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1. Мета дисципліни.  

 

Мета дисципліни: формування у випускників здатності розв’язувати складні задачі і 

проблеми в галузі біотехнології на межі предметних галузей, що передбачає засвоєння 

студентом сучасних знань про основні характеристики інноваційного планування в 

біотехнології, методики складання, експертної оцінки та контролю виконання бізнес 

проектів  в біотехнологічному виробництві та біотехнологічній науці. 
 

Програмні компетентності за дисципліною: 

 

Інтегральна компетентність (ІК): здатність розв’язувати складні задачі і проблеми 

біотехнологій та біоінженерії, що передбачає проведення досліджень та/або здійснення 

інновацій та характеризується невизначеністю умов і вимог. 

ЗК3. Здатність мотивувати людей та рухатися до спільної мети.  

ЗК5. Здатність виявляти ініціативу та підприємливість.  

 

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. 

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. 

 

2. Попередні вимоги до опанування або вибору навчальної дисципліни (за 

наявності). 
 

Викладання курсу «Інноваційне планування та бізнес проекти в біотехнології» базується 

на вивченні дисциплін «Біозахист, біобезпека та біоетика», «Антимікробні препарати», 

«Математичне моделювання біологічних систем та процесів», «Біомедичні технології», 

«Сучасні методи виділення та культивування клітин рослин та тварин», «Екологічні 

аспекти біотехнологічних виробництв», «Економіка та організація біотехнологічних 

виробництв» 

 

 

3.Результати навчання за дисципліною та їх співвідношення із програмними 

результатами навчання. 

 

Програмні результати  Результати навчання за дисципліною Теми 

лекцій 

ПР3. Здійснювати техніко-

економічні розрахунки 

проектно- конструкторських 

рішень та аналізувати та 

оцінювати їх ефективність, 

екологічні та соціальні 

наслідки на коротко- та 

- знати основні визначення і поняття напряму знань 

щодо інноваційного планування та бізнес проєктів в 

біотехнології; 

- вміти складати бізнес план виробничого 

біотехнологічного проєкту; 

-вміти складати бізнес план наукового 

біотехнологічного проєкту; 

Тема 

№ 1, 3, 

6, 9 



довгострокову перспективу 

ПР4. Вміти обирати та 

застосовувати найбільш 

придатні методи 

математичного моделювання 

та оптимізації при 

розробленні науково-

технічних проектів. 
 

- знати основні характеристики біотехнологічного 

виробництва як основи для інвестицій і розвитку 

бізнесу; 

- знати основні  принципи контролю фінансування і 

виконання бізнес проєктів в біотехнології; 

- вміти складати бізнес план виробничого 

біотехнологічного проєкту; 

-вміти складати бізнес план наукового 

біотехнологічного проєкту; 
 

Тема 

№ 3, 4 

 

ПР8. Планувати та управляти 

науково-дослідними, 

науково-технічними та/або 

виробничими проектами у 

галузі біотехнології, 

базуючись на сучасних 

тенденціях розвитку науки, 

техніки та суспільства. 

 

- знати основні принципи складання наукових, науково-

технічних і виробничих бізнес планів сучасного 

біотехнологічного виробництва; 

- вміти виділяти інноваційні складові у біотехнологічних 

проєктах, обгрунтовувати можливості оптимізації 

виробничих  процесів за впровадження результатів 

сучасних наукових досліджень в галузі біотехнології; 

Тема 

№1, 2, 

7 

 

ПР10. Упроваджувати 

найбільш ефективні 

біотехнологічні методи та 

прийоми у практичну 

виробничу діяльність на 

основі оцінки ефективності 

передових біотехнологій та 

врахування загальних 

тенденцій розвитку новітніх 

біотехнологій у провідних 

країнах. 
 

- знати міжнародні документи у галузі інноваційного 

планування;  

-засвоїти основні принципи залучення інвестицій у 

біотехнологічну галузь; 

- вміти оцінювати стан біотехнологічного ринку в 

Україні і провідних країнаї світу, аналізувати світові 

тенденції розвитку конкретних напрямків 

біотехнологічного виробництва і біотехнологічного 

ринку; 

 

Тема 

№2, 5, 

8 

 

ПР11. Вільно спілкуватися 

усно і письмово державною 

та іноземною мовами, 

обговорювати з фахівцями і 

нефахівцями результати 

досліджень, інновації та/або 

управління виробництвом і 

біотехнології. 

