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ВСТУП 

 
 

1. Мета вивчення дисципліни. 

Метою навчальної дисципліни є  засвоєння студентом сучасних знань 

про значення і основні характеристики інноваційного планування в 

біотехнології,  методики складання, експертної оцінки та контролю 

виконання  бізнес проєктів  в біотехнологічному виробництві та 

біотехнологічній науці. 

 

Програмні компетентності за дисципліною: 

ЗК5. Здатність виявляти ініціативу та підприємливість. 

СК3. Здатність відбирати та аналізувати релевантні дані, у тому числі за 

допомогою сучасних методів аналізу даних і спеціалізованого програмного 

забезпечення. 

СК4. Здатність розробляти та реалізовувати комерційні та науково-

технічні плани і проекти в галузі біотехнології з урахуванням всіх аспектів 

вирішуваної проблеми, включаючи технічні, виробничі, експлуатаційні, 

комерційні, правові, питання охорони праці і навколишнього середовища. 

СК6. Здатність планувати і виконувати експериментальні роботи в галузі 

біотехнології з використанням сучасних обладнання та методів, 

інтерпретувати отримані дані на основі сукупності сучасних знань та уявлень 

про об’єкт і предмет дослідження, робити обґрунтовані висновки. 

СК9. Здатність застосовувати сучасні методи системного аналізу для 

дослідження та створення ефективних біотехнологічних процесів. 

СК10. Здатність застосовувати проблемно-орієнтовані методи аналізу та 

оптимізації біотехнологічних процесів, управління виробництвом, мати 

навички практичного впровадження наукових розробок.  

СК11. Здатність обґрунтовувати, реалізовувати та оптимізувати 

проектно-конструкторські рішення в галузі біотехнології. 
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     2.Попередні вимоги до опанування або вибору навчальної 

дисципліни. 

 

Викладання курсу «Інноваційне  планування  та бізнес проєкти в 

біотехнології» базується на таких обов’язкових дисциплінах, як: «Загальна 

мікробіологія і вірусологія», «Загальна біотехнологія», «Процеси, апарати та 

устаткування виробництв галузі», «Проєктування біотехнологічних 

виробництв», «Молекулярна біологія», «Методи генетичної інженерії».  

 

     3.Результати навчання за дисципліною та їхнє співвідношення із 

програмними результатами навчання. 

 

У результаті вивчення дисципліни фахівець повинен знати: 

-основні визначення і поняття напряму знань щодо інноваційного 

планування та бізнес проєктів в біотехнології; 

-основні характеристики біотехнологічного виробництва як основу для 

інвестицій і розвитку бізнесу; 

-основні принципи складання наукових, науково-технічних і виробничих 

бізнес планів; 

-основні  принципи контролю фінансування і виконання бізнес проєктів 

в біотехнології; 

-міжнародні документи у галузі інноваційного планування;  

-засвоїти основні принципи залучення інвестицій у біотехнологічну 

галузь. 

 

У результаті вивчення дисципліни фахівець повинен вміти: 

-  формулювати та документувати бізнес ідеї; 

-складати бізнес план виробничого біотехнологічного проєкту; 

- складати бізнес план наукового біотехнологічного проєкту; 

- складати бізнес план науково-технічного біотехнологічного проєкту; 
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-оцінювати ризики реалізації біотехнологічного бізнес проєкту; 

-проводити експертизу біотехнологічних проєктів різного спрямування. 

 

Після вивчення навчальної дисципліни «Інноваційне планування та 

бізнес проєкти в біотехнології» здобувач вищої освіти має продемонструвати 

такі програмні результати навчання: 

ПР08. Планувати та управляти  науково-дослідними, науково-

технічними та/або виробничими проектами в галузі біотехнології, базуючись 

на сучасних тенденціях розвитку науки, техніки та суспільства. 

ПР12. Аналізувати та враховувати у практичній діяльності тенденцій 

науково-технічного розвитку суспільства та біотехнологічної галузі. 

ПР23. Розуміти принципи та методи і мати навички розробки і 

управління  науковими і науково-технічними проектами, в тому числі 

міжнародними. 

