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ВСТУП 

Сьогодні одним із найбільш актуальних завдань суспільства й держави є 

працевлаштування молоді. Дане питання завжди існувало, адже постійно виникає 

глибинна суперечність між потребами молодої людини в гідному забезпеченні 

свого рівня проживання, а саме: належному харчуванні, безпеці, житлі, можливості 

відпочинку та культурного розвитку і т.п., та відсутністю потрібних навичок чи 

невеликим практичним досвідом роботи молодого фахівця і його недостатньою 

кваліфікацією, що призводить до невисокої початкової заробітної плати. 

Єдиним правильним стратегічним вирішенням наявної дилеми є набуття 

студентом першого практичного досвіду ще під час навчання шляхом проходження 

практики, що передбачено Законом України «Про вищу освіту» й системою 

стандартів вищої освіти. Головним компонентом практичної підготовки є 

використання комплексу практичних занять у ЗПТО під час навчання і 

проходження виробничої практики на реальному виробництві і в компаніях, де 

студент може наочно побачити процеси та сферу своєї майбутньої діяльності. 

 

Навчальний матеріал спецкурсу розглядає базові підходи до впровадження 

економічних підходів у діяльність закладу професійної освіти, зокрема, розуміння 

груп споживачів і клієнтів, визначення основного і додаткового 

продукту/продукції, джерел надходження фінансових ресурсів, формування 

активів, сировини і каналів збуту. Використання інструментів аналізу зовнішнього 

середовища, зокрема, STEEP (PEST)-аналізу, стратегічного SWOT-аналізу 

дозволяють сформувати стратегію і тактику розвитку закладу професійної освіти. 

Це дозволяє більш глибоко розглядати питання розгортання фінансової, 

організаційної і кадрової політики, перетворювати заклад освіти в повноцінний 

неприбутковий економічний суб’єкт. 

Автор висловлює глибоку вдячність доктору педагогічних наук, професору, 

завідувачу кафедри педагогіки та психології ДВНЗ "Київський національний 

економічний університет імені Вадима Гетьмана" Артюшиній Марині Віталіївні, 

доктору педагогічних наук, професору кафедри професійної і вищої освіти ЦІПО 

ДЗВО «УМО» НАПН Султановій Лейлі Юріївні за інтерес, виявлений до 

проблеми, та рецензування даного рукопису. 
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ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

Сьогодні одним із найбільш актуальних завдань суспільства й держави є 

працевлаштування молоді. Дане питання завжди існувало, адже постійно виникає 

глибинна суперечність між потребами молодої людини в гідному забезпеченні 

свого рівня проживання, а саме: належному харчуванні, безпеці, житлі, можливості 

відпочинку та культурного розвитку і т.п., та відсутністю потрібних навичок чи 

невеликим практичним досвідом роботи молодого фахівця і його недостатньою 

кваліфікацією, що призводить до невисокої початкової заробітної плати. 

Єдиним правильним стратегічним вирішенням наявної дилеми є набуття 

студентом першого практичного досвіду ще під час навчання шляхом проходження 

практики, що передбачено Законом України «Про вищу освіту» й системою 

стандартів вищої освіти. Головним компонентом практичної підготовки є 

використання комплексу практичних занять у ЗПТО під час навчання і 

проходження виробничої практики на реальному виробництві і в компаніях, де 

студент може наочно побачити процеси та сферу своєї майбутньої діяльності. 

За останні роки у молодіжному середовищі відбулися значні зміни в підходах 

до навчання, особливо до його практичного і прикладного складових. Майбутні 

спеціалісти прагнуть отримати практичні уміння та навички, які відразу можна 

використати на першому місці роботи. Такі ж вимоги до вищої освіти висувають 

роботодавці, які зацікавлені у зменшенні витрат часу й ресурсів на підготовку 

молодого працівника. 

В інформаційну епоху відкриваються нові перспективи для задоволення 

запитів учнів, студентів і роботодавців. Для підвищення та вдосконалення на 

якісно новому рівні практичної підготовки майбутнього спеціаліста необхідне 

впровадження інноваційних інструментів у навчальному процесі. 

Одним із таких методичних інструментів є бізнес-симулятор, який дозволяє 

учневі/студентові у повній мірі опинитися в певній реальній виробничій ситуації і 

приймати необхідні управлінські рішення. Вітчизняні розробки бізнес-симуляцій 

дають можливість у повній мірі створити віртуальне економічне середовище і 

забезпечити простір для прийняття рішень студентом. 

 

Актуальність роботи, її недостатня методична і практична розробленість 

зумовили вибір теми спецкурсу для педагогічного складу ЗПТО. 

Метою спецкурсу є: ознайомлення педагогічних кадрів  ЗПТО з сучасними 

інструментами підприємницької освіти і підготовки учнів до майбутньої 

професійної діяльності. 
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Загальна логіка спецкурсу «Впровадження економічних підходів у діяльності 

закладів професійної (професійно-технічної) освіти» відображена у сукупності 

теоретичних і практичних завдань: 

 ознайомлення із закордонним досвідом використання бізнес-симуляторів в 

освітньому процесі; 

 засвоєння теоретичних знань щодо природи ігрових технологій, їх 

можливостей до використання в освітньому процесі; 

 формування розуміння щодо практичного значення використання бізнес-

симуляторів для освітнього процесу. 

Зміст спецкурсу містить дві складові: інформаційну та прикладну. Він 

розрахований на 6 годин навчальних занять. Дані про розподіл годин за різними 

видами занять наведено в навчально-тематичному плані спецкурсу (Табл.1). 

Таблиця 1 

НАВЧАЛЬНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН СПЕЦКУРСУ 

 

№ з. 

п. 

 

Теми занять 

Види занять та кількість годин 

тематична 

дискусія 

практичне 

заняття 

усього 

годин 

1. 5. Інформаційні освітні технології у 

формуванні компетентності 

підприємливості 

2 – 2 

2.  – 2 2 

3. Практична робота з бізнес-симулятором – 2 2 

 Усього 2 

 

4 

 

       6 
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ТЕМА 1. СВІТОВИЙ ДОСВІД ВИКОРИСТАННЯ ІКТ ДЛЯ ФОРМУВАННЯ 

КОМПЕТЕНЦІЇ ПІДПРИЄМЛИВОСТІ. 

ПЛАН 

Загальні засади розвитку підприємницької освіти і використання ІКТ в ЄС. 

Досвід Німеччини як передової країни в розвитку симулятивних технологій. 

Досвід Польщі в розвитку симулятивних технологій 

США ― приклад країни, в якій підприємницька освіта виступає 

всеохоплюючою. 

 

Загальні засади розвитку підприємницької освіти і використання ІКТ в ЄС 

На початку ХХІ століття головним трендом сучасної економіки знань стає 

«концепція освіти протягом життя» (lifelong learning). Суттєво змінюється як 

стратегічна спрямованість, так і зміст розвитку освіти. Людство поступово 

переходить від передачі і засвоєння теоретичних знань до їх трансформації у 

прикладні уміння і навики, компетенції, які необхідні на даному етапі життя. На 

ранніх стадіях йде процес формування загальнолюдських компетенцій, які 

необхідні людині у подальшій самореалізації, а вже пізніше ― професійних, які 

необхідні фахівцю для виконання робочих завдань. 

Такий розвиток ситуації ставить особливі вимоги до кожної людини, яка 

починає свою освіту у ранньому віці і завершує навчатися до останніх своїх днів. З 

іншої сторони, виникають нові умови функціонування навчальних закладів різних 

рівнів. Якщо раніше людина поступово переходила від рівня до рівня, то сьогодні 

відбувається поступова інтеграція й обмін методами навчання між різними 

освітніми ланками. 

