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1. Анотація курсу.  

Навчальна дисципліна «Менеджмент лісових ресурсів» має за мету поглиблення 

теоретичних знань здобувачів вищої освіти та формування у них практичних менеджерських 

й підприємницьких навичок у сфері ефективного використання лісових ресурсів в умовах 

ринкової економіки та з урахуванням глобальних екологічних загроз. 

Предметом вивчення є теоретичні основи та практичні навики прийняття ефективних 

управлінських рішень, що можуть використовуватися у процесі менеджменту лісових 

ресурсів. 

 

Структура навчальної дисципліни 

Змістовий модуль 1. Теоретичні засади менеджменту лісових ресурсів в умовах ринкової 

економіки. 

1 Поняття та сутність менеджменту лісових ресурсів. 

2 Системний підхід як основа прийняття рішень у менеджменті лісових ресурсів.  

Змістовий модуль 2. Менеджмент лісових ресурсів в контексті сталого розвитку та 

європейської інтеграції України. 

3 
Сутність та основні положення концепції управління лісами на засадах сталого 

розвитку. 

4 Пріоритети менеджменту лісових ресурсів на засадах сталого розвитку. 

Змістовий модуль 3. Стратегічний менеджмент на підприємствах лісового господарства. 

5 
Стратегічний менеджмент: теоретичні 

основи та особливості на підприємствах лісового господарства. 

6 Менеджмент деревних лісових ресурсів з урахуванням європейських вимог. 

Змістовий модуль 4. Менеджмент лісових ресурсів в умовах диверсифікації діяльності 

підприємств лісового господарства. 

7 Ризик-менеджмент у лісовому господарстві. 

8 Менеджмент недеревних лісових ресурсів. 

9 Конфлікти, пов’язані з лісовими  ресурсами: теоретичні основи та менеджмент. 

 

2. Мета та цілі курсу  

Метою навчальної дисципліни «Менеджмент лісових ресурсів» є формування науково-

професійного світогляду магістра спеціальності 205 – Лісове господарство в сфері 

об’єктивних закономірностей, умов, процесів і специфічних особливостей менеджменту 

лісових ресурсів.   

Під час вивчення дисципліни ЗВО має набути або розширити наступні загальні (ЗК) та 

фахові (ФК) компетентності, передбачені освітньо-професійною програмою спеціальності 205 

– Лісове господарство: 

https://kt.stu.cn.ua/?page_id=10


3К 3. Здатність використовувати інформаційні та комунікаційні технології. 

ЗК 5. Здатність розробляти проекти та управляти ними.  

ЗК 6. Здатність оцінювати та забезпечувати якість виконуваних робіт. 

ФК 1. Здатність критично осмислювати проблеми лісового господарства й дотичні 

міждисциплінарні проблеми та приймати ефективні рішення щодо їх вирішення. 

ФК 2. Здатність забезпечувати сталий розвиток лісового господарства. 

ФК 4. Здатність розробляти та реалізовувати поточні та стратегічні плани розвитку 

підприємств лісової галузі, беручи до уваги ресурси, ризики, а також економічні, правові та 

екологічні аспекти.  

ФК 5. Здатність інтегрувати знання та розв’язувати складні задачі лісового 

господарства у широких або мультидисциплінарних контекстах. 

 

3. Результати навчання 

Під час вивчення дисципліни ЗВО має досягти або вдосконалити наступні програмні 

результати навчання (ПРН), передбачені освітньо-професійною програмою: 

ПРН 3.Приймати ефективні рішення з питань лісового господарства, у тому числі у 

складних і непередбачуваних умовах; прогнозувати його розвиток; визначати фактори, що 

впливають на досягнення поставлених цілей; аналізувати і порівнювати альтернативи; 

оцінювати ризики та імовірні наслідки рішень  

ПРН 5. Здійснювати управління складною діяльністю у сфері лісового господарства та 

у ширших контекстах, забезпечувати якість, оцінювати ефективність і результативність 

діяльності  

ПРН 7. Розробляти та реалізовувати наукові та прикладні проекти у сфері лісового 

господарства з урахуванням доступних ресурсів та ризиків, а також економічних, правових та 

екологічних аспектів.  

ПРН 9. Визначати критерії ефективності та обирати оптимальну стратегію ведення 

лісового господарства залежно від зовнішніх та внутрішніх умов; 

 

4. Обсяг курсу – 4 кредитів ECTS (120 годин), екзамен. 

 

Вид заняття Загальна кількість годин 

лекції 16 

практичні заняття 14 

самостійна робота  90 

 

Форма проведення занять – лекційні, практичні заняття, самостійна робота – з 

використанням системи дистанційного навчання Moodl, літератури, відеоматеріалів. 

5. Пререквізити – необхідні обов'язкові попередні модулі (навчальні дисципліни): 

«Економіка лісового господарства», «Організація лісового господарства» та інші. 

