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«Управління лісовими ресурсами» 

 

I. Основна мета засвоєння курсу надання студентам системи знань і навичок з 

практичного змісту управління, формування комплексу практичних знань про управління, а 

також для оволодіння аналізом систем управління і проектуванням нових систем, що 

відповідають потребам ринку, що розвивається. 

II. Місце навчальної дисципліни у програмі підготовки фахівців даного напряму 

підготовки (спеціальності). Дисципліна «Управління лісовими ресурсами» дозволяє набути 

студентам додаткових фахових компетенцій при опануванні циклу дисциплін поглибленної 

фахової підготовки і тісно пов’язана з дисциплінами фундаментальної природничо-наукової та 

професійної підготовки. 

III. Завдання дисципліни: ознайомити - розкрити теоретичні і прикладні аспекти 

ресурсного менеджменту; розкрити сутність природних ресурсів як об’єкту управління, 

принципів та форм управління раціональним природокористування; оволодіти методами 

управління природними ресурсами; ознайомити з організаційною структурою управління лісових 

ресурсів; встановити функціональні обов‘язки державних установ та організацій у сфері 

користування та використання природними ресурсами. 

IV.  Основні результати навчання та компетенції, які вони формують. 

Компетенції: 

1. Здатність розв’язувати складні спеціалізовані задачі та вирішувати практичні проблеми у 

сфері екології, охорони довкілля і збалансованого природокористування, що передбачає 

застосування основних теорій та методів наук про довкілля, та характеризуються комплексністю 

і невизначеністю умов. 

2. Вміти використовувати знання щодо зменшення негативного впливу факторів 

навколишнього середовища на життєдіяльність людини та системи її життєзабезпечення  

3. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях. 

4. Здатність проведення досліджень на відповідному рівні. 

Результати навчання: студенти повинні отримати теоретичні та практичні знання в галузі 

управління. Вміти критично оцінювати свої достоїнства і недоліки, намічати шляхи і вибирати 

засоби розвитку здібностей і усунення недоліків, застосовувати основні положення і методи 

соціальних, гуманітарних та економічних наук при вирішенні соціальних і професійних завдань, 

організовувати роботу виконавців, малих колективів, знаходити і приймати управлінські рішення 

в області організації праці. 

V. Короткий зміст дисципліни. 

Тема 1. Роль лісових  ресурсів у суспільному виробництві та функціонуванні екосистем 

 Значення лісових ресурсів у житті людини. Визначення та зміст лісових ресурсів. Структура 

лісового фонду України. Особливості використання лісових ресурсів. Специфіка розвитку 

лісогосподарського комплексу України. 

Тема 2. Особливості формування лісових відносин України та їх нормативно-

правове забезпечення. Лісова політика України в контексті економічного захисту довкілля. 

Принципи економічного стимулювання сталого лісокористування та інструменти лісової 

політики України.  

Тема 3. Передумови розподілу функцій управління лісами і лісовим господарством. 

Характеристика та структура лісового законодавства України.  

Тема 4. Особливості право власності, користування лісовими ресурсами. Ліси як об’єкт 

права власності. Права та обов’язки громадян і юридичних осіб, які мають у приватній власності 

ліси. Право користування лісами. Види користування лісовими ресурсами. Припинення права 

користання лісовими ресурсами 



Тема 5. Еколого-економічні складові системи управління лісовими ресурсами. 

Лісовпорядкування в раціональному управліні лісовими ресурсами. Державний лісовий кадастр 

та облік лісів. Моніторинг лісів і лісова сертифікація.  

Тема 6. Еколого-економічні заходи підвищення ефективності використання лісових 

ресурсів. Платежі за використання лісових ресурсів.Лісова рента. 

Тема 7. Особливості  фауністично-ресурсного менеджменту в Україні. Зміст та об’єкти 

фауністичних ресурсів. Характеристика відносин у галузі охорони, використання і відтворення 

фауністичних ресурсів. Форми та види використання об'єктів тваринного світу. Обов'язки 

користувачів та умови припинення права спеціального використання та власності  об'єктів 

тваринного світу.  

Назва кафедри та викладацький склад, який буде забезпечувати викладання курсу. 

Кафедра екології факультету природничо-географічної освіти та екології: доцент 

Гармата О.М. 

VI. Обсяги навчального навантаження та терміни викладання курсу. 
На вивчення дисципліни передбачено 90 годин (3 кредити ЄКТС), з яких: лекційних – 12 

год., практичних – 12 год., самостійної роботи студентів - 66 год. 

VII. Основні інформаційні джерела до вивчення дисципліни.  

Сенько Є.І. Організація, планування та управління на підприємствах лісового і садово-паркового 

господарства : [навч. посібник] / Є. І. Сенько. – К. : Знання, 2012. – 487 с. 

Свириденко В.Є., Бабіч О.Г., Киричок Л.С. Лісівництво. Підручник. – К.: Арістей, 2004. – 544 с.;  

Швиденко А.Й., Остапенко Б.Ф. Лісознавство. Підручник для вузів. – Чернівці: Зелена Буковина, 

2001. – 354 с. 

Система оцінювання: 

Поточний контроль: оцінювання виконання завдань на практичних заняттях, оцінювання 

модульної контрольної роботи, виконання індивідуальних завдань, розв’язування задач. 

Підсумковий контроль: залік у ІІІ семестрі. 


