
1 

 

Товариство з обмеженою відповідальністю 

«Компанія інтелектуальних технологій» 

Київ, просп. Героїв Сталінграда, 12Ж 

Тел.: (044) 2-236-237  

Моб. тел.: (097) 224-29-21 

Сайт: kint.com.ua 

E-mail: office@kint.com.ua, pazdriy_v@list.ru 
 

 

МОЖЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ  

УКРАЇНСЬКОЇ БІЗНЕС-СИМУЛЯЦІЇ  
В СЕРЕДНІХ ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ ЗАКЛАДАХ 

 

Значна частина школярів старших класів на запитання про майбутню професію 

впевнено відповідає, що хоче будувати власний бізнес або зайняти місце топ-менеджера 

успішної компанії. Однак практика показує, що, мріючи про всі атрибути успіху в бізнесі, 

молоді люди не завжди чітко уявляють, чим підприємництво є насправді. Вони досить 

слабо розуміють, які якості слід розвивати в собі для нього, з чого починати та як вести 

власну справу або як керувати структурним підрозділом виробничого підприємства.  

Для того, щоб мрія багатьох сьогоднішніх старшокласників про свій бізнес не 

лишилася тільки мрією або не була зруйнована реаліями життя, ми пропонуємо вчити їх 

практикувати успішне підприємництво вже сьогодні, на основі ексклюзивної бізнес-

симуляції ViAL+. Хоча це не єдина бізнес-симуляція в Європі, проте саме вона ідеально 

пристосована до реалій вітчизняного ринку та моделює живе українське бізнес-

середовище. 

Провідний досвід країн Заходу довів результативність використання таких методик. 

На бізнес-симуляціях, адаптованих до шкільних програм, виросло не одне покоління 

успішних європейських та американських бізнесменів. Зокрема, в Польщі з 2010 року 

реалізовується проект «Молоді підприємці ― програма «Економіка на практиці». Даною 

програмою передбачалося впровадження у шкільну програму старших класів 

інтерактивних бізнес ігор і симуляцій, які дозволяли б учням створювати й розвивати свої 

віртуальні компанії. 

Це формує у школярів ініціативність та підприємливість, необхідні для 

самореалізації й розвитку, активну громадянську позицію, налаштовує на соціальну 

інтеграцію, вибір професії та майбутнє працевлаштування. Розвивається їхня творчість, 

інноваційність та уміння приймати ризики і їх долати, здатність планувати і досягти своїх 

цілей. Використання бізнес-симуляцій дає змогу сформувати математичну компетентність 

і навички роботи з комп’ютером. 

 

Чим корисний ViAL+ для школярів 

 

ViAL+ – ділова гра, в якій кожен учасник керує створеною власноруч віртуальною 

компанією, вчиться виробляти та просувати на ринку свій ексклюзивний продукт, бореться 

за лідерство серед конкурентів без жодних готових сценаріїв.  Це розвиває його 

кмітливість, ініціативність, винахідливість, наполегливість, вміння апробовувати набуті 
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економічні знання на практиці, приймати рішення й відповідати за них, досягати 

позитивних результатів і конструктивно самореалізовуватися. 

Безцінний бонус бізнес-симуляції ViAL+ – можливість навчити юних бізнесменів 

працювати в команді, вести ефективну комунікацію з партнерами й конкурентами, 

домовлятися з іншими людьми. У час, коли молоді надзвичайно бракує спілкування, це 

особливо актуально. 

 

Чим вигідне використання бізнес-симуляції ViAL+ для шкіл та інших 

навчальних закладів 

 

Використовуючи бізнес-симуляцію ViAL+,  ви маєте можливість: 

 вести ефективну профорієнтаційну роботу з учнями, виявляючи здібних до бізнесу й 

економіки, допомогти їм утвердитися у свідомому виборі економічної чи 

управлінської спеціальності; 

 суттєво мотивувати молодь до вивчення економічних дисциплін у школі та ВНЗ; 

 навчати учнів підприємництву в легкому, зручному та цікавому для них ігровому 

форматі; 

 формувати у старшокласників «м’які» навики (soft skills) самопрезентації, ділової 

комунікації з товаришами по команді та з іншими учасниками, управління часом і 

самодисципліни; 

 урізноманітнити навчальний процес та позакласну роботу, взявши курс на 

формування практичних умінь і навичок учнів. 