6. Система оцінювання та вимоги 

Загальна система 

оцінювання курсу 

рейтингове оцінювання за 100-бальною системою: поточний 

контроль – 60 балів; підсумковий контроль – 40 балів (екзамен).  

Поточний контроль відвідування занять, активність – до 10 балів; 

виконання практичних робіт – до 20 балів; 

результат модульної контрольної роботи – до 30 балів. 

Підсумковий контроль підсумковий контроль у вигляді екзамену проводиться під час 

сесії з трьома запитаннями: двома теоретичними (по 10 балів 

максимум за кожне) та одним практичним (20 балів максимум). 

Умови допуску до 

підсумкового контролю 

необхідно набрати за поточний контроль не менше 20 балів.  

A – 90-100 балів, B – 82-89 балів, C – 75-81 балів, D – 66-74 балів, E – 60-65 балів, FX – 0-59 

балів 

  



7. Політики курсу 

Політика щодо 

дедлайнів та 

перескладання: 

Роботи, які здаються із порушенням термінів без поважних причин, 

оцінюються на нижчу оцінку. Перескладання модулів відбувається із 

дозволу лектора за наявності поважних причин (наприклад, 

лікарняний). Порядок ліквідації академічної заборгованості прописано 

в Положенні про поточне та підсумкове оцінювання знань здобувачів 

вищої освіти НУ «Чернігівська політехніка» (https://stu.cn.ua/wp-

content/uploads/2021/04/polozhennya-pro-potochne-ta-pidsumkove-

oczinyuvannya-znan-zdobuvachiv-vyshhoyi-osvity-1.pdf ) 

Політика щодо 

перезарахування 

кредитів у 

випадку 

мобільності  

Університет визнає еквівалентними та перезараховує результати 

навчання здобувача вищої освіти у ЗВО-партнері. Визнання результатів 

навчання у межах академічного співробітництва з ЗВО-партнерами 

здійснюється з використанням європейської системи 

трансферу та накопичення кредитів ECTS або з використанням системи 

оцінювання ЗВО-партнера згідно Положення про академічну 

мобільність учасників освітнього процесу НУ «Чернігівська 

політехніка» (https://stu.cn.ua/wp-content/uploads/2021/04/polozhennya-

pro-akademichnu-mobilnist-uchasnykiv-osvitnogo-proczesu.pdf ). 

Політика щодо 

академічної 

доброчесності: 

Списування під час контрольних робіт та екзаменів заборонені (в т.ч. із 

використанням мобільних девайсів) відповідно до Правил 

внутрішнього розпорядку в НУ «Чернігівська політехніка» 

(https://stu.cn.ua/wp-content/uploads/2021/03/pravila-vn-rozp.pdf ) та 

Кодексу академічної доброчесності НУ «Чернігівська політехніка» 

(https://stu.cn.ua/wp-content/uploads/2021/06/kodeks-akademichnoyi-

dobrochesnosti-nova-redakcziya.pdf ) 

Політика щодо 

відвідування: 

Відвідування занять є обов’язковим. За об’єктивних причин 

(наприклад, хвороба, міжнародне стажування) навчання може 

відбуватись індивідуально (в онлайн формі за погодженням із 

дирекцією інституту).  

Здобувач вищої освіти, який має більше 30% пропусків навчальних 

занять (без поважних причин) від загального обсягу аудиторних годин 

відповідної навчальної дисципліни згідно з індивідуальним начальним 

планом не допускається до складання екзамену (диференційованого 

заліку) під час семестрового контролю, але має право ліквідувати 

академічну заборгованість у порядку, передбаченому Положенням про 

поточне та підсумкове оцінювання знань здобувачів вищої освіти 

Національного університету «Чернігівська політехніка» 

(https://stu.cn.ua/wp-content/uploads/2021/04/polozhennya-pro-potochne-

ta-pidsumkove-oczinyuvannya-znan-zdobuvachiv-vyshhoyi-osvity-1.pdf ) 

Вільне відвідування занять (далі – ВВЗ) здобувачам вищої освіти (далі 

– ЗВО) Університету дозволяється з метою створення умов для 

навчання ЗВО, які не можуть відвідувати навчальні заняття з поважних 

причин за діючим розкладом. До поважних причин відносяться 

випадки, підтверджені відповідними документами, а саме: поєднання 

навчання зі спортивною та (або) громадською діяльністю, наявність 

дітей віком до 3-х років, вагітність, поєднання навчання з роботою за 

фахом, дуальне навчання (у разі його запровадження для окремих 

здобувачів вищої освіти), інші випадки. Вільне відвідування занять 

організовується відповідно Порядку надання дозволу на вільне 

відвідування занять здобувачам вищої освіти Національного 

університету «Чернігівська політехніка» (https://stu.cn.ua/wp-

content/uploads/2021/03/p-vilne-vid.pdf) 
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