ПР24. Мати навички розробки і реалізації інноваційних проєктів та 

комерціалізації результатів досліджень і розробок у галузі біотехнології та 

біоінженерії. 
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Лабораторна робота № 1 

 

Тема: Інноваційне планування  і бізнес проєкти в біотехнологічному 

виробництві та біотехнологічній науці. 

 

Завдання 1. Підготуватися до обговорення  за такими питаннями: 

          1. Особливості виробничих і наукових бізнес проєктів. 

          2.Особливості інноваційного планування в біотехнологічному 

виробництві. 

           3. Інноваційне  планування в біотехнологічній науці.  

 

Завдання 2. Підготувати  для біотехнологічного  бізнес проєкту за 

індивідуально обраною темою розділ 1 – «Характеристика галузі 

інноваційного проєкту». 

 

Лабораторна робота № 2 

 

Тема: Формування та значення бізнес ідей для започаткування інноваційних 

біотехнологічних бізнес проєктів. 

 

Завдання 1. Підготуватися до обговорення  за такими питаннями: 

          1. Історичні приклади виникнення бізнес ідей і їхньої реалізації в 

біотехнології. 

          2. Особливості організації біотехнологічних виробництв. 

           3. Формування власних ідей бізнес проєктів у промисловій, аграрній, 

фармацевтичній, екологічній біотехнології.  

 

Завдання 2. Підготувати  для біотехнологічного  бізнес проєкту за 

індивідуально обраною темою розділ 2 – «Характеристика та опис технології  

отримання продукції/послуг». 
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Лабораторна робота № 3 

 

Тема: Загальна характеристика бізнес планів проєктів. Бізнес план проєкту 

біотехнологічного виробництва. Бізнес план наукового біотехнологічного 

проєкту. 

 

Завдання 1. Підготуватися до обговорення  за такими питаннями: 

          1. Особливості наукових і виробничих проєктів. 

          2. Загальна характеристика бізнес плану проєкту біотехнологічного 

виробництва. 

          3. Загальна характеристика бізнес плану наукового біотехнологічного 

проєкту.  

 

Завдання 2. Підготувати  для  біотехнологічного  бізнес проєкту за 

індивідуально обраною темою розділ 3 – «Розміщення об’єкта інноваційного 

проєкту». 

 

Лабораторна робота № 4 

 

Тема: Методика складання бізнес плану. Основні розділи бізнес плану. 

 

Завдання 1. Підготуватися до обговорення  за такими питаннями: 

          1. Складання бізнес плану проєкту біотехнологічного виробництва 

антибіотиків. 

          2. Складання бізнес плану проєкту з розробки нового препарату 

антибіотичної дії. 

          3. Складання бізнес плану проєкту біотехнологічного виробництва 

вакцин. 

          4. Складання бізнес плану проєкту  з розробки нового  препарату для 

вакцинування.  
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Завдання 2. Підготувати  для біотехнологічного  бізнес проєкту за 

індивідуально обраною темою розділ 4 – «Аналіз ринку збуту». 

 

Лабораторна робота № 5 

 

Тема: Джерела фінансування виробничих і наукових проєктів.  Особливості 

фінансування бюджетних біотехнологічних наукових  програм. Залучення 

інвестицій у біотехнологічну галузь. 

 

Завдання 1. Підготуватися до обговорення  за такими питаннями: 

          1. Основні принципи фінансування бюджетних програм. 

          2. Світові інвестиційні ресурси біотехнологічної науки та  виробництва. 

          3. Вітчизняні інвестиційні ресурси біотехнологічної науки та 

виробництва.  

 

Завдання 2. Підготувати  для біотехнологічного  бізнес проєкту за 

індивідуально обраною темою розділ 5 – «Планування обсягів і структури 

виробництва». 

 

Лабораторна робота № 6 

 

Тема: Контроль фінансування та виконання біотехнологічних бізнес 

проєктів. 

 

Завдання 1. Підготуватися до обговорення  за такими питаннями: 

          1. Контроль фінансування і виконання виробничих біотехнологічних 

проєктів. 