У результаті починають формуватися і більш детально досліджуватися 

питання, пов’язані із взаємодією середніх і вищих закладів у процесі 

профорієнтації і спільного формування життєво необхідних компетенцій. Однією із 

таких найбільш важливих компетенцій є підприємливість особистості. 

Існує декілька основних підходів до аналізу взаємодії середньої і вищої 

освіти у контексті формування компетенції підприємливості і реалізації 

підприємницької освіти. Так, Європейський Парламент визначає підприємницьку 

освіту як розвиток навиків і тип мислення для здатності створювати ідеї в 

підприємницькій дії. На думку експертів ЄС, зазначена здатність є ключовою 

компетенцією для учнів і студентів, яка підтримується персональним розвитком, 

громадянською активністю, належною соціальною адаптацією і працездатністю.  

Таке бачення викладене й аргументовне, зокрема, в Рекомендаціях 

2006/962/ЄС Європейського Парламенту та Ради (ЄС) «Про основні компетенції 
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для навчання протягом усього життя» від 18 грудня 2006 року. У цих 

рекомендаціях виділено кілька підприємницьких компетенцій: 

 вміння вести комунікацію рідною та іноземною мовами; 

 загальні знання у сфері науки і техніки; 

 математична і комп`ютерна грамотність 

 здатність навчатися; 

 соціальна та громадянська адаптованість; 

 ініціативність і підприємливість; 

 культурна обізнаність; 

 прагнення та вміння самовираження [2]. 

Окремо виділяється інтегративна компетентність, яка виражена в умінні 

проявляти окремі з перелічених компетенцій на практиці. 

В освітніх системах різних країн Європи описана вище концепція набула 

індивідуального трактування. Деякі країни, наприклад, Чеська Республіка та 

Греція, керуються у практичній освітній діяльності рекомендаціями Ради ЄС та не 

мають власних національних концепцій підприємницької освіти. Однак близько 

третини європейських країн, як зазначено в доповіді «Підприємницька освіта в 

європейській школі», запропонували власне визначення підприємницької освіти в 

національному контексті.  

Наприклад, в системі професійної освіти в Іспанії підприємницька освіта 

розглядається не лише як набуття необхідних для кар’єри та робочої діяльності 

знань і навичок. Вона включає в себе: фінансову освіту, основні принципи 

здійснення бізнес-операцій, розвиток аналітичного мислення, вміння вести 

креативну діяльність з урахуванням можливих ризиків та складнощів. 

У мальтійському освітньому середовищі широко використовується термін 

«навички для життя», а у бельгійському ‒ увага зосереджена на паритеті 

індивідуального та соціального розвитку особистості. Цей паритет насамперед 

виражається у вмінні проявляти ділові компетентності як у власному житті, так і у 

співпраці з іншими членами суспільства. [3] 

У розумінні більшості науковців та освітян-практиків Великобританії 

поняття «підприємницька освіта» значно ширше, ніж навчання прикладному 

підприємництву. Воно також охоплює формування всього комплексу навиків та 

рис особистості, які необхідні для реалізації бізнесових старт-апів, у тому числі 

інноваційних. По суті, це навчання позитивному підходу, проактивності та 

успішній реалізації ідей у підприємницькій діяльності. 

О. Романовський у своїй праці «Феномен підприємництва в університетах 

світу» пов’язує такий підхід із багаторічними традиціями кембриджського 

підприємництва. Однак, як пише науковець, при всій ґрунтовності підходу до 
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розвитку компетенції підприємливості як елементу взаємодії середньої і вищої 

освіти у Великобританії, ця країна суттєво поступається США.  

Якщо Великобританія лише на початку ХХІ ст. посилила увагу до 

інноваційності та практичної спрямованості навчання підприємництву, то у США 

ще в середині ХХ ст. всіляко заохочувалося використання набутків вищої школи з 

комерційною метою. Зокрема, надавалася підтримка студентству у відкритті 

власного бізнесу, у тому числі фінансова [4, с. 24]. 

 

Досвід Німеччини як передової країни в розвитку симулятивних технологій 

Німецький досвід ілюструє успішну консолідацію зусиль середньої та вищої 

школи у розвитку підприємницьких компетенцій молоді прикладом проект шкіл 

бізнесу з м. Бошольта (2000 р.). Описуючи його, дослідниця Н. Абашкіна зазначає, 

що основною ідеєю було формування молодого європейського громадянина , який 

набуває мовних, економічних та інтеркультурних знань, підвищуючи в такий 

спосіб шанси на успіх у професійній кар’єрі в умовах об’єднаної Європи. За новою 

програмою у цій школі бізнесу учні вивчають три обов'язкові мови, а до 

навчального плану додається спеціальність «Зовнішня торгівля», яка викладається 

двома мовами. Німецькі слухачі курсу співпрацюють зі школами-партнерами у 

Великобританії, Італії та Угорщині, де вони щороку проходять чотирьохтижневу 

практику [5, с. 246]. 

З метою ефективного залучення до оновлення змісту й форми 

підприємницької освіти випускників вищої школи студенти спеціалізованих ВНЗ з 

1999 р. проходять підготовку за спеціальним курсом «Євронауки». Одне з його 

основних завдань ‒ навчання подоланню загальноєвропейських проблем, у тому 

числі економічних, на локальному рівні. Йдеться про формування прикладних 

компетентностей, які майбутні педагоги будуть реалізовувати в економічній освіті 

школярів.  

На формування практичних ділових компетентностей націлений і курс 

«Учитель-європеєць», який був уперше пройдений студентством м. Карлсруе у 

1999 р. Цей «європейський профіль» передбачає не лише теоретичну підготовку, а 

й розвиток практичних економічних компетенцій, наскільки цього вимагає 

майбутня професійна діяльність. 

Розвиток компетенції підприємливості у німецької молоді здійснюється з 

використанням інноваційних технологій навчання, зокрема, симуляції 

підприємства  «TOPSIM-Startup». Дана симуляція є частиною лінійки симуляцій 

TOPSIM, яка була розроблена у Німеччині, а сьогодні належить міжнародні 

транснаціональній корпорації TATA Interactive Systems. Більшість закладів 
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середньої і вищої освіти ФРН використовують бізнес-симуляції у своєму 

навчальному процесі. Найпомітніше місце посідає TOPSIM. 

Також цікавою формою взаємодії навчальних закладів є проведення  в 

середовищі TOPSIM щорічного національного молодіжного бізнес-турніру «Exist-

priMEcup». У трьох раундах турніру беруть участь понад 8000 студентів із різних 

ВНЗ Німеччини. Протягом поетапного змагання (командної гри) та фіналу молодь 

набуває необхідних для ведення власного підприємництва практичних навиків. 

Проведення досліджень серед учасників показало, що швидкість запуску старт-апів 

і здатності до самозайнятості є вдвічі вищою в учасників турніру, ніж у студентів і 

випускників, які не були учасниками і додатково не займалися у бізнес-симуляціях. 

 

Досвід Польщі в розвитку симулятивних технологій 

Цікавим і перспективним для України є досвід Польщі щодо формування 

підприємницьких компетенцій у зв’язці середніх і вищих навчальних закладів. 

Базовою програмою для цього стала Програма розвитку людського капіталу, яка 

реалізовується за підтримки ЄС. Одним із пріоритетів даної програми є 

Розповсюдження системи освіти суспільства з постійним контролем якості освіти 

на кожному етапі на предмет відповідності якості освітніх послуг вимога 

економіки знань. Відповідно до цього пріоритету з 2010 року була започаткована 

програма «Молоді підприємці». Її метою стала розробка та впровадження в 

програму середніх, середніх професійних і вищих навчальних закладів викладання 

практичної економіки.  