 

Вдалий досвід – Всеукраїнський бізнес-турнір для школярів «Стратегія фірми-

2014»  

Те, наскільки бізнес-симуляція ViAL+ може бути корисною та цікавою для молоді 

старшого шкільного віку, продемонстрував Всеукраїнський бізнес-турнір «Стратегія 

фірми» серед школярів, організований Київським національним економічним 

університетом імені Вадима Гетьмана за підтримки KPMG та Компанії інтелектуальних 

технологій (КІНТ). Якість бізнес-рішень, прийнятих звичайними старшокласниками, 

приємно дивувала навіть досвідчених бізнесменів та викладачів КНЕУ. 

Такий же турнір може бути організований для учнів вашого навчального закладу, а 

отримання права на постійне використання ViAL+ дозволить вам виховувати бізнес-еліту 

та давати молоді освіту для життя. Ми також пропонуємо організацію уроків-тренінгів для 

ваших вихованців та підготовку педагогів до роботи з бізнес-симуляцією ViAL+. 

 

Отож, основними напрямами використання бізнес-симуляції ViAL+ в середніх 

загальноосвітніх закладах є: 

 використання бізнес-симуляції ViAL+ для проведення уроків з економіки (більш 

детально у Додатку 2); 

 організація позакласної роботи у форматі ігрових інтерактивних занять у середовищі 

бізнес-симуляції ViAL+ в дома і в школі; 

 організація гуртків, секцій, спеціальних занять по бізнесу; 
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 організація локальних турнірів для школярів у школі, районі, місті; 

 участь у Всеукраїнському бізнес-турнірі для школярів 9-11 класів «Стратегія 

фірми», який організовується ДВНЗ «Київським національним економічним 

університетом імені Вадима Гетьмана» і буде проходити в лютому-квітні 2015 року 

й (більш детально у Додатку 3). 

 

 

Необхідні ресурси й фінансування використання бізнес-симуляції ViAL+ 

 

 Для використання бізнес-симуляції ViAL+ необхідні: 

 наявність комп’ютерного класу з підключенням до Інтернету для забезпечення 

доступу учнів до інтернет-платформи симуляції: kint.com.ua; 

 вчитель і/або тренер-консультант для допомоги дітям у створенні своїх навчальних 

підприємств; 

 методичні й навчальні матеріали для учнів і вчителів, якими забезпечує Компанія 

Інтелектуальних Технологій (КІНТ). 

Також до забезпечення безперервного функціонування бізнес-симуляції ViAL+ 

залучається штатний програміст компанії «КІНТ», який на сервері компанії здійснює 

реєстрацію команд, обробку рішень, підтримує сервер програми в робочому режимі. Також 

для учасників симуляції і вчителів організовано підтримку по телефону та Інтернету для 

вирішення всіх питань, які можуть виникнути під час користування симуляцією. 

Фінансування використання симуляції (більш детально в Додатку 4) може бути 

організовано різними шляхами, у тому числі через залучення коштів від інших юридичних 

і фізичних осіб, які прагнуть підтримати розвиток підприємливої та ініціативної молоді, 

нової економічної еліти, майбутнього України.  

 

Детальнішу інформацію про бізнес-симуляцію ViAL+, умови співпраці і компанію 

«КІНТ» можна отримати на сайті: kint.com.ua. 

 

Зв’язатися з нами можна: 

по тел.: (044) 2-236-237 або (097) 224-29-21  

e-mail: office@kint.com.ua або pazdriy_v@list.ru 

на сайті: kint.com.ua  

 

 

  

 З повагою,  

 Директор Компанії інтелектуальних  

 технологій КІНТ  

 Паздрій Віталій  Ярославович 

 тел. 097-224-29-21 
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ДОДАТОК 1. ОПИС БІЗНЕС-СИМУЛЯЦІЇ VIAL+  

Бізнес-симуляція ViAL+ ― це масштабна симуляційна система, що відтворює 

функціонування виробничого підприємства на ринку молочної компанії. У бізнес-симуляції 

ViAL+ створене середовище проходження тренінгу, в якому учасники приймають рішення по 

управлінню компанією. 

Учасник отримує в повне 

управління компанію молочного 

ринку (сегмент є досить легким у 

розумінні технології виробництва, 

логіки ринкових процесів і в 

можливостях модулювання різних 

ситуацій) з необхідним стартовим 

капіталом. Він стає керівником 

компанії, наділяється правом 

індивідуального доступу до 

самостійного управління 

головними функціями 

підприємства, як-от: 

 організація виробничого процесу; 

 формування й управління основними 

фондами; 

 набір персоналу та управління ним; 

 розробка й освоєння нових видів продукції; 

 управління виробничими процесами; 

 управління споживчою якістю продукції; 

 вивчення ринків збуту й вироблення 

стратегії та тактики реалізації продукції 

(маркетинг); 

 організація збуту продукції; 

 управління фінансами компанії, у тому числі 

шляхом доступу до кредитних і депозитних 

інструментів; 

 підвищення ефективності виробництва; 

 організація ведення бухгалтерського обліку 

та формування балансу компанії. 