          2. Контроль фінансування і виконання наукових біотехнологічних 

проєктів. 
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Завдання 2. Підготувати  для біотехнологічного  бізнес проєкту за 

індивідуально обраною темою розділ 6 – «Забезпеченість виробництва 

основними ресурсами». 

 

Лабораторна робота № 7 

 

Тема: Експертна оцінка бізнес проєктів біотехнологічного спрямування. 

 

Завдання 1. Підготуватися до обговорення  за такими питаннями: 

          1.Рівні експертизи проєктів. 

          2. Відповідальність експертів. 

          3. Принципи оцінювання проєктів.  

 

Завдання 2. Підготувати  для  біотехнологічного  бізнес проєкту за 

індивідуально обраною темою розділ 7 – «Керування реалізацією 

інноваційного проекту. Стратегія маркетингу». 

 

Лабораторна робота № 8 

 

Тема: Інформаційне забезпечення бізнес проєктів.  Особливості застосування 

в біотехнологічній галузі виробництва і науки. 

 

Завдання 1. Підготуватися до обговорення  за такими питаннями: 

          1. Основні інформаційні ресурси, задіяні в реалізації бізнес проєктів в 

фармацевтичній біотехнології. 

          2. Основні інформаційні ресурси, задіяні в реалізації бізнес проєктів в 

генетичній інженерії. 

          3. Основні інформаційні ресурси, задіяні в реалізації бізнес проєктів в 

нанобіотехнології.  
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Завдання 2. Підготувати  для  біотехнологічного  бізнес проєкту за 

індивідуально обраною темою розділ 8 – «SWOT-аналіз інноваційного 

проєкту. Оцінювання ризиків проєкту та форми їхнього страхування». 

 

 

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО ВИКОНАННЯ  

САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ 

 

Мета самостійної роботи: сформувати у студентів навички і вміння 

самостійно планувати і складати бізнес-проекти при виробництві 

біотехнологічної продукції. 

В результаті виконання самостійної роботи студенти повинні навчитись 

самостійно розробляти і реалізовувати бізнес-проекти в галузі біотехнології  

з урахуванням технічних, виробничих, комерційних, правових питань та 

охорони праці і навколишнього середовища. Самостійна робота по даній 

дисципліні виконується з метою закріплення і отримання знань, які 

отримуються при вивченні теоретичного матеріалу і виконанні лабораторних 

робіт. 

 

ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ ПРО СКЛАД САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ 

 

Самостійна робота здійснюється методом індивідуального вивчення 

кожним студентом певних розділів робочої програми з використанням 

рекомендованої літератури та консультаціями викладача. 

 

САМОСТІЙНА РОБОТА ВИКОНУЄТЬСЯ ЗА ТАКИМИ РОЗДІЛАМИ: 

 

1. Складання аналітичного огляду у вигляді бізнес-проекту по отриманню 

будь якої біотехнологічної продукції.  

2. Виконання завдань, які виносяться на лабораторні заняття, згідно з 
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методичними вказівками (Лабораторні роботи №1 - №8). 

3. Підготовка доповіді-презентації на одну із тем з переліку: 

1: Особливості міжнародних біотехнологічних бізнес проектів. 

2: Основні прийоми проектного аналізу на прикладі наукових 

біотехнологічних проектів. 

3: Застосування методів проектного менеджменту під час розробки і 

реалізації бізнес плану біотехнологічного виробництва. 

4:Товарна політика стосовно продукції біотехнологічних виробництв. 

5:Характеристика обсягу та специфіки світового ринку біотехнологічних 

продуктів. 

6: Розробка бізнес-моделі, бізнес плану та маркетингового супроводу проекту 

виробництва продуктів харчової біотехнології. 

7: Розробка бізнес-моделі, бізнес плану та маркетингового супроводу проекту 

виробництва продуктів аграрної біотехнології. 

8: Розробка бізнес-моделі, бізнес плану та маркетингового супроводу проекту 

з біотрансформації відходів промислових виробництв. 
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