Впровадження практичної економічної освіти поєднує знання, вміння та 

навики, що пов'язані з розвитком ключових компетенцій, в тому числі 

ініціативності та підприємництва, необхідних для самореалізації та розвитку, 

активної громадянської позиції, соціальної інтеграції та працевлаштування молодої 

людини. Ці компетенції сприяють досягненню успіху студентів в майбутньому і 

включають в себе: творчість, інноваційність та прийняття ризику, здатність 

планувати і досягти своїх цілей. Практична економіка направлена на формування 

позитивного ставлення учнів і студентів до підприємницької діяльності, зокрема 

набути здатності здійснювати проект від ідеї, через планування, впровадження, до 

представлення та аналізу результатів.  

Згідно представлених Міністерством освіти Польщі рекомендацій в рамках 

курсу можуть використовуватися віртуальні фірми, використовувати економічні 

імітаційні ігри, проводити аналіз ринку або реалізувати інші проекти економічного 

характеру. Така позиція стала сильним підґрунтям до розвитку таких інструментів 

навчання як зі сторони приватних компаній, так і вищими навчальними закладами. 

Зокрема, Кузмінський університет у Кракові розробив симуляцію по розвитку 
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навиків управління туристично-готельним комплексом, яка активно просувається 

як  інших навчальних закладах, так і серед середніх загально- і спеціальноосітніх 

закладів [6;7].  

США ― приклад країни, в якій підприємницька освіта виступає 

всеохоплюючою  

Подібного досвіду набула й система підприємницької освіти Сполучених 

Штатів Америки ‒ країні, де були створені модифікації бізнес-симулятора 

«CAPSIM» для вищої та середньої школи. У США, як правило, практична 

підготовка з безпосереднім формуванням компетенції підприємливості є 

завершальним етапом курсів маркетингу, бухгалтерії, фінансів та інтегрує отримані 

теоретичні знання.  

Школярів та студентів націлюють на вирішення конкретних економічних 

проблем, складність яких визначається рівнем підготовки у вищій чи середній 

школі. Аналізуючи особливості підприємницької освіти США, М. Вачевський [8] 

описує програму для середньої школи  «Основи економічних знань». Вона 

складена на основі розробленого у вищій школі циклу програм 

Junior Achievement Inc (1983), повноцінних аналогів якої досі не створено. 

 

Таблиця 2. Програми Junior Achievement у середній школі США 

Назва програми Класи Зміст 

Business Bassics 

(«Основи бізнесу») 

4-5 Обов’язкове ведення в економіку вільного 

підприємництва та основи бізнесу. Складається з 4 

частин, доповнює основний навчальний план 

економічних дисциплін 

Project Business 

(«Планування 

бізнесу») 

6-8 Факультативна програма з економіки із семи 

тематичних розділів, що викладається добровільним 

консультантом-бізнесменом протягом 12 занять 

Applied Economics 

(«Прикладна еко-

номіка») 

9-11 Односеместровий курс, який включає в себе оволодіння 

практичним освідом 

організації та управління шкільною компанією, 

комп’ютерне моделювання економічного та 

менеджерського середовища, економічні ігри (бізнес-

симуляції), щотижневе консультування 

місцевого підприємця 

JA 10-11 Позанавчальна програма, яка передбачає набуття 

практичного підприємницького досвіду шляхом 

організації й ведення власної справи в реальному 

вимірі. Економічні складнощі долаються молоддю 

самостійно з консультаційною допомогою радників ‒ 

маркетологів, менеджерів, економістів із місцевих фірм 
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Таким чином, можна підсумувати, що в ЄС і США приділяється значна увага 

впровадженню найрізноманітніших форм розвитку підприємницької освіти в 

цілому та компетенції підприємливості зокрема.  

Проаналізований та переосмислений зарубіжний досвід може послужити 

значною інституційною базою для якісно нового підходу до профорієнтації через 

прикладний аспект освіти, а не тільки теоретичний. Зокрема, він уже активно 

застосовується в межах інноваційного проекту дослідно-експериментальної роботи 

всеукраїнського рівня за темою: «Розвиток бізнес-освіти в Україні як елемент 

державної політики сприяння розвитку підприємництва» (2016-2021), 

затвердженого Наказом МОН України №1221 від 07.10.2016. 

Враховуючи всі наявні форми взаємодії вищих і середніх навчальних 

закладів у здійсненні профорієнтаційної роботи крізь призму формування 

компетентності, варто виділити такі інноваційні профорієнтаційні форми співпраці 

ЗНЗ і ВНЗ, як: 

 формування й реалізація спільних всеукраїнських і локальних проектів у 

сфері розвитку підприємницької освіти із залученням усіх зацікавлених 

сторін; 

 університетські суботи, «професійні майстерні»; 

 регулярні професійно спрямовані школи, гуртки при факультетах і кафедрах; 

 періодичні школи, табори, очні та дистанційні практики; 

 виїзні лекції у провідних ЗНЗ регіонів; 

 інтерактивні освітні ігри: турніри, олімпіади, квести, змагання тощо; 

 онлайн-курси для учнів, вебінари з питань профорієнтації для батьків; 

 курси підвищення кваліфікації і формування компетенції підприємливості у 

вчителів і керівників середніх спеціалізованих і загальноосвітніх закладів. 

Проведення подібних заходів сприятиме підвищенню 

конкурентоспроможності навчального закладу за рахунок формування 

довгострокових переваг завдяки стратегічному партнерству вищої і середньої 

ланок освіти. 
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ТЕМА 2. ІНТЕРАКТИВНІ ІНСТРУМЕНТИ В ОСВІТНЬОМУ ПРОЦЕСІ ДЛЯ 

ФОРМУВАННЯ КОМПЕТЕНЦІЇ ПІДПРИЄМЛИВОСТІ 

ПЛАН 

Інструменти практичного навчання підприємницької освіти 

Переваги використання бізнес-симуляції для освітнього процесу. 

 

Інструменти практичного навчання підприємницької освіти. 

Підприємницька освіта переслідує головну мету ― навчити/удосконалити 

вміння генерувати ідеї і самостійно їх реалізовувати у практиці автономного і 

самодостатнього управління закладом освіти. І така підготовка має відбуватися не 

тільки стандартними інструментами (лекції, семінари, тренінги), а й інноваційними 

методами із залученням ігрових і симуляційних технологій (рис.2). Оскільки 

швидке, ефективне навчання, можливе лише радикальними методами, які 

безпосередньо впливають на мислення, поведінку і формують прикладні уміння і 

навики. 

 
Рис. 1. Мета і способи економічної і менеджерської підготовки керівників 

закладів освіти 

Серед таких технологій інноваційного, швидкого і радикального практичного 

навчання керівників є: 

– ігри; 

– симулятори; 

– gamefication; 

– віртуальна реальність. 

Кожна технологія є доцільною до використання у тих чи інших умовах при  

наявності/відсутності технічного забезпечення. Порівняльна характеристика 

кожної з технологій представлена у таблиці 3. 
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Таблиця 3. Порівняння технологій прикладного навчання 

Технологія 

навчання 

Ключові характеристики Технічне 

забезпечення 

Ігри 

відтворення певного сценарію діяльності 

Мінімальне 

наявність правил, учасників, ведучого 

проходження декілька разів зменшує 

цінність гри 

учасник пам’ятає, що грає 

Симулятори 

відтворення умов реального 

середовища/об’єкта/процесу 
Достатня. 

Необхідні 

комп’ютерна/мобільна 

техніка, доступ до 

Інтернету 

необов’язковість ведучого/тренера, 

середовище формується учасниками, 

сценарій формується від рішень 

учасників 

учасник занурюється в умови симулятора 

і діє так, як в реальному житті 

Gamefication 

використання ігрових практик та 

механізмів у неігровому контексті у 

реальному житті  Достатня/ 

значне. 