Протягом періоду участі у бізнес-симуляції 

ViAL+ відбуваються адаптація до середовища 

симуляції (3-4 сесії), формування комплексного 

бачення компанії як системи, яка водночас 

складається із взаємопов’язаних функціональних 

підрозділів (8-10 сесій); виробляється розуміння 

причинно-наслідкових зв’язків управління економічними процесами підприємства в 

конкурентному ринковому середовищі (15-18 сесія), після цього учасник вже усвідомлено реалізує 

і коригує раніше сформований план дій, аналізує отримані результати (після 20-ої сесії). Перший 

відчутний результат отримується після проходження 25-ти сесій. 

Учасниками симуляції уже стало більше 1040 осіб. 

Уміння: 

цілепокла

дання; 

виробниц

тво; 

маркетинг 

продажі; 

отриманн

я доходу; 
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взаємозалежно

стей; 
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Конкуренти 

Реєстрація: kint.com.ua 

Прийняття 

рішення 

Прийняття рішень в симуляції ViAL+ 
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ДОДАТОК 2. ПЕРСПЕКТИВНА ПРОГРАМА ВИКОРИСТАННЯ БІЗНЕС-

СИМУЛЯЦІЇ VIAL+ У ПОЗАКЛАСНІЙ РОБОТІ АБО В МЕЖАХ УРОКІВ З 

ЕКОНОМІКИ 

Програма. Програму рекомендується скласти з двох частин: 

 

І. Управління власними фінансами ― під час занять учні вчаться економити, 

вкладати свої ресурси для отримання вигод, формувати бюджети своїх витрат і доходів. 

Процес підготовки можна побудувати на основі чотирьох модулів: 

Модуль 1 ― Управління власним бюджетом ― розуміння бюджету, доходів і 

витрат, загальні принципи створення бюджету своєї родини й раціонального 

використання грошей. Учні створюють свої власні бюджети сімей і бюджетів 

студента, шукають способи заощадити. Формування загального поняття про 

бюджети проектів, компаній. 

Модуль 2 ― Використання банківських послуг ― мета полягає в ознайомленні 

учнів з послугами банків, представлення їм методів економії, які можна 

використовувати в майбутньому. Учні аналізують свої бюджети для економії, 

порівнюють пропозиції банків з точки зору їх економічної ефективності, вчаться 

розраховувати відсотки за вкладами, і майбутнє збільшення вартості грошей. 

Модуль 3 ― Використання власних або позичених коштів (капіталу) ― учні 

знайомляться з різними способами інвестування. На модулі вивчаються 

найпопулярніші форми заощаджень та інвестування, відмінностей між депозитами, 

акціями та облігаціями, які правильні рішення з питань розміщення грошей мають 

бути. Для завдання команди мають порівнювати дворічні депозити з фіксованими 

процентними ставками, пропонованими двох різних банків, з інвестуванням на 

основі двох простих інвестиційних проектів. 

Модуль 4 ― Позики і кредити ― модуль вивчає суть позик і кредитів, які переваги 

та недоліки обох форм запозичення грошей, показує, яку інформацію необхідно 

шукати при ухваленні рішення по кредиту або займу. Учні готують і порівнюють 

кредитні пропозиції, запропоновані різним банкам, порівняти дві форми запозичення 

грошей ― позику і кредити. 

 

ІІ. Управління власним тренінговим підприємством ― на даному етапі учні 

створюють і вчаться керувати власним підприємством у «живому» середовищі, яке 

створюють їхні однокласники. У вільній і динамічній формі учні можуть вчитися азам 

конкуренції і досягання поставлених цілей. Основними модулями є: 

Модуль 1 ― Реєстрація фірми ― на спеціальній інтернет-платформі команди 

учнів  генерують свої власні концепції віртуальних підприємств і здійснюють 

реєстрацію бізнесу.  

Модуль 2 ― Дослідження ринку й конкуренції ― основним завданням даного 

модуля є проведення досліджень ринку і конкуренції, і аналіз результатів цих 

досліджень для оцінки попередніх припущень про бізнес, заснованих учнями. 

