




 

1. Мета дисципліни 

Метою вивчення навчальної дисципліни «Планування садово-паркового 

господарства» є теоретична підготовка фахівців з питань планування, організації, 

управління, обліку, менеджменту діяльності садово-паркових  господарств, 

впровадження ефективних управлінських рішень, контролювання діяльності 

суб'єктів господарювання. 

 

2. Міждисциплінарні зв’язки 

Вивчення цієї дисципліни безпосередньо 

спирається на: 

На результати вивчення цієї 

дисципліни безпосередньо 

спираються: 

дендрологія  рекреаційне лісокористування  

експлуатація садово-паркових об’єктів лісопаркове господарство 

садово-паркове будівництво  

дендропроектування  

 

3. Результати навчання 

Програмний результат 

навчання  
Результат навчання за дисципліною  Тема  

ПРН 8. Розробка стратегій 

розвитку озеленених 

територій сельбіщних місць 

ПРН 8.1 Здійснювати планувальну 

організацію відкритих просторів, 

проектування об'єктів садово-паркового 

господарства 

Тема 

1.1 

 

ПРН 11. Організація роботи 

колективу виконавців, 

ухвалення управлінських 

рішень в умовах різних 

думок, визначення порядку 

виконання робіт 

ПРН 11.1 Здатність знаходження 

компромісних рішень в плануванні і 

реалізації проектів на об’єкти садово-

паркового господарства 

Тема 

3.1 

 

ПРН 12. Оцінка 

виробничих і 

невиробничих витрат на 

забезпечення якості, 

здійснення технічного 

контролю, авторського 

нагляду за виробничою і 

проектною діяльністю. 

ПРН 12.1 Проводити технічні розрахунки 

за проектами, техніко-економічне 

обґрунтування ефективності 

проектованих заходів 

Тема 

2.1 

 

ПРН 17. Участь в проектній 

діяльності організацій, 

пов'язаній із розвитком 

територій на етапі 

ПРН 17.1 Розробка технічної 

документації, пропозицій і заходів 

реалізації розроблених проектів на 

об’єкти садово-паркового господарств, 

Тема 

2.2 

Тема 

3.2 



територіального 

планування і підготовки 

генеральних планів 

поселень і міської 

агломерації, виявлення 

цінних природних 

комплексів, охоронюваних 

зон ландшафтів, унікальних 

форм рельєфу, рослинності, 

водойм 

ландшафтної архітектури з 

використанням інформаційних технологій 

 

ПРН 18. Розробка 

концептуальних і 

інноваційних проектних 

рішень планувальної 

організації відкритих 

просторів, дизайну 

зовнішнього середовища, 

об'єктів садово-паркового 

господарства. 

ПРН 18.1 Здатність організації і 

здійснення державного контролю і 

нагляду за дотриманням правил 

утримання об'єктів садово-паркового 

господарства, обчислення розміру шкоди, 

заподіяної об'єктам садово-паркового 

господарства 
 

Тема 

1.2 

 

4. Програма навчальної дисципліни 

 

Модуль 1 Планування садово-паркового господарства 

 

Змістовий модуль 1. Загальна теорія планування. 

Тема 1.1. Предмет, метод та завдання курсу. 

Розглядається сутність предмету та завдання планування виробництва. 

Тема 1.2. Методологічні основи планування. 

Розглядаються методи планування виробничої діяльності. 

 

Змістовий модуль 2. Формування розділів виробничого плану. 

Тема 2.1. Нормативно-інформаційне забезпечення планування. 

Розглядаються загальноекономічні та галузеві нормативи, якими 

регулюється виробництво. 

Тема 2.2. Планування виробничої програми садово-паркового господарства. 

Розглядаються зміст та компоненти виробничої програми підприємств 

зеленого господарства. 

 



Змістовий модуль 3 Управління у садово-парковому виробництві. 

Тема 3.1. План технічного розвитку та підвищення ефективності 

виробництва. 

