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1. Опис навчальної дисципліни 

 

Найменування 

показників  

Галузь знань, напрям 

підготовки, освітньо-

кваліфікаційний рівень 

Характеристика 

навчальної дисципліни 

денна форма 

навчання 

заочна форма 

навчання 

Кількість кредитів  –  

3 

Галузь знань 

20 «Аграрні науки та 

продовольство» 

Обов’язкова  

 
 

Модулів – 2 

Спеціальність 205 

«Лісове господарство» 

Рік підготовки: 

Змістових модулів – 

10 
2019-й 2020-й 

 Семестр 

Загальна кількість 

годин –90 

7-й 7-й 

Лекції 

Тижневих годин для 

денної форми 

навчання: 

аудиторних – 4 

самостійної роботи 

студента – 4 

Освітньо-

кваліфікаційний рівень: 

бакалавр 
 

30 год. 6 год. 

Семінарські 

28 год. 6 год. 

Самостійна робота 

32 год. 78 год. 

 

Вид контролю:  екзамен 

Примітка. 

% кількості годин аудиторних занять та самостійної роботи становить: 

для денної форми навчання – 64% : 36%; 



2. Мета і завдання навчальної дисципліни 

 
Мета вивчення дисципліни – розв’язувати складні спеціалізовані 

економічні задачі та практичні проблеми у галузі лісового господарства або у 

процесі навчання, що передбачає застосування певних теорій та методів 

лісівничої науки і характеризується комплексністю та відповідністю природних 

зональних умов. 

Цілі курсу (програмні компетентності): 

- здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу; 

- знання та розуміння предметної області та розуміння професії; 

- здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях; 

- здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями; 

- прагнення до збереження навколишнього середовища; 

- здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел; 

- здатність вивчити теоретичні положення, закономірності, принципи і 

особливості визначення економічної ефективності лісогосподарського 

виробництва; 

- здатність знати методи і показники оцінки економічної ефективності 

використання земельних, трудових ресурсів, матеріально-технічної бази, 

основних і оборотних фондів;  

Здатність розуміти економічний зміст і принципи ціноутворення, 

визначення економічних результатів, ефективності діяльності підприємства, 

його конкурентоспроможності; 

Програмні результати навчання: 

- вміти застосовувати методичний інструментарій щодо оцінки 

економічної ефективності використання земельних ресурсів, основних і 

оборотних засобів лісового господарства, обчислення показників  

продуктивності праці, собівартості продукції,  визначення економічних 

результатів, прибутковості та рентабельності лісового господарства та окремих 

заходів спрямованих на підвищення його ефективності; 



- вміти  використовувати набуті у ході вивчення дисципліни знань і вмінь 

з визначення ефективності використання ресурсного потенціалу, обчислення 

економічних результатів та рентабельності лісогосподарського виробництва та 

обґрунтування окремих заходів спрямованих на підвищення його ефективності; 

- вміти застосовувати знання і уміння лісівничої науки й практичний 

досвід ведення лісового господарства; 

- використовувати знання й практичні для аналізу біологічних явищ і 

процесів, біометричної обробки дослідних даних та їх математичного 

моделювання; 

- вирішувати поставлені завдання зі створення насаджень, їх 

вирощування та формування на основі вивчення літературних та нормативних 

джерел передового виробничого досвіду; 

- організовувати роботу малих колективів виконавців; 

- планувати й реалізовувати ефективні заходи з організації господарства, 

підвищення продуктивності насаджень та їх біологічної стійкості, ощадливого, 

на екологічних засадах, використання лісових ресурсів. 