Модуль 3 ― Маркетингова стратегія ― цей модуль знайомить учнів з поняттям 

маркетингу та його ролі в управлінні компанією. Учні в його межах готують 
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комплексну стратегію маркетингових заходів, розроблених ними продуктів або 

послуг, визначаючи їх характеристики, ціну, стратегію просування, а також канали 

розподілу або розробки комплексу маркетингу для їх бізнесу. Учасники 

реалізовують дані кроки і перевіряють їх дієвість у процесі функціонування 

компанії.  

Модуль 4 ― Фінансова кампанія ― модуль знайомить учнів з питаннями, 

пов’язаними з фінансуванням бізнесу. Учні на прикладі своїх підприємств 

з’ясовують, які є витрати в бізнесі, визначають свою потребу грошей для нормальної 

діяльності.  

Модуль 5 ― Підбиття підсумків. Команди учнів презентують свою компанію, 

цілі, які ставили перед собою. 

 

 

Часове навантаження. Для ефективної роботи не менше 30 академічних годин, які 

можуть бути розподілені так: 

1) протягом усього навчального року (1 година на тиждень); 

2) на більш короткий період, ніж тривалість навчального року (2 години на тиждень)  

3) 6 годин для проведення протягом одного місяця. 

Найкраще використовувати мінімально допустимий час для динамічної підготовки 

учнів, під час якої учні зможуть сформувати необхідні уміння і навики. 
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ДОДАТОК 3. ЕТАПИ ПРОВЕДЕННЯ ІІ ВСЕУКРАЇНСЬКОГО БІЗНЕС-ТУРНІРУ 

ДЛЯ ШКОЛЯРІВ 9-11 КЛАСІВ «СТРАТЕГІЯ ФІРМИ-2015»  

 
СТРАТЕГІЯ ФІРМИ 09.02.-04.04.2015 УЧНІ 9-11 КЛАСІВ 

  

Он-лайн реєстрація до 09.02.2015 Вся Україна 

  

етап Відбірковий 

13 раундів он-лайн 
12.02-27.02.2015 Всі учасники турніру 

  

02.03.-03.04.2015 15 учасників-фіналістів 

  

Підготовка до 09.02.2015 Зареєстровані учасники 

  

Фінал 

25 раундів он-лайн 

04.04.2015,  

10:00-15:00 

15 учасників-фіналістів 

Нагородження фіналістів і 3-х переможців 

СТАРТ 

ВИЗНАЧЕННЯ 15 ФІНАЛІСТІВ 

Вступ/навчання 

3 раунди он-лайн 
09.02-11.02.2015 Всі учасники турніру 

  

Фінал 

>3 раундів очно в 

Києві, КНЕУ 
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ДОДАТОК 4. ЦІНОВА ПРОПОЗИЦІЯ  

НА ВИКОРИСТАННЯ БІЗНЕС-СИМУЛЯЦІЇ VIAL+  

Продукт Вартість, грн. 

Ліцензія на використання симуляції ViAL+ 

Термін ліцензії 

Кількість ринків (тренінгових галузей, груп команд) 

один 

ринок 
два ринки  

4 незалежних 

ринки  

 10 незалежних 

ринки 

20 незалежних 

ринків  

Місячний платіж  

(за умови річної 

ліцензії) 

980,00 1 759,00 2 969,00 5 480,00 9 436,00 

Місячна ліцензія 2 370,00 4 099,00 8 590,00 15 790,00 27 190,00 

Піврічна ліцензія 5 670,00 8 395,00 14 170,00 26 140,00 45 035,00 

Річна ліцензія 9 590,00 15 990,00 26 990,00 49 790,00 85 780,00 

Тренінги, практика, турніри 

Ввідний семінар по бізнес-симуляції 

ViAL+  безкоштовно 

Трьохтижневий тренінг для учнів 

старших класів (N-кількість груп) 5 000+N*4500 

Локальний турнір з управління 

компанією для студентів Вашого 

навчального закладу 

від 16 700  

(за домовленістю) 

Примітки.  

1. Заохочуємо до залучення компаній або окремих осіб-благодійників, які хочуть підтримати 

формування перспективної, ініціативної, впевненої у собі молоді, нової еліти, яка знає, чого 

хоче досягнути для себе і всієї України. 

2. Кількість учасників в межах одного ринку практично необмежена. 

3. Наведені цінові пропозиції є стандартними. Можливі коригування цін і пошук найбільш 

оптимального варіанту під умови навчального закладу. 

 

 