-  вміти формулювати та документувати бізнес ідеї; 

- вміти презентувати бізнес проєкти  біотехнологічного 

спрямування; 
 

Тема 

№1, 6, 

9 

 

ПР12. Аналізувати і 

враховувати у практичній 

діяльності тенденції науково- 

технічного розвитку 

суспільства та 

біотехнологічної галузі. 

- вміти оцінювати соціальні та екологічні ризики 

реалізації біотехнологічних бізнес проєктів; 
 

Тема 

№ 1, 2 

 

ПР13. Формулювати і 

оцінювати вимоги, 

обґрунтувати вихідну 

сировину, матеріали та 

напівпродукти відповідно до 

- вміти розробляти такі складові бізнес планів 

виробничих та наукових біотехнологічних проектів, як 

«планування обсягів та структури виробництва», 

«планування витрат сировини, допоміжних матеріалів, 

кількості та кваліфікації виконавців проекту»,    

Тема 

№ 3, 4, 

7 



умов біотехнологічного 

виробництва з урахуванням 

технологічних та інших 

невизначеностей. 

 

«складання кошторису біотехнологічного  проекту»; 

 
 

ПР14. Вміти складати 

виробничу, технологічну та 

аналітичну документацію на 

біотехнологічні продукти 

різного призначення. 

-  вміти формулювати та документувати бізнес ідеї; 

- вміти складати бізнес план виробничого та наукового 

біотехнологічного проєкту; 
 

Тема 

№1, 3, 

4, 9 

ПР15. Мати навички 

розробки та реалізації 

маркетингових програм і 

стратегій, аналізу та 

оцінювання варіантів 

просування біотехнологічної 

продукції до споживача, 

встановлення оптимальних 

цін на неї. 

-вміти обирати стратегії і методи та оцінювати 

результати стратегічного та операційного маркетингу 

для просування на ринок біотехнологічної продукції, 

-вміти розраховувати собівартість та встановлювати 

оптимальну  ціну біотехнологічної продукції; 

Тема 

№4, 5 

ПР16. Аналізувати зміст та 

умови 

зовнішньоторговельних 

контрактів, оцінювати та 

аналізувати їх. 

 

- вміти проводити експертизу біотехнологічних проєктів 

різного спрямування, 

-знати нормативну документацію біотехнологічних 

виробництв, 

-вміти аналізувати зміст контрактів із постачальниками 

сировини і матеріалів і споживачами готової 

біотехнологічної продукції, в тому числі 

зовнішньоторгівельних 

Тема 

№ 8 

ПР17. Оцінювати, 

аналізувати та обирати 

варіанти рішень з управління 

складними 

біотехнологічними 

процесами з урахуванням 

цілей, обмежень, прогнозів 

та ризиків. 

- вміти проводити експертизу біотехнологічних проєктів 

різного спрямування, 

-вміти обирати і приймати рішення з управління 

біотехнологічними виробництвами з урахуванням цілей, 

обмежень, прогнозів та ризиків. 
 

 

Тема 

№ 7 

 

  



4.Структура навчальної дисципліни.  

2 семестр 

Форма навчання___денна____ 

 
№ 

п/п 

Номер і назва теми  Кількість годин Примітки 

л
ек

ц
ії
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р

а
к
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и

ч
н

і 

Л
а

б
о

р
а

т
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т
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. 

2
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. 

2
0

2
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6
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. 

2
0

2
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7
 н

.р
..
 

2 семестр 

1 Тема 1. Роль інновацій у сучасному 

біотехнологічному виробництві. 

Інноваційне планування та бізнес 

проєкти. 

2 2  6 

    

2 Тема 2. Принципи розміщення 

біотехнологічних виробництв. 

Соціальні та екологічні наслідки. 

2 
2 

 6 

    

3 Тема 3. Планування обсягів та 

структури біотехнологічного 

виробництва. 

2 2 
 6 

    

4 Тема 4. Економічні аспекти 

інноваційного планування та 

виконання бізнес проектів в галузі 

біотехнології. Моделювання та 

оптимізація біотехнологічних 

процесів. 

