
Сценарій "Бізнес-симуляції"
(2022/2023 н.р.)

Ігрова легенда: участь у бізнес-процесах віртуальної торговельної мережі «ГЕРМЕС» в межах
окремих Retail Hub: ГЕРМЕС «Голосіїво», ГЕРМЕС «Дарниця», ГЕРМЕС «Десна», ГЕРМЕС «Оболонь»,
ГЕРМЕС «Печерськ», ГЕРМЕС «Поділ», ГЕРМЕС «Святошин», ГЕРМЕС «Солом’янка» та роботі
головного офісу.

Project timeline

Вересень Жовтень Листопад Березень Квітень Травень

І СЕМЕСТР ІІ СЕМЕСТР

Стратегічна сесія ІІ
(21.11 - 24.11)

Презентація та аналіз проміжних
результатів 

Стратегічна сесія І
(03.10 - 06.10)

Презентація  результатів  бліц-аудиту,
Brainstorming щодо визначення 

 стратегічних цілей та тактичних
завдань розвитку

ФІНАЛ
(з 15.05 по 19.05)
Презентація
результатів

роботи Retail hub

Стратегічна сесія ІІІ
(з 20.04 по 23.04)

Презентація результатів
досягнення тактичних

завдань та стратегічних
цілей

СТАРТ
Вступ до Практичного

курсу "Бізнес-симуляція". 
Розподіл ролей.

    Бліц-аудит  діяльності  
 Retail hub 

Державний торговельно-економічний університет

Практичний курс "Бізнес-симуляція"

http://bsc.knute.edu.ua/hermes-holosiyivo/
http://bsc.knute.edu.ua/hermes-darnyczya/
http://bsc.knute.edu.ua/hermes-desna/
http://bsc.knute.edu.ua/hermes-obolon/
http://bsc.knute.edu.ua/hermes-pechersk/
http://bsc.knute.edu.ua/hermes-podil/
http://bsc.knute.edu.ua/hermes-svyatoshyn/
http://bsc.knute.edu.ua/hermes-solomyanka/


Сценарій "Бізнес-симуляції" І семестр

Пер�од Департамент Завдання Результат

 

 

25.08.- 01.09.
 

Кер�вництво ННЦ БС; департамент розвитку б�знесу

Вступ до Практичного курсу "Б�знес-симуляц�я". 
Зустр�ч з кер�вництвом ННЦБС та  кураторами проєкт�в в�д ун�верситету та б�знесу.
Обрання з� складу студент�в кожної п�дггрупи член�в Ради директор�в та кер�вник�в

департамент�в  Retail Hub.

Затвердження
в�дпов�дальних студент�в з
п�дгруп за департаменти (в
розр�з� окремого Retail Hub),   

Ради директор�в та
кер�вник�в департамент�в

мереж� 
ТОВ "Гермес"

 

02.09.- 30.09.
 

Департамент бухгалтер�ї

Анал�з обл�кової пол�тики п�дприємства.
Проведення �нвентаризац�ї за групами об’єкт�в обл�ку.  
Анал�з залишк�в по рахункам бухгалтерського обл�ку ресурс�в п�дприємства (їх
структури, стану об’єкт�в).  
Анал�з залишк�в по рахункам бухгалтерського обл�ку джерел ф�нансування
п�дприємства (їх структури, стану заборгованост�).  
Анал�з витрат п�дприємства (їх структури, обсяг�в та динам�ки). Виявлення
додаткових витрат у воєнний час та перев�рка коректност� їх в�дображення в
обл�ку. 
Анал�з доход�в п�дприємства (їх структури, обсяг�в та динам�ки)

1.
2.
3.

4.

5.

6.

Презентац�я результат�в
бл�ц-аудиту в розр�з�

сильних � слабких стор�н

Департамент аудиту

 Аудит проведеної �нвентаризац�ї за групами об’єкт�в обл�ку.  
Аудит залишк�в по рахункам бухгалтерського обл�ку.  
Аудит доход�в, витрат, ф�нансових результат�в п�дприємства. 
Оц�нку под�й п�сля дати балансу.
 Оц�нку можливост� безперервного функц�онування п�дприємства. 

1.
2.
3.
4.
5.

Департамент закуп�вл�

Анал�з постачальник�в: к�льк�сний та як�сний. 
Анал�з товарного асортименту цих постачальник�в. 
Анал�з залишк�в товар�в (товарн� закуп�вл�). 
Визначення товар�в для автоматичної закуп�вл�. 
Анал�з сезонних товар�в. 
Визначення товар�в, як� виводяться з асортименту. 
Аудит ц�н постачальник�в – визначення актуальност� наявних ц�н. 

