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Це методичний посібник по авторській грі, яка поєднує інтелектуальні знання, 

логіку, бізнес-розрахунки, а також педалює, на жаль, на широковживане в 
сучасному житті явищі/віянні/тенденції сподіватися на випадок, на щастя. 

 
Вступ, запропонований В. Косенком: 

Одна з сучасних розвиваюче–навчально–пізнавальних проблем – це яким 
чином якщо і не поєднати, то хоча б наблизити одні до других вікторинний рух і 

практичні потреби? Адже лише малу дещицю з того, що сьогодні отримують для 
самовдосконалення учасники всіляких численних інтелектуальних ігор, можна 

застосувати у житті. Це дуже нагадує ситуацію, коли дитина протягом 10–11 років 
відвідує школу, виходить із неї, продовжує отримувати освіту у технікумах та 

інститутах, приходить на виробництво – а там її чекає "творча" порада: "Забудь те, 
що ти вчив! Не знадобиться тобі все те. Ось інструкція, ось пімпочка, ось педаль – 
і вперед ... за посадами, за званнями чи за заробітною платнею ...".  

Як поєднати привабливість, зацікавленість і користь? 
"Лакмусовим папірцем" глибини авторських ідей описаної в цій книзі 

"БІЗНЕС–ГРИ" слугує хоча б такий, на мою думку, яскравий факт. Під час мого 
першого знайомства з "БІЗНЕС-ГРОЮ" цілком випадково сідаємо в одну команду 

ми, двоє абсолютних новачків у ній: я й одна людина з вищою економічною 
освітою, умовно назвемо її К*. Ведучий знайомить усіх із правилами, задає перше 

з 15-ти питань, між учасниками починаються спонтанні "торги" за право 
відповідати на нього ("торги" сягають уже багатьох тисяч грошових одиниць 

"БІЗНЕС-ГРИ", давайте назвемо їх, скажімо, "рублями", чи з дозволу автора гри – 
"Бабаричками"), ведучий посміхається (як я вже потім зрозумів – співчутливо) – і 

раптом К* заявляє: "А останнє питання я куплю за один "рубль". І який же у мене 
був подив, приємний шок за його далекоглядність – сталося саме так! О, якби всі 
наші гравці, економісти, вчені, та й політики були такими ж передбачливими, як 

К*, та мудрими, як автор "Бізнес-гри" !.. 
На деякі згадані у цьому вступі питання і дасть відповіді ця книга, яку 

закликаю хоча б уважно прочитати. Якщо ж побажаєте ще і приєднатися до 
дитячих організацій ВДТО КРОКС чи до ВДГО "Гармонійний розвиток" – то 

ласкаво просимо! 
Валерій Косенко. 