2 2 
 6 

    

5 Тема 5. Аналіз стану вітчизняного 

та світового біотехнологічного 

ринку. Маркетинг в плануванні та 

виконанні інноваційних бізнес 

проектів. 

2 2 
 6 

    

6 Тема 6. Експертна оцінка бізнес 

проєктів біотехнологічного 

спрямування. SWOT-аналіз. 

2 2 
 7 

    

7 Тема 7. Контроль і керування 

біотехнологічними проєктами. 

Інформаційне забезпечення бізнес 

проєктів. 

2 2 
 7 

    

8 Тема 8. Міжнародне 

співробітництво в галузі інновацій, 

виконання спільних інноваційних 

проєктів, залучення інвестицій 

2 2 
 7 

    

9 Тема 9. Презентація власного бізнес 

проекту 

- 2 
 7 

    

 ВСЬОГО
 14 18  58     

 

  



5.Схема формування оцінки. 

5.1 Шкала відповідності оцінок: 

Відмінно/Excellent 

Зараховано/Passed 

90-100 

Добре/Good 82-89 

75-81 

Задовільно/Satisfactory 64-74 

60-63 

Незадовільно/Fail Не зараховано/Fail 0-59 

 

5.2 Форми та організація оцінювання 

 

Поточне оцінювання: 2 семестр (2022/2023 н.р.) 

 

 

Форма оцінювання 

Терміни оцінювання 

(тиждень) 

Максимальна кількість 

балів  

 

Виконання практичних  робіт  24-42 8 практичних робіт, 

кожна по 4 балів. Всього – 

32 балів. 

Оцінювання індивідуальних 

завдань   

40 АО– 16 балів. 

Оцінювання рівня виконання 

завдань з самостійної роботи 

41 Доповідь-презентація 

власного бізнес проекту – 

12 балів. 

Максимальна кількість балів за поточне оцінювання                                            60 

 

Підсумкове оцінювання:2 семестр (2022/2023 н.р.) 

умови до складання екзамену: до екзамену допускаються здобувачі вищої освіти, які 

пройшли оцінювання за усіма формами поточного контролю, передбаченого робочою 

програмою 

 

Форма оцінювання Терміни 

оцінювання 

(тиждень) 

Максимальна 

кількість балів  

 

Екзамен 42 40 

 

 

6. Інструменти, обладнання та програмне забезпечення, використання яких 

передбачає навчальна дисципліна: комп’ютерні програми для обробки результатів 

наукових досліджень (MicrosoftOffice: MicrosoftWord, Microsoft Excel, 

MicrosoftPowerPoint), AutoCAD, Ansys, SolidWorks.  

7. Рекомендована література: 

Основна: (Базова) 

 

1. Біотехнологія рослин: [навчальний посібник] / Т.М. Сатарова, О.Є. Абраімова, 

А.І.Вінніков, A.В.Черенков. –  Дніпропетровськ : Адверта, 2016. – 136 с. 

2. Біотехнологія: Підручник / В.Г. Герасименко, М.О. Герасименко, М.І. Цвіліховський 

та ін.; Під общ. Ред. В.Г. Герасименка. — К.: Фірма «ІНКОС», 2006. — 647 с. 



3.  Горобець С. В. Основи біоінформатики : підручник / С. В. Горобець, О. Ю. 

Горобець, Т. А. Хоменко ; Нац. Техн. Ун-т України «Київ. Політех. Ін-т». – Київ : 

НТУУ «КПІ», 2010. – 156 с. 

4. Закон України «Про державну систему біобезпеки при створенні, випробуванні, 

транспортуванні та використанні генетично модифікованих організмів» № 1103-V від 

31 травня 2007 р. //Відомості Верховної Ради України. – 2007. – № 35. – С. 484.  

5. Карпов О.В. Клітинна та генна інженерія: Підручник / О.В. Карпов, С.В. Демидов, 

С.С. Кир’яченко.  – К.: Фітосоціоцентр, 2010. – 208 с. 

6. Пирог, Т. П. Загальна біотехнологія:підручник для студ.вузів / Т. П. Пирог, О. А. 

