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Київський національний економічний 
університет ім. Вадима Гетьмана —  
самоврядний (автономний) дослідницький ВНЗ 



Організатор: ДВНЗ «Київський національний 
економічний університет ім. В.Гетьмана», Компанія 
інтелектуальних технологій «КІНТ» 

Мета: допомогти кожному чітко вибрати 
професію,зрозуміти для чого вчитися і здобувати кращі 
уміння для подальшої своєї самореалізації й отримання 
життєвого результату у процесі живої конкурентної 
взаємодії. 

ІДЕЯ ТУРНІРУ 
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БІЗНЕС-СИМУЛЯЦІЯ ViAL+  
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ВІРТУАЛЬНИЙ БІЗНЕС-ПРОСТІР 

ЦЕНТР УПРАВЛІННЯ 
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днан-

ня 

1 

2 

n 
Продукція 

Ринки споживачів 

Фіна-
ниси 



індивідуальна або командна 
участь 

реалістичне 
ринкове середови-
ще і конкуренція 

активна взаємодія між 
учасниками (перемови, 
альянси, змови тощо) 

13 незалежних 
сегментів галузі 

діяльності 

інтерактивність  участі, 
зрозумілість інтерфейсу 

глибока проробка 
віртуального світу 

ViAL+ 

різноманітність рішень і 
можливостей 

моделювання 
функціональних 

підрозділів 
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ПЕРЕВАГИ ViAL+ 
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ІІІ місце на міжнародному конкурсі «Фестиваль 
інноваційних технологій - 2012»  (МГУ ім. М.В. 
Ломоносова) 

І місце на міжнародному конкурсі «Пегас-2013»; 

Використання в ХНЕУ, КНЕУ; підготовка турнірів 
для різних ВНЗ, для середніх шкіл 

Лідер галузі 2012 року за версією Національного 
бізнес-рейтингу (http://nbr.com.ua) 

ДОСЯГНЕННЯ ViAL+ 

3 Свідоцтва про авторське право на твір «Бізнес-
симуляція ViAL+», 8 наукових публікацій 

Доступний сайт: kint.com.ua. 
Вільний он-лайн вхід в симуляцію, тренування 

http://www.kint.com.ua/


ПЛАН ТУРНІРУ 
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1) Відбірковий етап (3-20.02.2014 року) – передбачає відбір в он-
лайн режимі учасників по групам учасників (по 20 команд в кожній). За 
результатами змагання визначаються переможці. Кожен учасник 
отримує сертифікат участі. До участі запрошені усі бажаючі учні 9-11 
класів 

2) Фінал в дистанційному режимі (3.03 – 14.03) ― проведення 
фінального змагання між переможцями груп в он-лайн режимі. 
Прийняття рішень учасниками. 

3) Заключний етап фіналу проводиться 15.03.2014  в очному 
режимі в Навчально-тренінговому центрі економіки та управління 
підприємствами (НТЦ ЕУП) КНЕУ. Учасники приймають заключні 
рішення і між ними визначаться кращі. Переможців буде відзначено 
цінними призами. 



ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ 
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Веб-сайт: http://kint.com.ua  (українська мова) 

Ознайомлення з демо-версією: закачати інсталятор  
тут, потім розпакувати архів в зручне місце на 
робочому/домашньому комп'ютері; запустити 
ViAl_Setup.exe і слідувати інструкції; інсталювання; 
запустити ярлик ViAL на робочому столі; вибрати файл 
запуску з папки, куди було розархівувано архів.  

Реєстрація: http://kint.com.ua/ua/user/reg  

Сторінка ВК: https://vk.com/kint_com_ua  

http://kint.com.ua/
https://cloud.mail.ru/public/3de7c6821c5c/Promo-zapusk_Business simulation ViAL+.zip.
http://kint.com.ua/ua/user/reg
https://vk.com/kint_com_ua


З повагою, 

 

доц., к.е.н. Банщиков Петро Гаврилович 

+ 38 095 203 11 44 

Паздрій Віталій Ярославович 

+38 097 224 29 21  

Веб-сайт: kint.com.ua 

http://www.kint.com.ua/