 

Економіка лісового і садово-паркового господарства, як учбова 

дисципліна, займає певне місце серед інших економічних і технологічних 

дисциплін. Неодмінною умовою професійного розуміння економічних процесів 

в лісовому господарстві є ґрунтовне оволодіння знаннями комплексу дисциплін 

технологічного циклу таких, як лісівництво, лісовпорядження і лісова таксація, 

технологія і техніка лісовирощування, охорона і захист лісу  та ін. Знання 

економіки лісового і садово-паркового господарства дозволяють студентам 

старших курсів більш успішно оволодівати науками циклу дисциплін учбового 

плану професійної підготовки фахівця (бухгалтерський облік в галузях 

економіки, менеджмент, організація і планування виробництва та ін.). 

 



3. СТРУКТУРА ЗМІСТУ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

вивчення дисципліни „Економіка лісового і садово-паркового 

господарства” для студентів денної форми навчання – кількість годин за 

формами навчального процесу 

 

 

 

Тема 
Усього 
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Модуль 1. Аналіз матеріально-технічної бази підприємств лісового 

господарства та ефективність її використання 

Тема 1. Предмет, метод і завдання курсу 

„Економіка лісового і садово-паркового 

господарства” 

8 2 2 4 

 Тема 2. Лісовий фонд і оцінка стану та 

використання лісосировинних ресурсів  
8 4 2 4 

Тема 3. Основні засоби лісового господарства та 

ефективність їх використання 
8 2 2 4 

Тема  4. Оборотні засоби лісового господарства 

та ефективність їх використання 
8 2 2 4 

 Тема 5. Трудові ресурси та продуктивність 

праці у лісовому господарстві 
8 2 2 4 

Тема  6. Витрати виробництва і собівартість 

продукції 
12 4 4 4 

Всього за модулем 1 54 16 14 24 

Форма модульного контролю: тестування 

Модуль 2. Економічні результати та ефективність діяльності 

лісогосподарських підприємств 

Тема 7. Ціни і ціноутворення в лісовому 

господарстві 
10 2 4 2 

Тема 8. Економічні результати та ефективність 

діяльності лісогосподарських підприємств 
10 4 4 2 

 Тема  9. Теоретичні основи економічно-

ефективного користування лісовими ресурсами 
10 4 4 2 

 Тема 10. Фінансування та оподаткування 

лісового господарства 
8 4 2 2 

Всього за модулем 2 36 14 14 8 

Форма модульного контролю: тестування 

Всього по дисципліні: 

 
90 30 28 32 

 

  



4. НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА ДИСЦИПЛІНИ «ЕКОНОМІКА 

ЛІСОВОГО І САДОВО-ПАРКОВОГО ГОСПОДАРСТВА» 

(ЛЕКЦІЇ) 

 

Номер та назва теми, питання лекцій 
Кількість 

годин 

Модуль 1. Аналіз матеріально-технічної бази сільськогосподарських 

підприємств  

та ефективність її використання 

Змістовий модуль 1. Предмет, метод і завдання курсу 

„Економіка лісового і садово-паркового господарства” 

2 год. 

1. Економіка лісового господарства як наукова дисципліна.   

2. Предмет, метод, завдання економіки лісового господарства, 

її місце в системі природничих, технологічних і суспільних 

наук.  

 

3. Методи економічних досліджень.   

 Змістовий модуль 2. Лісовий фонд і оцінка стану та 

використання лісосировинних ресурсів 

4 год. 

1. Ліс, лісові ресурси, лісовий фонд.  

2. Класифікація лісових ресурсів.   

3. Облік лісового фонду, Державний лісовий кадастр.  

4. Показники використання лісового фонду.   

Змістовий модуль 3. Основні засоби  лісового господарства та 

ефективність їх використання 

2 год. 

1. Поняття основних засобів, їх склад і структура  

2. Види зносу основних засобів. Амортизація основних 

засобів    

     та   необхідність її нарахування 

 

       3. Показники стану та використання основних засобів.  

3. Шляхи підвищення ефективності використання основних                   

    засобів 

 



  

Змістовий модуль 4. Оборотні засоби лісового господарства та 

ефективність їх використання 

2 год. 