Розглядається порядок та особливості аналізу виробничої діяльності, 

резервів виробництва та впровадження ефективних управлінських рішень. 

Тема 3.2. Основи оперативного планування виробничої діяльності 

підприємств зеленого господарства. 

Розглядаються зміст та принципи оперативного планування, управління та 

обліку основних робіт виробництва. 

 

5. Індивідуальне завдання (ІЗ) 

Вид: Розрахунково-графічне завдання. 

Назва: «Застосування інформаційних технологій в оперативному плануванні 

виробництва». 

Мета: Набуття практичних навичок щодо планування та управління 

виробничими процесами у садово-парковому господарстві. 

 

6. Структура навчальної дисципліни 

Змістові модулі  

та теми  

Кількість годин 

усього 
у тому числі 

лек. практ. лаб. сам. роб. 

МОДУЛЬ (I) 120 34 17 - 69 

Змістовий модуль 1 30 10 6 - 14 

Тема 1.1 15 4 2 - 9 

Тема 1.2 15 6 4 - 5 

Змістовий модуль 2   30 12 6 - 12 

Тема 2.1 15 6 4 - 5 

Тема 2.2 15 6 2 - 7 

Змістовий модуль 3   30 12 5 - 13 

Тема 3.1 15 6 2 - 7 

Тема 3.2 15 6 3 - 4 

Індивідуальне завдання 30 - - - 30 

 

 

 

 

 



7. Структура і розподіл балів 

Змістові модулі  

та теми (номери) 

Максимальна кількість балів 

усього 
у тому числі 

практ. лаб. сам. роб. 

МОДУЛЬ (I) 100 17 - 53 

Змістовий модуль 1 15 5 - 10 

Тема 1.1 7 2 - 5 

Тема 1.2 8 3 - 5 

Змістовий модуль 2   20 6 - 14 

Тема 2.1 10 4 - 6 

Тема 2.2 10 2 - 8 

Змістовий модуль 3   20 6 - 14 

Тема 3.1 10 2 - 8 

Тема 3.2 10 4 - 6 

Індивідуальне завдання 15 - - 15 

Підсумковий контроль 30 - - - 

 

8. Теми практичних занять 

№ 

Тема практичного заняття 
Кількість 

годин 

Макс. 

кількість 

балів 

Шифр результату 

навчання за 

дисципліною  
з/п 

 МОДУЛЬ (I) 17 17 - 

 Змістовий модуль 1 6 5 - 

1 Зміст планування ,його види 

та принципи 
2 2 

ПРН 8.1 

2 Організація планування на 

підприємствах СПГ 
4 3 

ПРН 18.1 

 Змістовий модуль 2  6 6 - 

1 Виробнича потужність і 

виробнича програма 

підприємства СПГ 

4 4 
ПРН 12.1 

2 План виробництва і реалізації 

продукції 
2 2 

ПРН 17.1 

 Змістовий модуль 3   5 6 - 

1 Бізнес-план ,його суть і 

значення 
2 2 

ПРН 11.1 

2 Аналіз виконання планових 

показників підприємств 

СПГ 

3 4 

ПРН 17.1 

 

9. Теми лабораторних занять 

Не передбачено навчальним планом. 

 



10. Самостійна робота 

№ Назва  

Бюджет 

часу 

(години) 

Макси-

мальна 

кількість 

балів 

Форми 

контролю та 

звітності 

Шифр 

результату 

навчання за 

дисципліною  

(згідно розд. 3) 

 МОДУЛЬ (I) 69 53 - - 

 Змістовий модуль 1 14 10  - 

1 

Права підприємств у 

плануванні виробничої 

діяльності 

9 5 письмове 

опитування 

(тестування) 

ПРН 8.1 

2 

Планування собівартості 

на підприємствах СПГ 

5 5 письмове 

опитування 

(тестування) 

ПРН 18.1 

 Змістовий модуль 2 12 14  - 

1 

Аналіз інформаційного 

забезпечення 

планування СПГ 

5 6 письмове 

опитування 

(тестування) 

