посадовим 
регламентуванням – розробка посадових 
інструкцій для первинних посад, на які 
заступають випускники спеціальності 
«Лісове господарство» з 
освітньокваліфікаційним рівнем (ОКР) 
«Магістр лісового господарства» 

2 1 

4 

Тема 4. Оцінка ділових якостей персоналу, 
атестація працівників в підприємствах галузі 
лісового господарства України та її 
юридичні наслідки 

2 1 

5 
Тема 5. Осмислення сутності й значення 
світоглядної компетентності лісівників в 

2 1 
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забезпеченні збалансованого (сталого) 
природокористування 

6 

Тема 6. Ознайомлення з типологією 
особистостей людини й визначення власного 
типу особистості та своїх схильностей до 
певних видів професійної діяльності 

2 1 

7 

Тема 7. Документаційне забезпечення 
управління та ознайомлення з переліком і 
формами документів, які використовуються 
в управлінні лісогосподарським 
виробництвом 

1 1 

8 
Тема 8. Порядок підготовки й прийняття 
проектів управлінських рішень 

1 1 

 Усього годин 14 8 

 

6. САМОСТІЙНА РОБОТА 

№ 
з/п  

Назва теми 

Кількість годин 

денна 
форма 

заочна 
форма 

1  
Історія розвитку теорії управління 
виробництвом, основних наукових шкіл та 
підходів   

3 5 

2  
Підготовка до написання реферату на тему: 
«Моя професія лісівник: якою я її бачу зараз і в 
перспективі» 

3 5 

3 
Кваліфікаційні характеристики спеціалістів 
лісового господарства 

3 5 

4  
Штатний розпис базових підприємств галузі 
лісового господарства України 

3 5 

5 

Посадові інструкції первинних посад, на які 
можуть заступати магістри лісового 
господарства без пред’явлень вимог до 
професійного стажу роботи 

3 5 
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6 
Правила внутрішнього трудового розпорядку 
базового підприємства галузі лісового 
господарства 

3 5 

7 
Типовий колективний договір трудового 
колективу з адміністрацією підприємства 

3 5 

8 
Самоменеджмент та його роль у формуванні й 
розвитку особистості керівника   

3 5 

9 
Положення про атестацію працівників базових 
підприємств галузі лісового господарства 

3 5 

10 Сутність і види трудового договору 3 5 

11 
Класифікація типів особистості, їхні сильні й 
слабкі сторони, а також схильності до певних 
видів професійної діяльності 

3 4 

12 
Соціальна структура трудового колективу. Роль 
лідерства, формальних і неформальних груп у 
структуруванні колективу 

3 4 

13 Кадрове діловодство в підприємстві 3 4 

14 
Соціальна відповідальність і етика в 
менеджменті 

3 3 

15 
Перелік і форми техніко-економічних 
документів, якими забезпечується управління 
лісогосподарським виробництвом 

3 3 

16 
Адміністративне діловодство в базових 
підприємствах галузі лісового господарство 

3 3 

17 
Аналіз типових виробничих ситуацій, порядок 
підготовки 

4 3 

18 
Управління НТП, якістю праці та продукції, 
вдосконалення управління виробництвом в 
галузі лісового господарства. 

4 3 

19 Стратегічне управління підприємством. 4 3 
Разом  60 80 
 

7. МЕТОДИ НАВЧАННЯ 
У процесі викладання дисципліни «Управління лісогосподарським 

виробництвом» використовуються такі методи:  
1) методи організації та здійснення навчально-пізнавальної 

діяльності, зокрема: бесіда, лекція; ілюстрація; практичні роботи, 
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реферати; самостійна робота студентів;  
2) методи стимулювання й мотивації навчально-пізнавальної 

діяльності: навчальні дискусії, аналіз виробничих і життєвих ситуацій, 
постановка проблемних ситуацій, моральні заохочення тощо;  

3) методи контролю та корекції навчально-пізнавальної діяльності 
студентів: самооцінка студента та оцінка викладача виконаних 
поточних контрольних робіт, рецензування індивідуальних 
практичних робіт та реферату;  

4) бінарні, інтегровані (універсальні) методи навчання. 
 

8. МЕТОДИ КОНТРОЛЮ 
Оцінювання навчальних досягнень студентів за усіма видами 

навчальних робіт проводиться за поточним контролем. 
Поточний контроль знань студентів з навчальної дисципліни 

проводиться у письмовій формі. Контрольні завдання за змістовим 
модулем проводяться шляхом тестування у Центрі оцінювання якості 
освіти НУВГП. Перевірка практичних умінь здійснюється під час 
практичних занять і за результатами виконання самостійної роботи. 