1. Поняття оборотних засобів виробництва їх склад і структура  

2. Кругообіг оборотних засобів.   

3. Показники, які характеризують кругообіг і використання 

оборотних засобів.  

 

4. Шляхи прискорення кругообігу та підвищення ефективності 

використання оборотних засобів. 

 

Змістовий модуль 5. Трудові ресурси та продуктивність праці у 

лісовому господарстві 

2 год. 

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

робництві та лісовому господарстві.  

2. Кадри лісового господарства, їх структура.  

 

 

3. Оборот і плинність кадрів та показники, які їх 

характеризують.  

 

4. Продуктивність праці і методи її визначення  

5. Оплата праці, її форми і системи   

6. Шляхи підвищення продуктивності праці. Підготовка, 

підвищення кваліфікації та атестація кадрів. 

 

  Змістовий модуль 6. Витрати виробництва і собівартість 

продукції 

2 год. 

1. Поняття собівартості продукції і витрати виробництва  

2. Склад витрат виробництва, що включаються в собівартість 

продукції 

 

3. Особливості визначення витрат виробництва в лісовому 

господарстві 

 

4. Методи калькулювання собівартості в лісовому господарстві  

5. Джерела і чинники зниження собівартості  



Модуль 2. Економічні результати та ефективність діяльності 

лісогосподарських підприємств 

Змістовий модуль 7. Ціни і ціноутворення 2 год. 

1. Суть і функції ціни  

2. Система цін у лісовому господарстві  

3. Особливості ціноутворення та управління цінами в лісовому 

господарстві. 

 

Змістовий модуль 8. Економічні результати та ефективність 

діяльності лісогосподарських підприємств 

     1. Поняття про ефект та ефективність 

4 год. 

2. Загальні підходи до аналізу економічної ефективності   

    лісогосподарських заходів. 

     3. Економічна ефективність окремих господарських заходів та     

         системи господарських заходів. 

 

Змістовий модуль 9. Теоретичні основи економічно 

ефективного користування лісовими ресурсами 

4 год. 

1. Проблема регулювання лісокористування у часі.   

2. Економічно ефективне одноцільове використання 

відновлюваного природного ресурсу.  

 

3. Економічно ефективне багатоцільове використання лісових 

ресурсів. 

 

Змістовий модуль 10. Фінансування та оподаткування лісового 

господарства 

4 год. 

1. Фінансування лісового господарства в Україні.   

2. Попенна плата та лісовий дохід, їхня економічна природа. 

Принципи визначення попенної плати в умовах ринкової 

економіки.  

 

3. Оподаткування лісогосподарських підприємств.  

 

Всього: 

 

30 год. 



5. ПЕРЕЛІК ТЕМ ПРАКТИЧНИХ І СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ 

З ДИСЦИПЛІНИ  „ЕКОНОМІКА ЛІСОВОГО І САДОВО-ПАРКОВОГО 

ГОСПОДАРСТВА”, 

 ЇХ НАЗВА І ОБСЯГ У ГОДИНАХ   

 

Назва теми та заняття 

 

Кількість 

годин 

Форма 

контролю 

Модуль 1. Аналіз матеріально-технічної бази підприємств лісового 

господарства та ефективність її використання 

Змістовий модуль 1. Предмет, метод і завдання 

курсу „Економіка лісового і садово-паркового 

господарства” 