Технічне і 

матеріальне 

забезпечення процесу 

 

Залучення природних людських 

інстинктів: конкуренція, досягнення, 

статус, самовираження, альтруїзм, 

розв'язання задач 

формування навиків у процесі тренування 

і реального життя  або в умовах 

спеціально створеного середовища 

Віртуальна 

реальність 

повне занурення у спеціально створене 

середовище 

Значне. 

Необхідне 

спеціалізоване 

обладнання, потужні 

комп’ютери 

учасник віртуально «живе» у такому 

середовищі 

важкий вихід із середовища 

При порівнянні різних методів найбільш доцільними до використання є ігри і 

симулятори, які відносно легко можна отримати, організувати і провести при 

мінімальних чи достатніх (наявних у більшості користувачв) технічних умовах. 

Щодо геймфікації (Gamefication) і віртуальної реальності, то на сьогодні дані 

інструменти або ще не досконалі, або є вартісними в організації і використання. Та 
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й використання таких технологій потребує значного часу і включення, чого, як 

парвило, не має в керівників закладів освіти. 

Використання ігрових технологій, зокрема, ділових ігор,  у підвищенні 

кваліфікації керівників є достатньо описано в педагогічній літературі. А ось 

питання використання симуляторів, зокрема бізнес-симуляторів, висвітлено не 

достатньо, а часто є незвичним і новим для педагогічної управлінської спільноти. 

Симулятивними технологіями є інтерактивні системи, які відтворюють 

умови певного середовища, об’єкту, процесу з використанням математичних 

моделей. Прикладами симуляторів є авіасимулятори, автомобільні, локомотивів, 

метеорологічні, фізичні тощо. В економіці і бізнесі часто використовують бізнес-

симулятори, які являються інтерактивними моделями реального ділового 

середовища у вигляді комп’ютерної програми, що відтворює структурний 

підрозділ компанії, цілу фірму, виробничу галузь чи економіку всієї держави. 

Історія створення і використаня симуляторів складає більше 50 років і 

кореннями походить з воєнної сфери. Лідерами є Велика Британія, США, Японія, 

Німеччина, Скандинавія. В усіх розвинутих країнах симулятори використовуються 

на усіх рівнях освіти ― від дошкільної до освіти дорослих. Оскільки саме дана 

технологія дозволяє набувати практичні уміння і навики. 

Бізнес-симуляція являє собою комп’ютерну програму, масштабну 

інтерактивну симуляційну систему, яка спеціально створена для отримання 

учасниками економічних та управлінських компетентностей та навичок. Основна 

симуляторів полягає у створенні можливостей для набуття практичних навичок 

управління економічними процесами всього технологічного ланцюжка 

виробництва, збуту продукції та конкурентної боротьби у ринковому середовищі, а 

також управління підприємством у цілому. На сьогодні у світі існує сотні 

професійних симултяорів з різним ступенем занурення і пропрацювання процесів. 

В Україні також існують свої продукти, які активно використовуються в освітній 

діяльності (рис.3). 
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Рис. 2. Відомі бізнес-симулятори в світі й Україні. 

Ефективність отримання практичних навичок під час участі в інтерактивних 

бізнес-симуляторів забезпечується застосуванням методики learning by doing 

(навчання дією), що надає учаснику можливість: 

 не тільки спостерігати за процесами функціонування підприємства, але й 

приймати конкретні економічні та управлінські рішення, які мають реальні та 

адекватні наслідки для подальшої діяльності;  

 засвоювати та вдосконалювати теоретичні знання з економіки та менеджменту, 

розуміти причинно-наслідкові зв’язки в управлінні економічними процесами; 

 симулятори намагаються реалістично відтворювати процеси функціонування 

виробничого підприємства, починаючи з організації випуску продукції та 

закінчуючи збутом виробленого товару в умовах, коли існують різні типи ринку 

– від дуополії до монополістичної конкуренції.  

Учасник після реєстрації в системі отримує у своє розпорядження 

підприємство в середовищі, наближеному до реальності та має можливість 

приймати економічні й управлінські рішення, необхідні для початку його роботи та 

подальшого розвитку. Учаснику надається можливість використовувати існуючі в 

Україні фінансові інструменти, визначати номенклатуру продукції, яка планується 

для виробництва, освоювати її у виробництві, розширяти та модернізувати 

виробничу технологічну базу, наймати та організовувати роботу персоналу. 

Використовуючи відповідні маркетингові інструменти, учасник має можливість 

почати просування та збут продукції. 

Крім того, необхідно підкреслити, що підприємство знаходиться в ринковому 

середовищі, і під час прийняття рішень необхідно враховувати наявність у ринку 

інших учасників. Таким чином, конкурентна боротьба у віртуальному ринковому 

просторі примушує учасника не тільки шукати ефективні інструменти та шляхи 

просування товару, але і вносити зміни у виробничий процес з метою зміни 

споживчих якостей продукції та оптимізації її собівартості. 

Для педагогів і керівництва закладів освіти участь в бізнес-симуляторах є 

досить непростими, оскільки необхідно освоювати економічну термінологію, 

способи і підходи до прийняття рішень в ринковому середовищі, аналітику 

прийнятих рішень й отриманих результатів. 

Під час проходження бізнес-симуляції учасник проходить декілька етапів: 

1) відбувається адаптація до середовища симуляції (5-6 періодів1); 

2) формується комплексне бачення компанії як системи, яка, водночас, складається 

із взаємопов’язаних функціональних підрозділів (10-12 періодів); 

                                           
1 Для прикладу у бізнес-симуляції  складає 1 квартал діяльності віртуальної компанії, під час якого має бути 

сформоване  й відповідним чином збережене рішення до визначеної умовами участі години відправки 
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3) формується розуміння причинно-наслідкових зв’язків управління економічними 

процесами підприємства в конкурентному ринковому середовищі (18-20 

періодів); 

4) після цього – усвідомлена реалізація та коригування раніше сформованого 

плану дій, професійний аналіз отриманих результатів (після 20-го періоду); 

5) закріплення отриманих компетенцій і практичних навичок відбувається після 

проходження 25-ти періодів. 

Було відзначено корисність і потрібність таких тренінгів, проте існує і 

значний поріг входу. У зв’язку з чим варто відзначити необхідні передумови для 

використання бізнес-симуляторів при перепідготовки керівників і підготовки 

майбутніх управлінців: 

– чітка розстановка задач і настроювання на вихід за межі традиційного навчання 

й існуючих шаблонів; 

– підготовка учасників до економічної термінології, логіки прийняття 

управлінських рішень в ринкових умовах; 

– актуалізація цифрових навиків в учасників тренінгу; 

– допомога у перших рішень, повне пояснення наслідків рішень і на що варто 

звертати увагу; 

– постійно пояснювати взаємозв’язок процесів у бізнесі і процесів в закладах 

освіти у світлі реалізованої реформи освітянської галузі. 

Для подальшого покращення проведення тренінгів варто створити 

спеціалізовану симуляцію діяльності закладів освіти в умовах економічної й 

організаційної автономії. Даним проектом передбачається створення діючої 

симуляції, яка моделюватиме діяльність закладу освіти і конкурентне економічне 

середовище, створення усіма учасниками симуляції. Така симуляція буде 

призначена для підготовки директорів, заступників директорів, вчителів-

методистів до роботи у нових умовах функціонування навчального закладу, у яких 

кошти будуть виділятися не конкретному навчальному закладу, а учням у вигляді 

сертифікатів. Це змушуватиме навчальні заклади боротися за залучення більшої 

кількості здібних учнів, а, відповідно, відкриє простір для конкуренції між 

навчальними закладами і  створюватиме умови для підвищення якості освітніх 

послуг для учнів. 

