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Силабус навчальної дисципліни 

«Консалтингові послуги у сфері підприємництва» 

 

Спеціальність 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність 

Освітня програма Підприємництво, торгівля та біржова діяльність 

Освітній рівень Третій (освітньо-науковий) 

Статус дисципліни Вибіркова 

Мова викладання Українська 

Курс / семестр 1 курс, 2 семестр 

Кількість кредитів ЄКТС 5 ЄКТС 

Розподіл за видами занять 

та годинами навчання 

Лекції – 16 год. 

Практичні (семінарські) – 24 год. 

Самостійна робота – 110 год. 

Форма підсумкового 

контролю 

Залік 

Кафедра Підприємництва і торгівлі, ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 1 учбовий 

корпус, ауд.209,  

http://mev.hneu.edu.ua/ 

Викладачі Салун Марина Миколаївна,  

доктор економічних наук, професор кафедри 

Контактна інформація 

викладача 

Maryna.Salun@hneu.net 

Дні занять За розкладом 

Консультації Відповідно до графіку консультацій, очні та дистанційні, 

індивідуальні та групові 

Мета навчальної дисципліни 

формування системи базових знань щодо процесу підприємництва, підприємницького 

маркетингу, формування команди однодумців для провадження підприємницької діяльності 

та компетентностей щодо консультування з питань управління та організаційного розвитку. 

Зміст навчальної дисципліни 

Сторінка курсу на 

платформі Мoodle 

(персональна навчальна 

система) 

https://pns.hneu.edu.ua/course/view.php?id=5466 

Система оцінювання результатів навчання 

ХНЕУ ім. С. Кузнеця використовує накопичувальну (100-бальну) систему оцінювання 

знань студента. За заліковою дисципліною оцінювання знань здійснюється протягом семестру 

під час проведення лекційних та практичних занять, при виконанні індивідуальних завдань та 

самостійної роботи. Мінімальна сума набраних балів, що дозволяє студенту скласти залік – 60 

балів, максимальна сума – 100 балів. 

Оцінювання знань під час поточного контролю включає наступне: 

активна робота на лекції надає 2,0 бали за кожне лекційне заняття та передбачає участь 

у дискусіях в аудиторії, вміння обґрунтовувати свою позицію щодо пропонованих для 

розгляду питань; 

активна робота на практичному (семінарському) занятті, захист результатів виконання 

завдань надає 2,0 бали за кожне практичне заняття та передбачає участь у проведенні 

досліджень та розрахунків у процесі виконання індивідуальних завдань та завдань, винесених 

на розгляд в аудиторії; 
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поточні контрольні роботи за темами дисципліни виконуються за варіантами, 

розміщені на сайті персональних навчальних систем ХНЕУ ім. Семена Кузнеця та оцінюються 

максимум у 5 балів; 

реферат з проведеними розробками та сформованими проектними пропозиціями 

виконуються індивідуально, за погодженою тематикою та оцінюється максимум у 25 балів. 

Підсумкова оцінка з навчальної дисципліни розраховується за сумою балів, отриманих під 

час поточного контролю та заноситься у залікову «Відомість обліку успішності» з навчальної 

дисципліни. 

 

Більш детальна інформація щодо оцінювання наведена в технологічній карті дисципліни. 

Накопичування рейтингових балів з навчальної дисципліни 

Лекційні заняття 14 

Практичні /семінарські заняття 30 

Поточні контрольні роботи 10 

Самостійна робота 21 

Реферат 25 

Максимальна кількість балів 100 

Політики навчальної дисципліни  

Політика дотримання академічної доброчесності відповідає нормам, встановленим 

Кодексом академічної доброчесності ХНЕУ ім. Семена Кузнеця. 

Політика щодо пропусків занять передбачає: індивідуальне опитування за матеріалом 

лекційного заняття або за виконаним завданням практичного заняття та оцінювання 

відповідно до технологічної карти дисципліни у проміжок часу, встановлений відповідно до 

графіку консультацій. 

Політика щодо виконання завдань пізніше встановленого терміну передбачає: індивідуальне 

опитування за виконаним завданням та оцінювання відповідно до технологічної карти 

дисципліни у проміжок часу, встановлений відповідно до графіку консультацій. 

Більш детальну інформацію щодо компетентностей, результатів навчання, методів 

навчання, форм оцінювання, самостійної роботи наведено у Робочій програмі навчальної 

дисципліни. 

 

Силабус затверджено на засіданні кафедри підприємництва і торгівлі  

«18» березня 2022 р. Протокол № 9 

 