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

 

Департамент персоналу

Анал�з д�ючого штатного розпису 
Анал�з процесу адаптац�ї нових прац�вник�в 
Анал�з системи мотивац�ї прац�вник�в 
Анал�з системи навчання / розвитку / п�двищення квал�ф�кац�ї прац�вник�в 
Анал�з системи оц�нювання прац�вник�в 
Анал�з процесу зв�льнення прац�вник�в 

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Департамент лог�стики

Анал�з доставки замовлень магазин�в торговельної мереж� «Гермес» з
розпод�льчого центру (РЦ) до супермаркет�в. 
 Анал�з доставки замовлень споживачам ТОВ «Гермес». 
Анал�з доставки товар�в в�д постачальника на склад РЦ «Гермес» 

1.

2.
3.

Департамент маркетингу

Д�агностика маркетингового потенц�алу п�дприємства
Досл�дження потенц�алу комплексу маркетингу: комун�кативна пол�тика
п�дприємства
Досл�дження потенц�алу комплексу маркетингу: ц�нова пол�тика п�дприємства
 Досл�дження потенц�ал комплексу маркетингу: система довгострокових в�дносин
з кл�єнтами

1.
2.

3.
4.

Департамент реклами

Генерац�я �дей щодо тематичного оформлення �нтер’єру супермаркет�в та
створення мудборд�в (на приклад� С�льпо, з використанням Pinterest та
аналог�чних серв�с�в). 
Анал�з стор�нок українських та заруб�жних супермаркет�в  в соц�альн�й мереж�
Instagram та виокремлення основних тренд�в. 
Мон�торинг PR-активностей українських мереж супермаркет�в та створення
узагальненого списку �нструмент�в, що використовуються на в�тчизняному ринку.

1.

2.

3.

Департамент розвитку б�знесу

Ознайомлення з концепц�єю стратег�чного розвитку  Scaling Up 
Визначити м�с�ю, в�з�ю, ц�нност� та BHAG (Абрев�атура в�д big, hairy, audacious goal –
глобальна, важкодоступна, амб�тна, зухвала мета) 
Проведення комплексного Pest анал�зу. (Коригування стратег�чних завдань в
залежност� в�д отриманих результат�в анал�зу)
П�дготовка до проведення стратег�чної сес�ї (розробка сценар�ю) 

1.
2.

3.

4.

Департамент ф�нансового контрол�нгу

За даними ф�нансової зв�тност� ТОВ «Гермес»  1.
а) зд�йснити д�агностику ф�нансового стану п�дприємства. 
б) проанал�зувати рух грошових кошт�в. 
  2. Оц�нити �нвестиц�йн� можливост� компан�ї та встановити, чи є потреба в залученн�
зовн�шн�х джерел кошт�в

Департамент ЗЕД

Визначення доц�льност�, законност� � обґрунтованост� зд�йснення ТОВ «Гермес»
зовн�шньоеконом�чної д�яльност� (�мпорт), формування обл�кової картки суб’єкта
ЗЕД.  
Перев�рка установчих документ�в ТОВ «Гермес» з приводу можливост� зд�йснення
зовн�шньоеконом�чної д�яльност� (�мпорт), наявн�сть дозволу чи л�ценз�ї на
виконання певного виду ЗЕД тощо. 

1.

2.

Департаменту асортименту та якост�

1. Анал�з поточного асортименту товар�в в магазин�. Оптим�зац�я та рац�онал�зац�я
�снуючого асортименту . Розробка  пропозиц�й щодо базового та сезонного
асортименту. 
 2. Анал�з �нформац�ї про товар в �нформац�йн�й баз�. Усунення помилок, наведення
характеристик за одним алгоритмом, введення в базу нормативних документ�в щодо
якост� товар�в та терм�ну придатност�. 

Департамент планування

Оц�нка економ�чної пол�тики п�дприємства.
 Анал�з стану � тенденц�й розвитку  галуз� ритейлу;
Анал�з методики економ�чного планування на п�дприємств�;
Анал�з економ�чного стану п�дприємства;
Анал�з формування ц�нової пол�тики п�дприємства;
 Д�агностика кошторис�в витрат та бюджет доход�в та витрат  

1.
2.
3.
4.
5.
6.

 

03.10. - 06.10. Департамент розвитку б�знесу  

Визначення пр�оритетних
завдань розвитку та
стратег�чних ц�лей на

2022/2023 р�к

07.10.-28.10.

Робота департамент�в в�дпов�дно до поставлених завдань за результатами стратег�чної сес�ї І 

 

01.11.- 18.11.

21.11. - 24.11. Департамент розвитку б�знесу Стратег�чна сес�я ІІ

Презентац�я результат�в
усунення "слабких м�сць" та
пром�жних результат�в 

 виконання  стратег�чних
ц�лей

Ключов� завдання  з бл�ц-аудиту

 В
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Вступ до курсу

Стратег�чна сес�я І

 Ж
ов
те
нь
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ст
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о 8:20 та 12:05 -  щотижневий Meeting, який проводиться керівником Retail Hub за участю викладачів, членів
Ради директорів та керівників департаментів (з числа студентів) 