Отже, сучасні зміни в законодавстві і реформування закладів освіти 

змушують шукати іноваційні способи навчання, підготовки і перепідготовки 

управлінців в освітній діяльності. Серед таких інструментів є ігрові та симуляційні 

технології. На сьогодні варто використовувати провідні бізнес-симулятори. Проте 

у майбутньому сподіватимемося на реалізацію спеціалізованої симуляції закладів 

освіти. 
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Переваги використання бізнес-симуляції для освітнього процесу. 

Використання бізнес-симуляції забезпечує: 

 настроювання умов симуляційного тренінгового економічного простору під 

цілі та завдання викладача, адаптування до вимог діючої навчальної 

програми; 

 показ учням/студентам необхідності й можливості використання отриманих 

теоретичних знань у практичній сфері, зацікавлення їх навчанням і 

самоосвітою; 

 формування у учня/студента професіонального комплексного бачення 

функціонування підприємства виробничої сфери; 

 показ діяльності ключових функціональних підрозділів підприємства, 

зокрема: виробництва,  маркетингу і збуту, управління персоналом, фінансів, 

бухгалтерії, аналітики; 

 навчання прийманню оперативних, тактичних і стратегічних рішень (має 

бути значна частина параметрів рішення) і реагуванню на отримані 

результати на рівні як функціонального менеджменту, так управління всією 

компанією. 

У навчальному процесі бізнес-симуляцію можна використовувати для 

проведення: 

 турнірів між різними академічними групами, факультетами, іншими  

структурними підрозділами; 

 практики для учнів/студентів; 

 інтерактивних тренінгів в онлайн-режимі для молоді різних спеціальностей 

підготовки, які прагнуть розвинути та удосконалити професійно-практичні 

навички з управління економічними процесами на підприємстві; 

Учнівський турнір організовується для оперативного виявлення, 

вироблення та відточення практичних умінь і навичок з управління економічними 

процесами на підприємстві, а також для налагодження ефективної комунікації між 

представниками різних академічних груп, факультетів, ВНЗ і навіть країн. 

Для ефективного проведення турніру пропонується залучати команди у 

складі від 2-х до 4-х студентів, можливе залучення індивідуальних учасників. 

Для проведення турніру необхідні такі мінімальні технічні й організаційні 

умови:  

 комп’ютерний клас, в якому наявні від 17 до 25 комп’ютерів, в залежності  від 

загальної кількості учасників (наявність ОС Windows XP/Vista/7/8, USB1.0/2.0); 

 всі комп’ютери підключені до локальної мережі і є відкритий доступ до 

спільних мережевих папок; 
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Виробнича інтерактивна бізнес-практика для студентів проводиться в 

межах професійно-практичної підготовки бакалаврів, спеціалістів або магістрів 

економічних спеціальностей.  

В узагальненому вигляді порядок проходження студентами практики є таким: 

1) завантаження учасником та інсталяція бізнес-симуляції, ознайомлення з 

інструкцією й методичними матеріалами; 

2) отримання віртуальної компанії в управління, формування програми дій, 

приймання рішення раз на день, аналіз рішення та отримання знань і навичок; 

3) проходження практики (приймання рішень в бізнес-симуляції)  відбувається 

протягом періоду, встановленого навчальним планом; 

4) під час інтерактивної практики відбувається опановування сутності кожного 

функціонального підрозділу ― виробництва,  маркетингу і збуту, управління 

персоналом, фінансів, бухгалтерії, аналітики; 

5) учасники практики можуть здійснювати всі дії, відповідно до можливостей 

бізнес-симуляції  і Навчального плану проходження практики, зокрема 

матимуть можливість формувати стратегічні й тактичні плани, забезпечувати 

їх виконання на функціональному й загальнокорпоративному рівнях, 

відслідковувати результати їх виконання, коригувати моделі поведінки своїх 

компаній; 

6) за результатами проходження практики студенти готують звіт про практику 

відповідно до вимог навчальної програми закладу освіти; 

7) після офіційного закінчення проходження практики учасник може продовжити 

участь з існуючими параметрами віртуальної компанії або перезапустити 

участь на загальних умовах. 

У результаті проходження практики студент отримує: 

 матеріали для оформлення звіту з практики та для підготовки курсових і 

дипломних робіт; 

 студенти, які досягли кращих показників, можуть бути рекомендовані для 

подальшого працевлаштування; 

 набуваються унікальні вміння, навички й компетенції для старту й успішного 

просування по кар’єрній драбині або для започаткування і ведення власного 

бізнесу. 

В інтерактивному форматі проходження практики для закладу освіти 

відкриваються нові можливості: 

 здійснювати контроль зі сторони керівника практики за динамікою і 

результатами проходження практики кожним студентом; 

 впливати на хід проходження практики студентом, визначати регламент і 

завдання для студентів; 
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 моделювати необхідні навчальні ситуації; 

 формувати комплексні практичні уміння і навички з управління тощо. 

Інтерактивний бізнес-тренінгу  має на меті сформувати й удосконалити 

практичні уміння і навички учасника шляхом отримання віртуальної компанії в 

середовищі бізнес-симуляції . Крок за кроком учасник набуває та відточує навички 

управління компанією.  

Тренінг передбачає очно-заочний формат. Він включає в себе:  

 одноденний очний тренінг, під час якого відбувається введення в  й 

пояснюються (нагадуються) ази започаткування і старту бізнесу (діяльності 

компанії); 

 протягом трьох тижнів (при щоденному прийнятті рішень) учасники 

приймають рішення та отримують консультації по скайпу чи пошті. 

Впровадити інтерактивний бізнес-тренінг  можна шляхом: 

 включення його у програму семінарських і практичних занять; 

 проведення позааудиторних занять у дистанційній формі з перевіркою 

викладачем поточних і кінцевих результатів студентів; 

 створення окремої тренінгової дисципліни за вимогами Вашого Навчального 

закладу. 

Використання бізнес-симуляторів дозволяє для кожного учасника освітнього 

процесу: 

 найперше, учні/студенти зможуть реально, в повній мірі себе відчути на 

місці директора компанії, побачити, які процеси протікають на підприємстві, 

й активно ними керувати, розширити свій економічний кругозір, стати більш 

економічно грамотними, безпосередньо познайомитися з економічною і 

бізнесовою діяльністю, що стимулюватиме до вибору професії («моє» чи «не 

моє»), познайомитися з іншими активними учнями, стати більш впевненими 

у собі, у своєму майбутньому, відволіктися від негативних зовнішніх 

факторів, розвинути і відточити навики «soft skills»; 

 для батьків – можливість залучити дітей до перших спроб професійної 

діяльності і самим долучитися до активності своїх дітей. Адже під час 

прийняття рішень в онлайн-режимі учасники можуть звертатися до своїх 

батьків за порадами, як діяти, причому вони вже з ними говоритимуть 

«дорослою» мовою і про ті речі, з якими батьки мають справу кожного дня. І 

у процесі такої спільної діяльності посилюватиметься комунікація між 

батьками і дітьми, відбудеться процес передачі досвіду й активізації нових 

ідей і проектів. А для окремих батьків подібна управлінська діяльність може 

стати стимулом до більш активних дій у своїй професійній сфері, відкриття 

власної справи. У певній мірі взаємне навчання; 
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 для закладу освіти ― проведення профорієнтаційної і піарної роботи серед 

шкіл й учні, формуючи у них прив’язку  і позитивне ставлення до 

навчального закладу, забезпечуючи велике охоплення цільової аудиторії і 

відбір мотивованих, зорієнтованих на професію і розвиток учнів-майбутніх 

абітурієнтів. 