Усі форми контролю включено до 100-бальної шкали оцінювання. 
Підсумковий контроль проводиться шляхом тестування у Центрі 

оцінювання якості освіти НУВГП. 
 

9. РОЗПОДІЛ БАЛІВ, ЯКІ ОТРИМУЮТЬ СТУДЕНТИ 
Основними критеріями, що характеризують рівень компетентності 

студента при оцінюванні результатів поточного контролю з 
навчальної дисципліни «Управління лісогосподарським 
виробництвом» є: 

• виконання всіх видів навчальної роботи, що передбачені 
робочою програмою навчальної дисципліни; 

• глибина і характер знань навчального матеріалу за змістом 
навчальної дисципліни, що міститься в основних та додаткових 
рекомендованих літературних джерелах; 

• вміння аналізувати явища, що вивчаються, у їх взаємозв’язку і 
розвитку; 

• характер відповідей на поставлені питання (чіткість, 
лаконічність, логічність, послідовність тощо); 

• вміння застосовувати теоретичні положення під час розв’язання 
практичних задач; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



13 
 

• вміння аналізувати достовірність одержаних результатів. 
Критерії оцінювання результатів поточної роботи (завдань, що 

виконуються на практичних, результати самостійної роботи студентів) 
проводиться у % від кількості балів, виділених на завдання, із 
заокругленням до цілого числа: 

0%  – завдання не виконано; 
40% – завдання виконано частково та містить суттєві помилки 

методичного або розрахункового характеру; 
60% – завдання виконано повністю, але містить суттєві помилки у 

розрахунках або в методиці; 
80% – завдання виконано повністю і вчасно, проте містить окремі 

несуттєві недоліки (розмірності, висновки, оформлення тощо); 
100% – завдання виконано правильно, вчасно і без зауважень. 

 
Розподіл балів, що присвоюються студентам 

Поточне тестування та самостійна робота 

П
ід

су
м

ко
ви

й 
те

ст
 (

ек
за

м
ен

) 

Сума 
Змістовий модуль - 1 Змістовий модуль – 2 

Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 Т7 

5 10 10 10 10 10 5 

35 25 40 100 

В екзаменаційній відомості результати навчання проставляються за 
двома шкалами – 100-бальною та національною. Позитивні оцінки 
виставляються тільки тим студентам, які виконали всі види навчальної 
роботи, передбачені робочою програмою навчальної дисципліни, і 
набрали за результатами поточного та підсумкового контролів не 
менше 60 балів. 

 
Шкала оцінювання (100-бальна та національна) 

Сума балів за всі форми 
навчальної діяльності 

Для екзамену 

90 – 100 “відмінно” 
82 – 89 

“добре” 
74 – 81 
64 – 73 

“задовільно” 
60 – 63 
35 – 59 “незадовільно” з можливістю 
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повторного складання 

0 – 34 
“незадовільно” з обов’язковим 
повторним вивченням дисципліни 

 

10. МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ  
 Методичне забезпечення навчальної дисципліни «Управління 
лісогосподарським виробництвом» містить такі складові: 

� опорний конспект лекцій на паперовому носії; 
� опорний конспект лекцій на електронному носії; 
� друкований роздатковий матеріал; 
� візуальний супровід лекційного матеріалу (мультимедійні 

презентації). 
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К.: Центр навчальної літератури, 2005. – 496 с.  

7. Діденко А.Н. Сучасне діловодство: Навч. посібник. – 5-те вид. 
– К.: Либідь, 2006. – 384 с.  

8. Лісовий Кодекс України (Затверджено постановою Верховної 
Ради України № 3853-12 від 21.01.94 р. із останніми змінами 
від 08.04.2012 р.). – Режим доступу: 
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/3852-12.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



15 
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Карт-бланш, 2003. – 490 с.  

14. Хміль Ф.І. Основи менеджменту: Підручник. – К.: 
Академвидав, 2003. – 608 с. (Альма-матер) 

  
Допоміжна 

15. Вудкок М., Фрэнсис Д. Раскрепощённый менеджер. Для 
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20. Курс для высшего управленческого персонала: Пер. с англ. – 
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технології захисту навколишнього  
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