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РЕФЕРАТ 
 

Тема магистерской работы «Разработка стратегии открытия учебного 
центра "Vilia Park"». Работа состоит из введения, общей характеристики 
работы, трех глав, заключения, списка использованных источников. Работа 
включает в себя 65 страниц текстового материала, 10 рисунков, 13 таблиц, 4 
приложения. Количество использованных источников – 20.  

Основные термины и определения: БАЗА ОТДЫХА, 
КОРПОРАТИВНЫЙ УЧЕБНЫЙ ЦЕНТ, АНАЛИЗ, МАРКЕТИНГОВЫЕ 
ИСЛЕДОВАНИЯ, КОНКУРЕНТЫ, ПОСТАВЩИКИ, ЦЕЛЕВАЯ 
АУДИТОРИЯ.  

Объектом исследования является отдельное структурное 
подразделение иностранного унитарного производственного предприятия 
«Косвик» - «VILIA PARK». Головное предприятие (ИУПП «Косвик») 
специализируется на выпуске паркетной продукции. Производственные 
мощности компании расположены в городе Заславль, Беларусь. Паркетная 
фабрика «Косвик» работает по принципу полного цикла переработки 
древесины. На предприятии задействовано более 600 человек. Проектная 
мощность предприятия составляет 800 000 кв.м. в год, около 80% 
выпускаемой продукции отгружается на экспорт. Дилерская сеть охватывает 
более 30 стран мира. Среди них: Канада, США, Германия, Польша, Россия, 
Беларусь, Украина, Казахстан, страны Балтии, страны Персидского Залива и 
другие.  

Исследуемое ОСП представляет собой корпоративный учебный центр, 
предназначенный для повышения квалификации сотрудников, развитие 
компетенций представителей дилерской сети и корпоративного отдыха.  

Целью работы является оценка текущего состояния туристической 
отросли, анализ внешнего положения и внутреннего состояния компании 
перед открытием и запуском объекта. Необходимо провести маркетинговые 
исследования, составить структуру будущего предприятия, спрогнозировать 
срок самоокупаемости и реализовать проект.  

Анализ предприятия выполнен на базе следующих методов 
исследования: опрос представителей целевой аудитории (представители 
бизнес школ, тренинговых компаний), интервью (управляющий базы отдыха 
«Кветкi Яблынi»), метод экспертных оценок внутренней и внешней среды 
предприятия, метод экспертных оценок конкурентного окружения. 
Обработка данных выполнена при помощи следующих подходов и моделей: 
модель 7-S Маккинси, SNW-анализ, модель пяти сил Портера STEEP-анализ, 
SWOT-анализ.  

Изучена вторичная информация, представленная в открытом доступе 
(специализированные интернет ресурсы министерств и статистических 
организаций), а так же публикации в специализированных изданиях.   



РЭФЕРАТ 
 

 
Тэма магістарскай працы «Распрацоўка стратэгіі адкрыцця 

навучальнага цэнтра" Vilia Park "». Праца складаецца з ўвядзення, агульнай 
характарыстыкі работы, трох кіраўнікоў, заключэння, спісу выкарыстаных 
крыніц. Праца ўключае ў сябе 65 старонак тэкставага матэрыялу, 10 
малюнкаў, 13 табліц, 4 прыкладання. Колькасць выкарыстаных крыніц - 20. 

Асноўныя тэрміны і азначэнні: БАЗА ОТДЫХА, КАРПАРАТЫЎНЫ 
ВУЧЭБНЫ ЦЕНТ, АНАЛІЗ, маркетынгавыя ИСЛЕДОВАНИЯ, канкурэнтамі, 
пастаўшчыкамі, МЭТАВАЯ АЎДЫТОРЫЯ. 

Аб'ектам даследавання з'яўляецца асобнае структурнае падраздзяленне 
замежнага унітарнага вытворчага прадпрыемства «Косвік» - «VILIA PARK». 
Галаўное прадпрыемства (ИУПП «Косвік») спецыялізуецца на выпуску 
паркетнай прадукцыі. Вытворчыя магутнасці кампаніі размешчаны ў горадзе 
Заслаўе, Беларусь. Паркетная фабрыка «Косвік» працуе па прынцыпе поўнага 
цыклу перапрацоўкі драўніны. На прадпрыемстве задзейнічана больш за 600 
чалавек. Праектная магутнасць прадпрыемства складае 800 000 кв.м. у год, 
каля 80% прадукцыі адгружаецца на экспарт. Дылерская сетка ахоплівае 
больш за 30 краін свету. Сярод іх: Канада, ЗША, Германія, Польшча, Расія, 
Беларусь, Украіна, Казахстан, краіны Балтыі, краіны Персідскага Заліва і 
іншыя. 