 для вчителів– можливість додатково підвищити свою кваліфікацію у сфері 

ІКТ (через ввідні тренінги, допомогу учням у підготовці тощо), допомогти 

проявитися кращим вихованцям, продемонструвати широкому загалу рівень 

власної підготовки; 

 для місцевої громади – розширення можливостей для профорієнтації, 

підвищення рівня професійного становлення молоді, єднання всіх 

зацікавлених сторін навколо освітньої тематики, пошук і реалізація нових 

можливостей та інструментів. 

 

Питання для самоконтролю 

1. Які методи й інструменти навчання підприємницької освіти? 

2. Які основні технології прикладного навчання? 

3. Які переваги використання бізнес-симуляції для освітнього процесу. 

 

 

ТЕМА 3. ОЗНАЙОМЛЕННЯ З УКРАЇНСЬКОЮ БІЗНЕС-СИМУЛЯЦІЄЮ 

 

ПЛАН 

Загальні параметри української бізнес-симуляції. 

Основні сфери управління бізнес-симуляції. 

 

Загальні параметри української бізнес-симуляції. 

Бізнес-симуляція є багатофункціональним комплексним інструментом 

інтерактивного навчання для різних груп молоді і спеціалістів економічного 

профілю. Завдяки відмові від класичного сценарного підходу забезпечена 

можливість створити повноцінний віртуальний економічний простір, який 

моделює основні економічні процеси реальності конкурентного ринку, і шляхом  

самостійного прийняття рішень учасниками відбувається наповнення даного 

простору змістом і закономірностями.  

Життєдіяльність фірм у симуляції складається із раундів, кожен із яких 

відповідає реальному кварталу діяльності. Приймаючи рішення відносно 

виробництва продукції, її реклами та збуту, поповнення й удосконалення активів, 
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кадрової політики тощо, власник віртуальної компанії визначає напрямки та 

результативність діяльності фірми у кожному періоді.  

Яку мету при цьому ставити – залежить лише від самого учасника. Можна 

боротися за лідерство в рейтингу або просто перевірити свої знання з економіки, 

апробувати різні підходи до організації діяльності фірми, маркетингової кампанії, 

навчитися планувати та досягати поставлених цілей. Можливості бізнес-симуляції 

для цього достатньо широкі.  

Як і реальне підприємництво, успішний бізнес у бізнес-симуляції передбачає 

конкуренцію за першість або принаймні вигідну частку на ринку. 

У симуляції можна використовувати такі інструменти маркетингового 

впливу: 

1. Встановлення ціни. 

2. Проведення рекламної кампанії. 

3. Формування номенклатури та асортименту продукції  відбувається за 

результатами  прийняття рішення про: 

 -  визначення кількості номенклатурних груп; 

- планування асортименту продукції в кожній номенклатурній групі за 

рахунок використання різних добавок та наповнювачів і різних видів упаковок. 

 
Кожна асортиментна позиція повинна відрізнятися за назвою.  

Широка номенклатура й асортимент продукції дозволяє задовольнити більшу 

палітру уподобань клієнтів, таким чином привабивши й утримавши якнайбільше 

споживачів. 
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4. Розвиток власної збутової мережі  передбачає будівництво власних 

торгових площ. Вплив на ринок має як кількість, так і місткість власних магазинів, 

оскільки таким чином визначається територіальна присутність компанії і рівень її 

контактів зі своїми споживачами. 

5. Формування позитивного іміджу компанії — даний інструмент формується 

опосередковано, протягом тривалого часу (декілька періодів) перебування компанії 

на ринку і в повній мірі залежить від оцінки споживачами даної компанії. 

Основними складовими формування іміджу компанії у бізнес-симуляції є: 

  - присутність компанії на даному сегменті ринку, що проявляється в розмірі 

частки сегменту ринку, яку компанія здобула в минулі періоди; 

 - можливість задоволення попиту – споживачі в бізнес-симуляції досить 

сильно реагують на відсутність чи недостатність поставок на ринок при активній 

маркетинговій політиці, що проявляється у втраті довіри споживачів у наступних 

періодах. 

Але конкурентним протистоянням взаємодія між учасниками не 

обмежується!  

Зокрема, вони мають можливість налагодити купівлю-продаж сировини й 

аренду торгових площ у конкурентів, економлячи власні кошти. Таким чином, 

майбутні бізнесмени вчаться домовлятися між собою та досягати очікуваного 

позитивного ефекту. 

За результатами діяльності віртуальних фірм у симуляторі формується їх 

рейтинг. Він включає в себе кілька важливих критеріїв: загальний бал, прибуток, 

долю ринку, продуктивність праці, рентабельність, чистий грошовий потік, 

коефіцієнт загальної та поточної ліквідності, кількість та сума контрактів, сума 

активів, асортимент продукції, ефективність використання сировини й 

торгівельних площ. 

 
 

Такий підхід дозволяє не лише визначити фірму-лідера, а й розкрити 

кожному учаснику його сильні та слабкі сторони й поставити завдання для 

майбутньої роботи над собою. 

Управління компанією в бізнес-симуляції здійснюється через організацію 

роботи декількох її структурних підрозділів, як-от: 

 Виробничий відділ. 
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 Відділ маркетингу та збуту. 

 Відділ персоналу. 

 Фінансовий відділ. 

 Бухгалтерія. 

 Відділ оперативного контролю. 

 
 

Максимум функціоналу та інформації для прийняття ефективного рішення, 

відповідність реальним умовам вітчизняної економіки та законам ринку, ефект 

«живого» бізнес-середовища, яке творять самі учасники, забезпечують дієвість та 

результативність бізнес-симуляції. 

Успішним бізнесменом стає лише той, хто досконало розбирається в 

основних технічних нюансах своєї справи, – аксіома, перевірена досвідом не 

одного мільйонера. Тому кожен учасник бізнес-симуляції, що управляє в ній 

віртуальною фірмою, розробляє й випускає продукцію у виробничому відділі. 

Компанія молочного сегменту у бізнес-симуляції може виробляти: 

 стерилізоване й пастеризоване молоко; 

 кефір; 

 ряжанку; 

 простоквашу; 

 сметану; 

 йогурт; 

 кисломолочний сир; 

1 
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 м’який сир (бринзу); 

 плавлений і твердий сир; 

 згущене молоко; 

 вершкове масло.  

На початку безкоштовно доступні стандартні зразки продуктів, проте за 

бажанням учасник може розробити власні, самостійно обравши необхідні добавки 

й вид упаковки. Чим досконаліший продукт, тим більша вірогідність великого 

споживацького попиту на нього. 

 
При цьому власник підприємства отримує повну інформацію про вартість 

кожного обов’язкового та варіативного компоненту продукту, розробки 

індивідуального дизайну й технології використання добавок. Це дозволяє робити 

точні розрахунки та визначати доцільність і рентабельність виробництва.  

 

Основні сфери управління бізнес-симуляції 

Планування та випуск продуктів 

Протягом кожного періоду участі здійснюється планування випуску 

доступної продукції в потрібній кількості й управління виробничим процесом. 

Безумовно, для будь-якого виробництва потрібна сировина (нормалізоване молоко 

і закваска), і симулятор дає прекрасну можливість навчитися досконало 

використовувати цей ресурс.  

Учасник симуляції може виробляти сировину самостійно, закупивши 

обладнання для випуску нормалізованого молока й закваски, купувати її 

необмежену кількість в інших компанії (самої симуляції) або конкурентів. Можна 
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непогано заробляти на виробництві сировини самому, здійснюючи з нею торгові 

операції. Зі зручної вкладки «Статистика використання сировини» дуже просто 

контролювати вигідність будь-яких операції із цим ресурсом. 

Не менше значення для вдалої організації виробництва має обладнання. У 

бізнес-симуляції представлений широкий асортимент виробничих ліній, які 

бізнесмен має змогу закупити для виробництва тієї чи іншої продукції. Обладнання 

можна модернізувати й тим самим збільшувати його потужність та кількість 

випущеної продукції. Окремі вкладки інформують гравця про поточний та 

прогнозований стан обладнання. 