Ігнатова. – К. : Нац. Ун-т харчових технологій, 2009. – 335 с.  

7. Спеціальна генетика сільськогосподарських культур: Навчальний посібник / За ред. 

Васильківського С.П. – Біла Церква, 2011. – 230 с. 

8. Ямборко, Г. В. Мікробна біотехнологія : навчальний посібник / Г. В. Ямборко, В. О. 

Іваниця. – Одеса : «Одеський національний університет імені І. І. Мечникова», 2014. – 
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Тематика практичних занять 

здобувачів вищої освіти денної форми навчання (2022/2023 н.р.) 

 

Назви розділів і тем 
Кількість 

годин 

Практична робота № 1 

Тема 1: Роль інновацій у сучасному біотехнологічному виробництві. 

Інноваційне планування та бізнес проекти. 

Хід роботи: 

1. Особливості виробничих і наукових бізнес проектів. Принципи складання 

бізнес плану та його основні розділи. 

2.Особливості інноваційного планування в біотехнологічному виробництві. 

3. Типи інновацій. Місце інновацій у сучасному біотехнологічному процесі. 

Роль інновацій в підвищенні ефективності біотехнологічного бізнесу. 

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

фармацевтичній, екологічній біотехнології. 

2 

Практична робота № 2 

Тема 2: Принципи розміщення біотехнологічних виробництв. Соціальні та 

екологічні наслідки. 

Хід роботи: 

1. Основні вимоги, які враховуються під час вибору місця розташування 

біотехнологічних виробництв. 

2. Приклади вдалого і невдалого розташування біотехнологічних 

підприємств. 

3. Соціальні та екологічні наслідки роботи біотехнологічних підприємств. 

2 

Практична робота № 3 

Тема 3: Планування обсягів та структури біотехнологічного виробництва. 

Хід роботи: 

1.Планування обсягів біотехнологічного виробництва. 

2.Планування структури біотехнологічного виробництва відповідно до 

технологічного процесу. 

3. Планування витрат сировини, допоміжних матеріалів, кількості та 

кваліфікації виконавців проекту. 

4. Складання кошторису біотехнологічного  проекту. 

2 

Практична робота № 4 

Тема 4: Економічні аспекти інноваційного планування та виконання бізнес 

проектів в галузі біотехнології. Моделювання та оптимізація 

біотехнологічних процесів. 

Хід роботи: 

1.Розрахунок запланованої собівартості біотехнологічної продукції і бізнес 

проекті. 

2.Формування цінової політики. 

3. Розрахунок рентабільності та економічної ефективності біотехнологічного 

проекту. 

4. Моделювання та оптимізація біотехнологічних процесів. 

 

2 

Практична робота № 5 

Тема 5:Аналіз стану світового та вітчизняного біотехнологічного ринку. 

Маркетинг в плануванні та виконанні інноваційних бізнес проектів. 

Хід роботи: 

1.Загальна характеристика та тенденції розвитку світового біотехнологічного 

ринку. 

2 



2. Оцінка обсягів вітчизняного  біотехнологічного ринку за конкретними 

видами біотехнологічної продукції. 

3.Стратегічний та операційний маркетинг. Прикладні аспекти застосування 

маркетингових стратегій під час просування на ринок біотехнологічної 

продукції. 

 

Практична робота № 6 

Тема 6: Експертна оцінкабізнес проєктів біотехнологічного спрямування. 

SWOT-аналіз. 

Хід роботи: 

1.Експертна оцінка інновацій та інноваційних бізнес проектів в 

біотехнологічному виробництві та біотехнологічній науці. 

2. Рівні експертизи проєктів, відповідальність експертів, принципи 

оцінювання проєктів. 

3.SWOT-аналіз біотехнологічних проектів. 

 

2 

Практична робота № 7 

Тема 7: Контроль і керування біотехнологічними проєктами. Інформаційне 

забезпечення бізнес проєктів. 

Хід роботи: 

1.Внутрішній контроль та керування виконанням бізнес проектів.  

2.Контроль виконання бізнес проектів збоку інвесторів проекту 

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

фармацевтичній біотехнології, генетичній інженерії, нанобіотехнології. 