2 

контрольна 

робота 

Змістовий модуль  2. Лісовий фонд і оцінка стану та 

використання лісосировинних ресурсів  
2 

контрольна 

робота 

Змістовий модуль 3. Основні засоби лісового 

господарства та ефективності їх використання 
2 

контрольна 

робота 

Змістовий модуль 4. Оборотні засоби лісового 

господарства ефективності їх використання 
2 

контрольна 

робота 

Змістовий модуль 5. Трудові ресурси та 

продуктивність праці у лісовому господарстві 
2 

контрольна 

робота 

Змістовий модуль  6. Витрати виробництва і 

собівартість продукції 
2 

контрольна 

робота 

Всього за 1 модуль: 14  

Форма модульного контролю: тестування 

Модуль 2. Економічні результати та ефективність діяльності 

лісогосподарських підприємств 

Тема 7. Ціни і ціноутворення в лісовому 

господарстві 
4 

контрольна 

робота 

Тема 8. Економічні результати та ефективність 

діяльності лісогосподарських підприємств 
4 

контрольна 

робота 

 Тема  9. Теоретичні основи економічно-

ефективного користування лісовими ресурсами 
4 

контрольна 

робота 

 Тема 10. Фінансування та оподаткування лісового 

господарства 
2 

контрольна 

робота 

Всього за 2 модуль 14  

Форма модульного контролю: тестування 

 

Всього: 

 

28  



6. Самостійна робота 

 
У відповідності до плану значна частина навчального часу відводиться на 

самостійну роботу студентів, яка контролюється як у аудиторний так і 

позааудиторний час.  

 

САМОСТІЙНА РОБОТА СТУДЕНТІВ 

з  дисципліни  „Економіка лісового і садово-паркового господарства” 

Перелік завдань для самостійного вивчення 
Кількіст

ь годин 

Модуль 1. Аналіз матеріально-технічної бази підприємств лісового 

господарства та ефективність її використання 

Змістовий модуль 1. Предмет, метод і завдання курсу „Економіка 

лісового і садово-паркового господарства” 
4 

Змістовий модуль  2. Лісовий фонд і оцінка стану та використання 

лісосировинних ресурсів  
4 

Змістовий модуль 3. Основні засоби лісового господарства та 

ефективності їх використання 

4 

Змістовий модуль 4. Оборотні засоби лісового господарства 

ефективності їх використання 

4 

Змістовий модуль 5. Трудові ресурси та продуктивність праці у 

лісовому господарстві 

4 

Змістовий модуль  6. Витрати виробництва і собівартість 

продукції 

4 

Всього за 1 модуль: 24 

Модуль 2. Економічні результати та ефективність діяльності 

лісогосподарських підприємств 

Тема 7. Ціни і ціноутворення в лісовому господарстві 2 

Тема 8. Економічні результати та ефективність діяльності 

лісогосподарських підприємств 
2 

 Тема  9. Теоретичні основи економічно-ефективного 

користування лісовими ресурсами 
2 

 Тема 10. Фінансування та оподаткування лісового господарства 2 

Всього за 2 модуль: 8 

Всього: 

 
32 

 

  



Теми рефератів  

1. Проблеми та перспективи використання лісових ресурсів в Україні.  

2. Рекреаційний потенціал лісів України: стан та перспективи нарощення.  

3. Стан та можливості розвитку лісового господарства України.  

4. Історія розвитку лісового господарства Західної України.  

5. Історія розвитку галузей лісового комплексу Східної України.  

6. «Екологізація» суспільного мислення: ретроспективний аналіз та сучасний 

стан.  

7. Соціально-економічні аспекти сталого управління лісами: Україна та світ.  

8. Проблеми та перспективи розвитку плантаційного господарства в Україні.  

9. Лісова сертифікація в Україні: стан, проблеми та перспективи.  

10. Організаційно-економічні аспекти садово-паркового господарства України.  

11. Система управління персоналом лісогосподарського підприємства.  

12. Кадрова політика в лісовому господарстві України: стан та напрями  

удосконалення.  

13. Стимулювання оплати праці працівників підприємств.  

14. Безтарифні системи оплати праці: сутність та можливості запровадження у  

лісовому господарстві.  

15. Продуктивність праці в лісовому господарстві: стан та напрями підвищення.  

16. Стан та перспективи оновлення основних засобів у лісовому господарстві.  

17. Лісовий фонд України та показники його використання.  