Маркетинг і збут у бізнес-симуляції: 

Для того, щоб розвивати прибутковий бізнес, необхідно добре розуміти 

особливості ринку, на якому доведеться просувати власні товари чи послуги. У 

бізнес-симуляції учасник має змогу отримати всю необхідну інформацію, 

замовивши низку ринкових досліджень або лише деякі з них на свій вибір. Таким 

чином він отримує інформацію про: 

 місткість ринку за періодами;  

 ринкові частки компаній;  

 найменування, кількість та ціни продукції конкурентів; 

 діапазон прийнятних цін на ринку; 

 незабезпечений попит; 

 кількість виробничого персоналу конкурентів; 

 баланси конкуруючих компаній; 

 бюджети рекламних кампаній конкурентів. 

Проаналізувавши ці дані, що при замовленні дослідницьких послуг 

відображаються на вкладці «Інформація про ринок», учасник може сформувати 

продуману стратегію просування своєї компаній у сегменті товарів. 
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У відділі маркетингу та збуту знаходиться необхідна інформація про ціни 

компонентів продукції та нормативи їх використання на одну одиницю продукту, 

доступне на ринку обладнання. Ми зробили все можливе для того, щоб учасник 

симуляції міг впливати на життєдіяльність компанії в найменших, проте дуже 

важливих, нюансах.  

Наприклад, він може самостійно встановлювати ціну своєї продукції, за 

бажанням враховуючи те, які ціни є прийнятними для покупців у даному періоді, 

цінові пропозиції конкурентів та собівартість її виробництва. Можливий 

ринковий ефект від цін і не тільки легко прослідкувати за допомогою 

однойменної вкладки (доступна тільки протягом перших 8-ми раундів). 

Для того, щоб завоювати широку аудиторію покупців, власник компанії у 

симуляції має можливість провести рекламну кампанію, замовити рекламу на 

зовнішніх носіях, у пресі, в транспорті, на радіо, телебаченні, в Інтернеті або 

промоушен.  

Чим дорожчий вид реклами у симуляції, чим більше коштів вкладено в нього, 

тим більша сила його впливу на ринок (однак слід пам’ятати і про закон спадної 

граничної віддачі). Рекламна компанія проводиться окремо для кожного сегменту 

молочної продукції. 

Управління торговою мережею 

Після того, як продукція вироблена та прорекламована, виникає логічне 

питання: де краще її реалізовувати? У середовищі симуляції є три шляхи можливої 

реалізації молочних продуктів. 

1. Власна торгова мережа. Учасник будує магазини, в яких реалізовує 

власний товар та, якщо забажає, заробляє на оренді, надаючи цю послугу 
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конкурентам. Площу та кількість торгових точок власник визначає сам. За 

необхідності він може продати побудовані  магазини в будь-який час. 

2. Торгові площі інших компаній, які в необмеженій кількості надаються 

симуляцією. 

3. Магазини конкурентів. Якщо будівництво власних торгових точок з 

якоїсь причини недоцільно, можливо орендувати площі для торгівлі в інших 

учасників симуляції. 

Поставка продукції може здійснюватися повністю або частково в будь-яку 

торгову мережу. Відповідна вкладка полегшує контроль за цим процесом та 

дозволяє об’єктивно оцінювати власні дії відносно збуту продукції. 

Контроль фінансової діяльності фірми 

Зручний і широкий функціонал фінансового відділу фірми в бізнес-симуляції  

допоможе швидко розібратися з управлінням коштами, доходами і витратами 

навіть непрофесіоналу. 

 

 
 

Детальний контроль за надходженнями й виплатами компанії за окремими 

статтями здійснюється на вкладці «Стан рахунку підприємства». Вона дає повне 

уявлення про фінансовий стан фірми на даний період. 

Якщо раптом не вистачить фінансів або, навпаки, лишатимуться «вільні» 

кошти, до послуг гравця  вкладка «Кредитні та депозитні операції». У ній 

можливо провести банківську операцію кредитування або, навпаки, відкрити 

депозитний рахунок для зберігання вільних коштів. 

Передбачені кредитні канікули та державні програми підтримки бізнесу для 

підприємців-початківців.  

Підприємець зможе оцінити доходи своєї фірми за кожною номенклатурою 

виробленої продукції, співставивши накопичений прибуток за останні декілька 
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кварталів, виручку за певний період, суму коштів, отриманих із виручки, та 

дебіторську заборгованість. Звітність про витрати компанії включає в себе 

вартість: 

 компонентів продукції;  

 купівлі, експлуатації та модернізації обладнання; 

 збуту;  

 розробки нової продукції; 

 обслуговування виробничого процесу; 

 виплат і відрахувань виробничому персоналу. 

Перевірити, наскільки рентабельним та фінансово доцільним є виробництво 

кожної окремої номенклатури продукту, допоможе вкладка «Собівартість готової 

продукції по групі». 

 

Бухгалтерія підприємства у середовищі бізнес-симуляції 

Один із суттєвих бонусів бізнес-симуляції– можливість отримання 

практичних знань із ведення бухгалтерії компанії саме в тому обсязі, в якому вони 

необхідні її керівнику. 

Так, журнал господарських операцій інформує учасника про дебет і кредит 

господарських операції за минулий і поточний періоди симуляції, чистий прибуток 

і чистий збиток його фірми. Дієвими інструментами оцінки прибутковості компанії 

є журнал проводок і оборотно-сальдова відомість. Перший ілюструє зміни стану 

дебетованих та кредитованих об’єктів обліку (кількості й вартості), друга – 

залишок коштів на початок та кінець періоду, обороти по дебету і кредиту для 

кожного рахунку й субрахунку підприємства. 

 
Вкладка «Баланс» показує форму 1 фінансової звітності згідно українських 

стандартів бухгалтерського обліку. Баланс показує актуальний стан оборотних і 

необоротних активів компанії, структуру її пасивів (величина власного капіталу, 

довгострокових і поточних зобов’язань забезпеченням наступних витрат і 

платежів). Вивчення балансу відкриває широкі можливості для аналізу поточного 
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стану компанії, з’ясування причинно-наслідкових зв'язків своїх рішень, які до 

такого стану призвели, побудови прогнозів розвитку компанії. 

Вкладка «Звіт про фінансові результати» показує форму 2 П(С)БО, в якій 

розкрито статті формування фінансового результату компанії за попередній період. 

Оперативний контроль для успішного бізнесу у симуляції 

Раціональність і прибутковість підприємництва забезпечуються своєчасним 

та всеохоплюючим контролем за його діяльністю. Тому в будь-якій компанії, 

створеній у бізнес-симуляції, є відділ оперативного контролю.  

 

 
 

У першу чергу, туди надходить вхідна звітність періоду – фінансова, 

маркетингова, виробнича та інша інформація  

Вкладка бізнес-симуляції «Контроль функціонування підприємства» – 

інструмент, за допомогою якого учасник може контролювати коректність своїх 

управлінських рішень відносно продукції, маркетингової кампанії, виробничого 

обладнання та фінансів фірми у поточному періоді. Вчасно коригуючи їх, він має 

шанс виправити допущені помилки й уникнути збитків у майбутніх періодах 

життєдіяльності підприємства. 

Управління персоналом у бізнес-симуляції. 

Одна з найважливіших професійних компетенцій будь-якого менеджера – 

вміння керувати персоналом. Управляючи віртуальним підприємством у бізнес-

симуляції, учасник симуляції може на власний розсуд наймати працівників на 
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доступні виробничі лінії та модифікації або звільняти їх. У розділі міститься 

інформація про необхідну кількість робітників для поточного стану обладнання, 

проте скільки їх буде практично, визначає сам роботодавець, власник фірми. 

