
 

Інформація про навчальний турнір серед школярів  

на основі бізнес-симуляції ViAL+  

«СТРАТЕГІЯ ФІРМИ» 

Загальна інформація про турнір 

Для проведення турніру серед школярів використовується ділова гра ViAL+. 

Вона дозволяє кожному учаснику відчути себе у кріслі директора та уявити, як на 

«практиці» керувати компанією. 

Під час турніру в управління дається нова віртуальна компанія та стартовий 

капітал. Головна мета – налагодити виробництво та розвинути фірму, щоб вона 

стала лідером за прибутками і мала провідні позиції на ринку. 

Головними конкурентами у досягненні мети виступають компанії інших 

учасників турніру. Кожен має можливість досягнути вершини підприємництва, 

набувши і використавши свою логіку, уміння, навики і знання.  

В ViAL+ можуть приймати участь школярі від 15 років, яким цікава економіка 

та бізнес. Гра має навчальний характер, оскільки будь-які рішення завжди можна 

виправити під час під час турніру. Інформаційна та методична допомога, різні 

підказки, що вбудовані у програму, роблять її інтерфейс дружнім та зрозумілим. 

Що дає турнір його учасникам? Окрім відчуття самореалізації у конкурентній 

боротьбі, вони зможуть отримати неоціненний досвід прийняття рішень по 

управлінню компанією. Це сприятиме: 

 усвідомленню, що є найбільш цікавого в економіці; 

 визначенню зі спеціалізацією у майбутньому навчанні;  

 гідному представленню рідної школи на Всеукраїнському рівні. 

Таку унікальну можливість забезпечує бізнес-турнір «Стратегія фірми»,  
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Про організацію турніру 

Для прийняття участі у турнірі потрібно зареєструватися у спеціальній формі:  

https://docs.google.com/forms/d/1X-Mukzrc4IQ7dtcO_wgt7z_Etaxv3amVkaKAnIM3v3o/viewform  

Із числа зареєстрованих компаній організатори турніру формують ігрові галузі, 

в межах яких відбувається відбір протягом групового етапу турніру (11-28 лютого 

2014 року).  

На початку турніру всім учасникам на їхню електрону адресу надсилаються 

матеріали, які необхідні для участі у грі: програмне, методичне та інформаційне 

забезпечення бізнес-симуляції. 

Ділова гра відбувається у дистанційному варіанті кожного навчального дня (з 

понеділка по п’ятницю) в режимі обміну електронними листами. Учасники 

приймають рішення 1 раз вдень. Його необхідно надіслати до 22:00 на адресу: 

vial@kint.com.ua. Наступного ранку учасники отримують необідню документацію 

для продовження участі у грі.  

Переможці відбіркового етапу турніру (компанії, які досягли найкращих 

економічних показників) виходять у фінал.  

Фіналісти турніру спочатку приймають рішення у діловій грі в дистанційному 

онлайн режимі. А закінчать конкурентну боротьбу в очному форматі в приміщенні 

Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана.  

Дистанційний онлайн-режим фіналу відбудеться з 4 по 14 березня, а очний з 

підведенням підсумків – 15 березня у Навчально-тренінговому центрі економіки та 

управління КНЕУ ім. В. Гетьмана за адресую Київ, пр-т Перемоги 54/1 ауд. 265. 

(район ст.м. «Шулявська», подалі від центру) 

Переможців бізнес-турніру буде нагороджено цінними подарунками. А всі 

учасники турніру отримають відповідні сертифікати.  

 

http://kneu.edu.ua/ua/events/busines-tut1/
https://docs.google.com/forms/d/1X-Mukzrc4IQ7dtcO_wgt7z_Etaxv3amVkaKAnIM3v3o/viewform
mailto:vial@kint.com.ua
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Про бізнес-симуляцію ViAL+ 

Бізнес-симуляція ViAL+ є міжнародно визнаною діловою професійною грою, 

яка відтворює віртуальне економічне середовище максимально наближене до 

реальності. Авторами-розробниками ViAL+ є співробітники КНЕУ і НАН України.  

Симуляція відзначена в Москві на ІІ Всеросійському фестивалі науки у жовтні 

2012 року, на проектній школі в Бєлгороді 2013 року, команда розробників 

запрошена до участі в Міжнародній конференції Асоціації бізнес-симуляцій й 

інтерактивного навчання в Майамі, США. Компанія інтелектуальних технологій 

(КІНТ), яка організує тренінги і турніри на основі ViAL+, стала лідером галузі у 

2012 році за версією Торгово-промислової палати України. 

Симуляція вже запущена в Інтернеті на сайті http://kint.com.ua в режимі 

щоденного прийняття рішення.  

Подивитися на пробну версію без реєстрації та прийняття рішення можна за 

посиланням:  

https://cloud.mail.ru/public/3de7c6821c5c/Promo-zapusk_Business%20simulation%20ViAL%2B.zip 

Інструкція встановлення: 

1) закачати архів інсталятора і файлів для запуску за посиланням: 

https://cloud.mail.ru/public/3de7c6821c5c/Promo-

zapusk_Business%20simulation%20ViAL%2B.zip (не використовувати 

браузер Google Chrome) 

2) розпакувати архів в зручне місце на робочому/домашньому комп'ютері; 

3) запустити ViAl_Setup.exe і далі згідно інструкції інсталювання; 

4) запустити ярлик ViAL на робочому столі. Вибрати файл запуску з папки, 

куди було розархівувано завантажений архів. 

Доступно для апробації три періоди. Рішення не зберігається, симуляція тільки 

закривається без збереження рішення при виході з програми. 

Для участі в симуляції, в повному режимі в конкуренції з реальними учасниками, 

можна зареєструватися на сайті http://kint.com.ua/ за посиланням: 

http://kint.com.ua/ua/user/reg Інструкція по бізнес-симуляції ViAL+ можна скачати 

тут:  http://kint.com.ua/tmp/Instrykcia%20polzovania%20ViAL.pdf  

http://kint.com.ua/
https://cloud.mail.ru/public/3de7c6821c5c/Promo-zapusk_Business%20simulation%20ViAL%2B.zip
http://kint.com.ua/ua/user/reg
http://kint.com.ua/tmp/Instrykcia%20polzovania%20ViAL.pdf

