
 

 СИЛАБУС  

навчальної дисципліни 

«МАРКЕТИНГ, МЕНЕДЖМЕНТ ТА ІННОВАЦІЇ   

БІЗНЕС-ПРОЕКТІВ» 

 

Спеціальність: 162  «Біотехнології та біоінженерія» 

 

Рівень вищої освіти Другий  (магістерський) 

Статус дисципліни* Навчальна дисципліна вибіркового компонента фахового переліку 

Семестр (осінній/весняний) Весняний  семестр 

Обсяг дисципліни, кредити 

ЄКТС/загальна кількість годин 
3 кредити /90 годин 

Мова викладання 

(українська, англійська) 
Курс передбачає опанування студентами необхідних теоретичних  

основ маркетингу та менеджменту, базових понять інвестиційного 

аналізу, принципів і методів бізнес-планування; придбання знань і 

навиків, необхідних для змістовної постановки і практичного 

рішення типових задач бізнес-планування. 

Що буде вивчатися (предмет 

навчання) 
Програма курсу знайомить з основними категоріями менеджменту 

- принципами, функціями, методами управлінської роботи; 

системами управління, процесами менеджменту в організаціях. 

Формує сучасне економічне мислення та сприяє освоєнню 

методичних основ і практичних навиків бізнес-планування. 

Чому це цікаво/потрібно 

вивчати (мета) 
У результаті вивчення курсу студент навчається визначати 

раціональні рішення по напрямах і етапності розвитку бізнесу; 

застосовувати методи прогнозування ризиків виробничої 

діяльності; 

аналізувати організаційно-правову форму бізнесу. 

Чому можна навчитися 

(результати навчання) 
Отримані знання можна використовувати для пошуку, 

обробленню, аналізу інформації з різних джерел. Набути  

здатність спілкування з представниками інших професійних груп 

різного рівня (експертами різних галузей знань/видів економічної 

діяльності), розробляти проекти та управляти ними, виявляти 

ініціативу та підприємливість, працювати в міжнародних бізнес- 

проектах та наукових грантах. 

Як можна користуватися 

набутими знаннями і уміннями 

(компетентності) 

Зміст дисципліни: Методологічні засади бізнес-планування. Зміст 

бізнес-проекту підприємства. Маркетинг-план біотехнологічного 

виробництва. Виробничий план біотехнологічного виробництва. 

Організаційний план біотехнологічного виробництва. Фінансовий 

план біотехнологічного виробництва. Оцінка ризиків.  Презентація 

бізнес-проекту.  

Види занять: лекції, практичні заняття 

Методи навчання: словесні, наочні й практичні 

Форми навчання: очна, заочна 

Навчальна логістика «Основи наукових досліджень», «Економіка та організація 

біотехнологічних виробництв», «Проектування біотехнологічних 

виробництв». 

 
Місце 

для емблеми 

факультету/інституту 

(Ф 21.01 - 03) 



Пререквізити Теоретичні знання та практичні навички можуть бути використані 

під час написання дипломної магістерської роботи. 

Пореквізити Науково-технічна бібліотека: 

1. Білоус Т.В. Менеджмент: практикум. Київ: КНУ 

ім..Т.Г.Шевченка, 2014. 471с. 

2. Клименюк Н. Н., Голованенко Н. В. Как разработать бизнес-

план: Учеб. Пособие. Академия муниципального управления. Киев: 

Просвіта, 1999. 194 c. 

3. Покропивний С. Ф., Соболь С. М., Швиданенко Г. О. Бізнес-

план: технологія розробки та обґрунтування: Навч. посібник. Вид. 

2-ге, доп. Київ.: КНЕУ, 2002. 379 с. 

Інформаційні ресурси в інтернеті: 

http://uam.in.ua/ 

https://mmi.fem.sumdu.edu.ua 

Інформаційне забезпечення 

з фонду та репозитарію НТБ 

НАУ 

Лекції: аудиторія теоретичного навчання, проектор 

Лабораторні заняття: Міжкафедральна лабораторія 

«Екобіобезпеки» НАУ з використанням її обладнання та матеріалів  

Локація та матеріально-

технічне забезпечення 
Залік  

 

Семестровий контроль, 

екзаменаційна методика 
Біотехнології  

Кафедра Екологічної безпеки, інженерії та технологій  

Факультет Курс передбачає опанування студентами необхідних теоретичних  

основ маркетингу та менеджменту, базових понять інвестиційного 

аналізу, принципів і методів бізнес-планування; придбання знань і 

навиків, необхідних для змістовної постановки і практичного 

рішення типових задач бізнес-планування. 

Викладач(і) БАРАНОВСЬКИЙ МИХАЙЛО 

МИКОЛАЙОВИЧ 

Посада: завідувач кафедри 

Вчене звання: професор 

Науковий ступінь: доктор 

сільськогосподарських наук 

Профайл викладача: 

https://febit.nau.edu.ua/kafedry/kafedra-

biotekhnolohii/vykladachi-kafedry-biotekhnolohii/ 

Тел.:  406-78-87 

E-mail: 

Робоче місце: 5.709 

Оригінальність навчальної 

дисципліни 
 

Лінк на дисципліну 
 

 

 

 
 

Фото 
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