18. Інтелектуальна власність та нематеріальні ресурси у лісовому господарстві.  

19. Ефективність використання оборотних коштів лісогосподарських 

підприємств.  

20. Фактор часу інвестиційних рішень у лісовому господарстві.  

21. Напрями зниження витрат виробництва в лісовому господарстві.  

22. Механізм формування ринкових та аукціонних цін на деревину.  

23. Державне регулювання цін в Україні.  

24. Напрями підвищення прибутковості підприємств лісового господарства.  

25. Фінансовий стан підприємств лісового господарства.   



9. Методи навчання та контролю знань 

 

Методи навчання: лекції з використанням сучасних інформаційних 

технологій, інтерактивні методи в процесі обговорення питань семінарського 

заняття (мікрофон, прес-метод, мозкова атака, акваріум і ін.), виконання 

самостійної роботи. 

Методи контролю: поточне оцінювання під час семінарських занять, 

контрольна робота, оцінка за реферат, ІНДЗ, підсумковий контроль. 

Враховуючи те, що питома вага оцінки кожного з видів навчальної 

роботи студента у підсумковій (загальній) оцінці визначається, виходячи із їх 

вагомості у теоретичній та практичній підготовці фахівця, структури та змісту 

навчальної дисципліни,  кількість балів розподілено так: 

 

Шкала оцінювання знань студентів 

 

Введена кредитно-модульна система організації навчального процесу зі 

100-бальною шкалою оцінювання знань студентів. 

Система поточного і підсумкового контролю 

Поточний контроль: загальна сума балів - 70 

 Оцінювання знань, умінь і навичок студентів з дисципліни враховує 

всі види занять передбачених навчальним планом, який передбачає лекційні, 

семінарські та практичні заняття, а також самостійну роботу і виконання 

індивідуальних завдань. 

Перевірка та оцінювання теоретичних  знань та практичних навичок 

студентів може проводитись за такими формами контролю: 

1. Поточний контроль. 

2. Проміжний контроль. 

3. Підсумковий контроль. 

1.Поточний контроль включає:  

- оцінювання знань студентів під час семінарських і практичних занять; 



- підготовка рефератів та кейсів; 

- виконання індивідуальних завдань. 

Оцінювання знань студентів проводяться за 3-бальною шкалою за такими 

критеріями: 

1) розуміння, ступінь засвоєння теорії та методології проблем, що 

розглядаються; 

2) ступінь засвоєння фактичного матеріалу; 

3) уміння поєднувати теорію з практикою при розгляді виробничих 

ситуацій (кейсів), розв’язанні задач;   

4) обізнаність з основною та додатковою літературою; 

Оцінка “відмінно” – що відповідає 3 балам, може бути отримана 

студентом за відповідності усім зазначеним вище критеріям. Відсутність тієї 

або іншої складової знижує оцінку на відповідну кількість балів. 

2. Проміжний ( тестовий) контроль здійснюється за допомогою тестів, що 

проводяться у терміни, передбачені графіком навчального процесу. Тест 

містить запитання одиничного (множинного або впорядкованого) вибору та 

завдань щодо перевірки знань основних категорій курсу. 

3.Проведення підсумкового контролю. Формою підсумкового контролю є 

іспит. Умовою допуску до іспиту є отримана за виконання вищезазначених 

типів робіт протягом семестру сума у 31 бал. Якщо сума балів набраних 

студентом за семестр менша ніж 31 , то студент не може бути допущений до 

складання іспиту з даного курсу,  так як рівень його знань вважається 

недостатнім.  

Підсумковий контроль знань студентів здійснюється  за екзаменаційними 

білетами. Кожне завдання екзаменаційного білета оцінюється окремо за 

шкалою: від 0 до 10 балів: 

10 балів - відмінний рівень; 

0 балів – незадовільний рівень. 

Максимальна кількість балів за іспит – 30 балів. 



