
Таблиця 4  

Методичне забезпечення курсових робіт (проекту) спеціальності  

5.09010303 Зелене будівництво і садово-паркове господарство  

(206 Садово-паркове господарство) 

  

№ 

з/п 

Найменування навчальної 

дисципліни 

Семестр, в якому 

передбачена 

курсова робота 

(проект) 

Інформація про наявність   ("+" або "-") 

Методичні 

розробки 
Тематика курсових робіт (проекту) 

1 2 3 4 5 

1 
Економіка підприємства 

 
V + 

- Виробниче підприємство, як суб’єкт господарювання. 

- Виробнича  інфраструктура підприємств зеленого будівництва і 

садово-паркового господарства 

- Виробничий процес підприємств зеленого будівництва і садово-

паркового господарства та його організація. 

-  Капітал і виробничі фонди підприємств зеленого будівництва і 

садово-паркового господарства 

- Економічна ефективність використання основних  виробничих 

фондів і резерви її підвищення. 

- Амортизаційна політика підприємства в ринкових умовах 

господарювання. 

- Виробнича програма підприємства, чинники, що на неї 

впливають, правила її розробки. 

- Нематеріальні ресурси підприємства, їх роль у вдосконаленні 

виробництва на підприємстві. 

- Економічне обґрунтування використання оборотних засобів на 

підприємствах зеленого будівництва і садово-паркового 

господарства 

- Особливості матеріально-технічного забезпечення підприємств 

на сучасному етапі і шляхи його удосконалення. 

- Трудові ресурси підприємств та шляхи підвищення ефективності 

їх використання. 

- Продуктивність праці на підприємствах і фактори її підвищення. 

- Сучасна політика оплати праці: поняття та функції, форми та 

системи оплати праці. 



- Економічна ефективність інвестиційної діяльності підприємств та 

обґрунтування  заходів щодо її активізації. 

- Інноваційна діяльність підприємств та обґрунтування  заходів 

щодо її активізації. 

- Напрямки діяльності підприємств садово-паркового господарства 

- Сутність, завдання, методи та принципи планування діяльності 

підприємств  садово-паркового господарства.  

- Стратегічне та оперативне планування  в садово-парковому 

господарстві. 

- Поняття та класифікація основних засобів підприємств садово-

паркового господарства, їх оцінка. 

- Поняття, склад і структура  оборотних коштів підприємств 

садово-паркового господарства. 

- Нематеріальні ресурси та активи підприємств садово-паркового 

господарства  

- Продуктивність праці на підприємствах садово-паркового 

господарства. 

- Мотивація та оплата праці на підприємствах садово-паркового 

господарства.  

- Собівартість продукції підприємств садово-паркового 

господарства. 

- Ціноутворення  в ландшафтному будівництві та зеленому 

господарстві.  

Основні завдання фінансової діяльності  підприємств садово-

паркового господарства. 

- Поняття і види прибутку підприємств садово-паркового 

господарства. 

- Рентабельність підприємств садово-паркового господарства. 

- Система показників економічної ефективності виробництва. 

 

  



 

2 
Проектування об’єктів 

зеленого будівництва 
VI + 

- Проектування прогулянкової зони парку. 

- Проектування дитячого майданчика на території міського парку. 

- Проектні пропозиції, щодо озеленення території 

загальноосвітньої школи. 

- Проектні пропозиції, щодо озеленення скверу. 

- Проектні пропозиції, щодо оформлення прибережної зони озера. 

- Проектні пропозиції, щодо оформлення території навколо 

навчального корпусу. 

- Благоустрій та озеленення території міста. 

- Благоустрій та озеленення території селища. 

- Проект озеленення частини саду. 

- Проект озеленення частини парку. 

- Проект озеленення бульвару. 

- Проект озеленення міської вулиці. 

- Проект озеленення набережної. 

- Проект озеленення промислового підприємства. 

- Проект озеленення території біля адміністративної будівлі. 

- Проект озеленення дитячого садка. 

- Проект озеленення території лікувального закладу. 

- Проект озеленення території біля видовищних закладів. 

- Проект озеленення території біля офісного приміщення. 

- Проект озеленення частини території житлового мікрорайону. 

- Проект озеленення території туристичного комплексу. 

- Проект озеленення території виставки. 

- Проект озеленення садибної території (котеджу). 

- Проект озеленення території ботанічного саду. 

- Проект озеленення території дендрарію. 

- Проект озеленення зимового саду. 

- Проект озеленення інтер'єру приміщення. 

 

  



 

3 

Організація робіт в садово-

парковому будівництві і 

господарстві 

VII + 

- Технологічні аспекти влаштування дитячого майданчика в 

Центральному парку культури і відпочинку м. Лубни 

- Влаштування зони відпочинку біля водойми 

- Озеленення територій між студентськими гуртожитками 

Лубенського лісотехнічного коледжу 

- Озеленення парадної зони територій Лубенського лісотехнічного 

коледжу 

- Технологічні аспекти створення сільського скверу 

- Технологічні аспекти створення скверу біля ставка в 

Дендропарку 

- Технологічні аспекти влаштування скверу Пам’ятних подій на 

території Лубенського лісотехнічного коледжу 

- Технологічні аспекти створення дитячого майданчика в 

житловому мікрорайоні міста 

- Технологічні аспекти створення міського скверу в новому 

мікрорайоні 

 