 

 
Учасник може підвищувати продуктивність праці свого персоналу, 

виплачуючи премії та встановлюючи надбавки до заробітної плати. На 

вкладці «Поточна інформація про персонал» відображаються: кількість 

працівників на кожній модифікації обладнання; об’єм продукції, яку здатен 

виробити наявний персонал; його сукупна зарплата; коефіцієнт завантаженості 

обладнання. 

Питання для самоконтролю 

1. Які ключові параметри української бізнес-симуляції? 

2. Основні складові бізнес-симуляції і як їх використовувати? 

 



32 

 

 

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА 

1. The National Career Development Association [Електронний ресурс]. URL: 

http://www.ncda.org/aws/NCDA/pt/sp/home_page. 

2. Рекомендація 2006/962/ЄС Європейського Парламенту та Ради (ЄС) «Про 

основні компетенції для навчання протягом усього життя». Європейський 

Союз; Рекомендації, Міжнародний документ від 18.12.2006 № 2006/962/ЄС 

[Електронний ресурс].URL: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/994_975. 

3. Entrepreneurship Education at School in Europe. Eurydice Report. Education, 

Audiovisual and Cultural Executive Agency, 2016. 

4. Романовський О. О. Феномен підприємництва в університетах світу : 

монографія / О.О. Романовський. Вінниця: Нова Книга, 2012. 504 с. 

5. Абашкіна Н. В. Інновації в освіті Німеччини у контексті розвитку європейської 

інтеграції / Н.В. Абашкіна.URL:  www.nbuv.gov.ua/old_jrn/soc_gum/npo/2003_3-

4/Abashkina.pdf 

6. Willy Christian Kriz The Impact of Business Simulations as a Teaching Method on 

Entrepreneurial Competencies and Motivation. ‒ A Review of 10 Years of Evaluation 

Research in Entrepreneurship Education Eberhard. ‒ Title: THE SHIFT FROM 

TEACHING TO LEARNING: Individual, Collective and Organizational Learning 

through Gaming Simulation. Proceedings of the 45th Conference of the International 

Simulation and Gaming Association, Dornbirn, 2014. Editors: Willy C. Kriz, Tanja 

Eiselen, Werner Manahl. Publisher: W. Bertelsmann Verlag GmbH & Co. KG, 

Bielefeld, Germany ISBN: 978-3-7639-54223. ‒ Pp. 476-488. 

7. Młodzi przedsiębiorczy ‒ Centrum Edukacji Obywatelskiej [Електронний 

ресурс].URL:  http://www.ceo.org.pl/pl/przedsiebiorczy/dla-uczniow. 

8. Вачевський М. Реформа освіти у США та оцінювання компетентностей 

викладачів навчальних закладів [Електронний ресурс] / М. Вачевський.URL:  

http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-

bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&I

MAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/Mir_2014_9_4.pdf. 

9. Banshchykov P. Simulation technology in entrepreneurship education of Ukraine / 

Petro Banshchykov, Vitalii Pazdrii // Стратегія підприємства: підприємницький 

контекст : зб. матеріалів Міжнар. наук.-практ. конф., 16–17 листоп. 2017 р. / М-

во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана». – 

Київ : КНЕУ, 2017. – С. 260–262.  http://ir.kneu.edu.ua/handle/2010/23772 

10. Vitalii Pazdrii, Banschykov Petr, Victoria Kosyk, Irina Tropina. Simulation System 

in Educational and Career Guidance State Policy of Ukraine// 

https://easychair.org/publications/preprint/XVS2   (ICTERI-2019) 



33 

 

11. Банщиков П.Г., Паздрій В.Я. Оцінювання економічних компетентностей на 

основі бізнес-симуляції “VaAl+” //  Бухгалтерський облік і аудит. Науко-

практичний журнал № 12 2017 с. 20-28 – Фахове видання. 

12. Закон України «Про освіту».  [Електронний ресурс]. – Режим доступу:   

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2145-19   

13. Конкурентні моделі управління якістю вищої освіти: колективна монографія / 

[за заг. ред. Лук'яненка Д.Г., Антонюк Л.Л.]  – К.: КНЕУ, 2018. – 531 с. 

Банщиков П.Г., Паздрій В.Я. Профорієнтаційна робота в моделях забезпечення 

якості вищої освіти (С. 363-383) 

14. Паздрій В. Використання бізнес-симуляторів при формуванні комептентності 

підприємливості в рамках дер «Розвиток бізнес-освіти в Україні як елемент 

державної політики сприяння розвитку підприємництва»//Розбудова єдиного 

відкритого інформаційного простору освіти впродовж життя: [збірник 

матеріалів Першого Міжнародного науково-практичного WEB-форуму (Київ-

Харків), 26-28 березня 2019 р.); упор-укл. М.Л.Ростока; за заг.ред.: 

М.Л.Ростока, Т.С.Бондаренко, О.В.Баніт, І.М.Савченко]. Кропивницький: Вид-

во Льотної академії Національного авіаційного університету. Вип. 1. 2019,300 

с.-- с.105-107. 

15. Банщиков П.Г., Грищенко О.В., Паздрій В.Я. Моделювання ринкового 

середовища компаній у навчально-тренінгових технологіях (на прикладі бізнес-

симуляції «ViAl+»)// Проблеми освіти: Наук.зб. /Інститут інноваційних 

технологій і змісту освіти МОН України―№65.―2011.―с.  7-12. ISBN 966-

8847-12-1 

16. Паздрій Віталій (Україна) Бізнес-симуляція ViAL+: інноваційне навчання 

підприємництву / Pazdrii Vitalii Business Simulation ViAL+: An Innovative 

Entrepreneurship Education Матеріали І Міжнародної науково-практичної 

конференції «Інновації в бізнес-освіті» (27 березня 2015 року).― Режим 

доступу до сайту: http://conference.spkneu.org/2015/03/biznes-simulyatsiya-vial-

innovatsijne-navchannya-pidpriyemnitstvu/ 

17. Паздрій В.Я. Прикладні аспекти організації професійно орієнтованих турнірів з 

використанням симуляцій/В.Я. Паздрій//ScienceRise (General Impact Factor 

(GIF), Index Copernicus, РИНЦ, CrossRef, WorldCat, Directory of Open Access 

Journals (DOAJ), Bielefeld Academic Search Engine (BASE), GIGA Information 

Centre, ResearchBib - Directory of Research Joiunals Indexing (DRJI), Open 

Academic Journals Index (OAJI), Ulrich's Periodicals Directory, Scientific Indexing 

Services (SIS), Sherpa/Romeo, Advanced Science Index, Scientific Journals (ISJ), 

Journalindex, JournalTOCs, New Journal Impact Factor (NJIF)).--2015--Том 11, № 

5 (16)--с.27-32--ISSN 2313-6286 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2145-19


34 

 

18. Стратегія підприємства у постіндустріальному світі : монографія / За ред. А.П. 

Наливайка та О.М. Гребешкової. – К. : КНЕУ, 2017. – 418 с. (22,5 д.а.) 

Банщиков П.Г., Паздрій В.Я. Система оцінювання економічних та 

управлінських компетенцій на основі бізнес-симуляції «ViAL+»// (с.366-376). 



35 

 

 

ОРІЄНТОВНА ТЕМАТИКА ВИПУСКНИХ РОБІТ 

1. Можливості використання бізнес-симуляторів в освітньому процесі ЗПТО. 

2. Можливість адаптації світового досвіду використання бізнес-симуляторів в 

освітній процес ЗПТО в Україні. 

3. Інструменти практичного навчання підприємницької освіти в ЗПТО. 

4. Обґрунтування переваг використання бізнес-симуляції для освітнього 

процесу. 
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