ПРН 12.1 

2 

Планування соціального 

розвитку колективу 

7 8 письмове 

опитування 

(тестування) 

ПРН 17.1 

 Змістовий модуль 3 13 14  - 

1 

Розрахунок основних 

показників виробництва 

7 8 письмове 

опитування 

(тестування) 

ПРН 11.1 

2 

Планування фінансового 

забезпечення СПГ 

4 6 письмове 

опитування 

(тестування) 

ПРН 17.1 

 
Індивідуальне 

завдання 

30 15 
- - 

 

11. Методи контролю та порядок оцінювання результатів навчання 

Усне або письмове опитування. Тестування. Підсумковий контроль у 

вигляді екзамену проводиться письмово. 

Поточна атестація та самостійна робота Екзамен Сума 

ЗМ1 ЗМ2 ЗМ3 
ІЗ 

30% 100% 

Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 

7% 8% 10% 10% 10% 10% 
15% 

15% 20% 20% 

70% 

 

 

 



Шкала оцінювання: національна та ЄКТС 

Сума балів за всі 

види навчальної 

діяльності 

Оцінка за національною шкалою 

для екзамену, диф. заліку для заліку 

90-100 відмінно 

зараховано 

82-89 
добре 

74-81 

64-73 
задовільно 

60-63 

35-59 
незадовільно з можливістю 

повторного складання 

не зараховано з можливістю 

повторного складання 

0-34 

незадовільно з обов’язковим 

повторним вивченням 

дисципліни 

не зараховано з обов’язковим 

повторним вивченням 

дисципліни 

 

12. Методичне забезпечення 

1. Методичні вказівки до практичних, занять та самостійної роботи з навчальної 

дисципліни «Планування садово-паркового господарства» для студентів денної форми 

навчання спеціальності 206 - Садово-паркове господарство. Харк. нац. акад. міськ. 

госп-ва; уклад.: Л. І. Ткач– Х.: ХНУМГ, 2020 р. 

2. Конспект лекцій з навчальної дисципліни «Планування садово-паркового 

господарства» для студентів денної форми навчання спеціальності 206 - Садово-

паркове господарство. Харк. нац. акад. міськ. госп-ва; уклад.: Л. І. Ткач– Х.: ХНУМГ, 

2020 р. 

 

13. Рекомендована основна література 

1. Лісовий Кодекс України // Кодекси України, 2006, №6. - К.: Форум, 2006.-74 с. 

2. Закони України, нормативні документи Кабінету Міністрів України, 

міністерств і відомств України, органів місцевого самоврядування з питань 

реформування економічних відносин та ведення лісового господарства. 

3. Сенько Є.І. Організація, планування та управління на підприємствах лісового 

і садово-паркового господарств. Навчальний посібник. К.: Знання, 2012.- 487с. 

 

14. Рекомендована допоміжна література та інформаційні ресурси  

1 Правила утримання зелених насаджень міст та інших населених пунктів 

України / Державний комітет України по житлово-комунальному господарству.– К.– 



1995.– 64 с.  

2 Норми часу (виробітку) на роботи з озеленення / Державний комітет України 

по житлово-комунальному господарству.– К.– 1995.– 175 с. 

3. Involving local population in protected areas management: necessity, methods and 

benefits Proceeding of the training seminar. England, 1997. 

4. Наказ Державного комітету України з питань житлово-комунального 

господарства. Про затвердження «Порядку визначення вартості робіт з догляду за 

зеленими насадженнями в Україні». Київ, 2005 : 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0958-05  

5. Наказ Міністерства будівництва, архітектури та житлово-комунального 

господарства України. Про затвердження «Правил утримання зелених насаджень міст 

та інших населених пунктів України» : Київ, 2006 : http:// 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0880-06   

6. Наказ Мінжитлокомунгоспу України. Про затвердження «Норм матеріальних 

витрат при утриманні зелених насаджень». Київ, 2008 : 

https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0340662-08  

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0958-05
https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0340662-08