Доследнае АСП ўяўляе сабой карпаратыўны навучальны цэнтр, 
прызначаны для павышэння кваліфікацыі супрацоўнікаў, развіццё 
кампетэнцый прадстаўнікоў дылерскай сеткі і карпаратыўнага адпачынку. 

Мэтай працы з'яўляецца ацэнка бягучага стану турыстычнай адраслі, 
аналіз знешняга становішча і ўнутранага стану кампаніі перад адкрыццём і 
запускам аб'екта. Неабходна правесці маркетынгавыя даследаванні, скласці 
структуру будучага прадпрыемства, спрагназаваць тэрмін самаакупнасці і 
рэалізаваць праект. 

Аналіз прадпрыемствы выкананы на базе наступных метадаў 
даследавання: апытанне прадстаўнікоў мэтавай аўдыторыі (прадстаўнікі 
бізнес школ, трэнінгавых кампаній), інтэрв'ю (кіраўнік базы адпачынку 
«кветкi Яблынi»), метад экспертных ацэнак ўнутранай і знешняй асяроддзя 
прадпрыемства, метад экспертных ацэнак канкурэнтнага асяроддзя. 
Апрацоўка дадзеных выканана пры дапамозе наступных падыходаў і 
мадэляў: мадэль 7-S Маккинси, SNW-аналіз, мадэль пяці сіл Портера STEEP-
аналіз, SWOT-аналіз. 

Вывучана другасная інфармацыя, прадстаўленая ў адкрытым доступе 
(спецыялізаваныя інтэрнэт рэсурсы міністэрстваў і статыстычных 
арганізацый), а так жа публікацыі ў спецыялізаваных выданнях. 
 



ABSTRACT 
 
Theme of master's work "Development of the opening strategy of the 

training center" Vilia Park". The work consists of introduction, general description 
of the work, three chapters, conclusion, list of references. The work includes 65 
pages of text material, 10 figures, 13 tables, 4 annexes. The number of sources 
used - 20. 

Basic terms and definitions: REST BASE, CORPORATE TRAINING 
CENTER, ANALYSIS, MARKETING RESEARCH, COMPETITORS, 
SUPPLIERS, TARGET AUDIENCE. 

The object of the research is a separate structural unit of the foreign unitary 
production enterprise “Kosvik” - “VILIA PARK”. The parent company (IUPP 
"Kosvik") specializes in the production of parquet products. Production facilities of 
the company are located in Zaslavl, Belarus. Parquet factory "Kosvik" works on 
the principle of a full cycle of wood processing. The company employs more than 
600 people. The design capacity of the enterprise is 800 000 sq. M. per year, about 
80% of the products are exported. Dealer network covers more than 30 countries. 
Among them: Canada, USA, Germany, Poland, Russia, Belarus, Ukraine, 
Kazakhstan, the Baltic countries, the Gulf countries and others. 

The SWP is a corporate training center designed to improve the skills of 
employees, develop the competence of representatives of the dealer network and 
corporate leisure. 

The aim of the work is to assess the current state of the tourist industry, the 
analysis of the external situation and the internal state of the company before 
opening and launching the object. It is necessary to conduct marketing research, to 
make the structure of the future enterprise, to predict the period of self-sufficiency 
and to implement the project. 

The analysis of the company is based on the following research methods: a 
survey of representatives of the target audience (representatives of business 
schools, training companies), an interview (manager of the Kvetki Yablyni 
recreation center), a method of expert assessments of the internal and external 
environment of an enterprise, a method of expert assessments of the competitive 
environment. Data processing was performed using the following approaches and 
models: Mackins 7-S model, SNW-analysis, Porter's five-force model, STEEP-
analysis, SWOT-analysis. 

The secondary information presented in open access (specialized Internet 
resources of ministries and statistical organizations), as well as publications in 
specialized publications, was studied. 