Розподіл балів, які отримують студенти 
 

Зміст Модуль 1 Модуль 2 

П
ід

су
м

к
о
в

и
й

 

к
о
н

т
р

о
л

ь
 

З
а
г
а
л

ь
н

а
 с

у
м

а
 

Кількість балів за модуль 40 30 

Змістові модулі ЗМ 

1 

ЗМ 

2 

ЗМ 

3 

ЗМ 

4 

ЗМ 

5 

ЗМ 

6 

МК 

1 

ЗМ  

7 

ЗМ 

8 

ЗМ 

 9 

ЗМ 

10 

МК 

 2 

30 100 

Кількість балів за змістовими 

модулями і модульним контролем 
5 5 5 5 5 5 10 5 5 5 5 10 

у тому числі за видами робіт:     

 

     

 

 

- практичні заняття 3 3 3 3 3 3 - 3 3 3 3 - 

- використання СРС 2 2 2 2 2 2 - 2 2 2 2 - 



 

Загальна оцінка з дисципліни складається з суми балів за результатами 

поточного контролю та екзамену і трансформується у 4-бальну оцінку:  

Рейтинговий 

показник 

Оцінка  у національній 

шкалі 
Оцінка ECTS 

90-100 

З
ар

ах
о
в
ан

о
 

відмінно A (відмінно) 

82-89 
добре 

B (добре) 

75-81 C (добре) 

67-74 
задовільно 

D (задовільно) 

60-66 E (задовільно) 

35-59 

Н
ез

ар
ах

о
в
ан

о
 

незадовільно 

FX (незадовільно) з можливістю 

повторного складання 

1-34 
F (незадовільно) з обов’язковим 

повторним вивченням 

 

 

  



10. Питання для підсумкового контролю 

1. Лісове та садово-паркове господарство: сутність, основні елементи та 

взаємозв’язок.  

2. Організація лісового та садово-паркового господарства та їх структура.   

3. Історія розвитку лісового і садово-паркового господарства України.  

4. Лісовий фонд України та показники його використання.  

5. Поява парадигми сталого розвитку.  

6. Екологічні основи сталого лісоуправління: ліс як екосистема, глобальне 

значення  

лісів, збереження біологічного різноманіття.   

7. Економічно стале лісоуправління: використання деревинних ресурсів лісу та 

види  

лісокористування.  

8. Соціально стала діяльність у лісовому господарстві: соціальна роль лісу, 

охорона  

праці.  

9. Практичні аспекти сталого лісоуправління: добровільна лісова сертифікація.  

10. Сутність, класифікація та структура персоналу.  

11. Визначення чисельності персоналу та його оцінка.  

12. Сутність заробітної плати, її структура та джерела коштів.   

13. Тарифна система оплати праці та її основні елементи.  

14. Відрядна форма оплати праці: сутність та розрахунок заробітку. 

15. Почасова форма оплати праці: системи і розрахунок заробітку.  

16. Безтарифні системи оплати праці.  

17. Продуктивність праці: сутність, методи вимірювання та фактори зростання.  

18. Основні засоби: класифікація та структура.  

19. Вартісна оцінка та переоцінка основних засобів.  

20. Амортизація та методи нарахування амортизаційних відрахувань.  

21. Знос, його види та форми усунення.  

22. Ефективність відтворення та використання основних засобів.  



23. Нематеріальні ресурси: сутність та характеристика.   

24. Сутність нематеріальних активів та особливості їх обліку.  

25. Підходи до визначення вартості нематеріальних активів та їх амортизація.  

26. Оборотні кошти: сутність, склад, структура та джерела формування.  

27. Нормування оборотних коштів.  

28. Показники, шляхи, джерела та напрями підвищення ефективності 

використання  

оборотних коштів.  

29. Оцінка ефективності інвестицій, невизначеність та ризик.  

30. Практичні аспекти оцінювання інвестицій: визначення економічно 

оптимального  

обороту рубки.  