 

2 

Практична робота № 8 

Тема 8: Міжнародне співробітництво в галузі інновацій, виконання спільних 

інноваційних проєктів, залучення інвестицій. 

Хід роботи: 

1. Міжнародне співробітництво в галузі інновацій, залучення інвестицій. 

2. Принципи та умови виконання спільних інвестиційних проектів. 

3.Аналіз змісту зовнішньоторгівельних контрактів із постачальниками 

сировини і матеріалів і споживачами готової біотехнологічної продукції. 

2 

Практична робота № 9 

Тема 9: Презентація власного бізнес проекту. 

Хід роботи: 

1.Підготовка та оформлення пояснювальної записки за темою власного бізнес 

проекту. 

2.Підготовка презентації власного бізнес проекту. 

3.Захист власного бізнес проекту. 

2 

Усього, годин 18 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Тематика самостійної роботи 

здобувачів вищої освіти денної форми навчання (2022/2023 н.р.) 

 

Тема самостійної роботи 
Кількість 

годин 

Тема 1: Основні розділи власного бізнес проекту та його інноваційна 

складова 

7 

Тема 2: Особливості розміщення біотехнологічних виробництв в 

Україні. 

7 

Тема 3: Планування обсягів і структури виробництва власного 

біотехнологічного інноваційного проекту. 

7 

Тема 4: Розроблення економічної частини власного біотехнологічного 

бізнес проекту. 

8 

Тема 5: Товарна, цінова та сервісна стратегії як складові операційного 

маркетингу. Специфіка стовно роздрібних та оптових споживачів 

біотехнологічної продукції. 

7 

Тема 6: Експертна оцінка власних бізнес проектів інших студентів 

групи. 

7 

Тема 7: Особливості інформаційного забезпечення наукових бізнес 

проектів і біотехнології. 

7 

Тема 8: Законодавство провідних країн в галузі захисту інновацій та 

авторських прав. 

8 

Тема 9: Підготовка власного бізнес проекту.  

Разом 58 

 

Форма контролю (елементи контролю):  письмові відповіді за питаннями самостійної 

роботи, опитування на практичних заняттях. 

 

Критерії оцінювання програмних результатів навчання здобувачів за окремими 

формами поточного контролю                                                         2 семестр 2022/23 н.р. 
 

Форма поточного контролю та критерії його оцінювання 
Кількість 

балів 

Практичне заняття – 4 бали  

Робота виконана та захищена вчасно, без помилок 4,0 

Робота виконана та захищена вчасно, допущені окремі неточності 3,0 

Робота виконана та захищена вчасно, допущені суттєві неточності 2,0 

Робота виконана невчасно з  суттєвими помилками та неточностями, 

незахищена 
0 

Доповідь-презентація  по темам самостійної роботи – 8 балів  

повна відповідь 8,0 

неповна відповідь, допущені окремі помилки 7,0 

неповна відповідь, допущені суттєві помилки 5,0 

незадовільна відповідь 0 

Аналітичний огляд – 16 балів  

повне розкриття теми і оформлення за всіма вимогами  16,0 

неповний огляд,допущенні окремі помилки  13,0 

неповний огляд, допущені суттєві помилки  9,0 

тема не розкрита  0 

 



Критерії оцінювання програмних результатів навчання здобувачів (форма 

підсумкового контролю – екзамен) 

 

35…..40 балів ставиться здобувачеві вищої освіти, який демонструє повні і глибокі знання 

навчального матеріалу, достовірний рівень розвитку умінь і навичок, правильне й 

обґрунтоване формулювання практичних висновків, уміння приймати необхідні рішення в 

нестандартних ситуаціях, вільне володіння науковими термінами; 

30…34 балів ставиться здобувачеві вищої освіти, який виявляє дещо обмежені знання 

навчального матеріалу, допускає окремі несуттєві помилки та неточності; 

20…29 бали ставиться здобувачеві вищої освіти, який засвоїв основний навчальний 

матеріал, володіє необхідними уміннями та навичками для вирішення стандартних 

завдань, проте, при цьому допускає неточності, не виявляє самостійності суджень; 

0…19 балів ставиться здобувачеві вищої освіти, який не володіє необхідними знаннями, 

уміннями, навичками, науковими термінами. 
 

 

 

 

 