31. Витрати виробництва: сутність та класифікація.  

32. Валові витрати і кошторис виробництва.  

33. Собівартість валової, товарної й реалізованої продукції.  

34. Собівартість окремих виробів. 

35. Напрями зниження собівартості та показники оцінювання витрат.  

36. Ціни: сутність і види.  

37. Функції ціни та методи ціноутворення.  

38. Механізм формування  ринкових та аукціонних цін на деревину.  

39. Показники виробництва і реалізації продукції.  

40. Дохід та прибуток підприємства.  

41. Показники ліквідності і платоспроможності та фінансової стійкості.  

42. Показники ділової активності та рентабельності.  

43. Ефективність виробництва: сутність та показники вимірювання.  

44. Фактори зростання ефективності виробництва. 

  



11. Методичне забезпечення 

Методичне забезпечення: опорні конспекти лекцій, нормативні 

документи, навчально-методичні посібники, підручники,  методичні 

рекомендації для студентів заочної форми навчання. 

Рекомендована література 

1.  Білоус. В.  І. Садово-паркове мистецтво: коротка історія розвитку та 

методи створення художніх садів / В. І. Білоус. – К. : Науковий світ, 2001. – 299 

с.  

2.  Бойчик І. М. Економіка підприємства : [Навч. посіб.] / Бойчик І. М., 

Харів П. С., Хопчан М.  І., Піча Ю. В. – 2-е вид. – К. : «Каравела»; Львів: 

«Новий світ-2000», 2001. – 298 с.  

3.  Галузева угода між державним комітетом лісового господарства 

України і профспілкою працівників лісового господарства України на 2010-

2012 роки [Електронний ресурс].  –  Режим доступу  : 

http://dklg.kmu.gov.ua/forest/document/34288;/gu.doc.   

4.  Генсірук С. А. Історія лісівництва в Україні : Навч. посібник для студ. 

вузів / С. А.Генсірук, О.  І.Фурдичко, В. С.Бондар; За ред. С  .А.Генсірука.  – 

Львів : Світ, 1995. – 421 с.  

5.  Гетьман О.  О. Економіка підприємства: [Навч. посіб.] / О.  О. 

Гетьман, В.  М. Шаповал – 2-ге видання. – К. : Центр учбової літератури, 2010. 

– 488 с.  

6.  Економіка підприємства : [підручник] / За заг. ред. С. Ф. 

Покропивного. – Вид. 2-ге, перероб. та доп. – К. : КНЕУ, 2001. – 528 с.  

7.  Закон України «Про збір та облік єдиного внеску на 

загальнообов’язкове державне соціальне страхування» // ВВР. – 2011. – № 2-3 

[Електронний ресурс] – Режим доступу : http://zakon.rada.gov.ua/cgi-

bin/laws/main.cgi?page.  

8.  Закон України «Про оплату праці» (із змінами і доповненнями) // 

ВВР. – 1995. – № 17  [Електронний ресурс]  –  Режим доступу :  

http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg. 



9.  Закон України «Про ціни і ціноутворення» (із змінами і 

доповненнями) // ВВР. – 1990.  –  №  52  [Електронний ресурс]  –  Режим 

доступу : http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg.  

10.  Земельний кодекс України (із змінами і доповненнями) // ВВР.  –  

2002.  - № 3,4 [Електронний ресурс]  –  Режим доступу :  

http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=2768-14.  

11. Иванюта В.  М. Экономика лесного хозяйства: [Учебник для вузов] / 

В.  М. Иванюта, Н. И. Кожухов, Н. А. Моисеев – М. : Лесная промышленность, 

1983. – 272 с.  

12.  Історія розвитку лісового господарства [Електронний ресурс]. – 

Режим доступу : http://geopom.at.ua/publ/26-1-0-14. 

13. Класифікатор професій ДК 003:2010. Наказ від 28 липня 2010 року, 
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