
КОЛЕКТОР VS БОРЖНИК



Одного дня в невеличкому містечку кілька
 порядних громадян взяли кредит. Незважаючи
 на буденність вказаної події, саме вона
 назавжди змінила життя всіх громадян. Але давайте не будемо
забігати вперед і розкажемо все по порядку. І так, порядні
громадяни взяли кредит. Що ж відбувається далі? Звичайно,
вони почали щомісяця сплачувати відсотки. І все йшло по плану,
але кожного дня зростало не тільки розуміння, що кредит треба
віддавати, але й розуміння неспроможності робити це. І як же
бути?! Один із наших боржників не знайшов кращого вирішення
проблеми, ніж проникнути до фінансової устави та знищити
документи, які містили інформацію по всіх кредитах.
Ситуація непроста, банк збентежений, адже залишився без
інформації про всіх боржників, тому підозрює кожного
мешканця. І що ж робить банк? Він наймає колекторів, які будуть
жити серед громадян і шукати справжніх боржників. Порядні
громадяни звичайно обурені тим, що кожний опинився під
підозрою і не збираються допомагати, ба навіть хочуть знайти
колекторів і вигнати їх з містечка. Тому колектори змушені діяти
таємно.
І, як ми і обіцяли, зовсім буденна подія назавжди змінила життя

маленького містечка. Чи зможуть уважні колектори знайти 
справжніх боржників? Чи зможуть 

хитрі боржники заплутати колекторів? Чи 
зможуть громадяни викрити колекторів? Як то

кажуть: гра покаже! Нумо до гри! 

КОЛЕКТОР VS БОРЖНИК
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Мета  гри. 
Розвиток здатності до логічного
мислення, проведення досліджень,
уміння грамотно і точно
формулювати та висловлювати свої
позиції, належним чином їх
обґрунтовувати, брати участь в
аргументованій дискусії, а також
покращення рівня фінансової
грамотності. 
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Час, що потрібен для
ознайомлення гри: 5-10 хв

Вік гравців: з 13-99 років

Час тривалості гри: 20-60 хв

Що потрібно, щоб грати в гру?
Логічне мислення, пам'ять,
підкованість в термінах,
кмітливість та вміння
переконувати!

Кількість гравців: 9-20 осіб
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Ведучий – особа, яка слідкує за правилами, оголошує
у кого колектор забрав майно та виносить, за
поданням боржників, кандидатури можливих
колекторів на голосування. Ведучий завжди один. 
Боржник – особа, яка взяла кредит і робить все, щоб
це приховати. Головне завдання: вигнати колектора.
Боржник не знає кодове слово та інших боржників.
Колектор – особа, яку найняв банк для пошуків
боржників. Головне завдання: забрати майно у
боржника. Колектор знає кодове слово та інших
колекторів.
Юрист – незалежна особа. Головне завдання:
врятувати боржника від конфіскації. Юрист знає
кодове слово. Юрист завжди один. 
Законослухняний громадянин –
мешканець\мешканка містечка. Головне завдання:
вигнати колекторів із міста. Законослухняні
громадяни знають кодове слово та не знають інших
порядних громадян.
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Правила гри
Герої:



Кількість гравців
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Картки у грі

Колектор

Боржник

Юрист

Законослухняний 
громадянин



Кодове слово – це завжди фінансовий
або фінансово – правовий термін.
Кодове слово відомо всім, окрім
боржників. 

Кодове слово
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Стратегія боржника. Боржнику треба уважно слухати
питання і намагатися здогадатися кодове слово. Щоб
заплутати колекторів необхідно впевнено
відповідати на питання і намагатися вгадати
правильну відповідь, щоб склалося враження, що
гравець точно знає слово. 
Стратегія колектора. 
Колектору треба задавати такі 
питання, які допоможуть 
вивести боржників «на чисту
 воду». Наприклад, кодове 
слово «відсотки». Колектор 
може запитати: чи можна їх 
обчислювати? Якщо відповідь «ні», колектор має
зачіпку. Але будьте обережні, боржник може
здогадатися кодове слово.

Стратегія
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Розглянемо стратегію кожного героя. Нагадаємо, що кодове слово відомо
всім героям, окрім боржників. 



Стратегія юриста. Юристу треба уважно
спостерігати за розвитком подій і намагатися
зрозуміти, хто з гравців буде під загрозою
конфіскації майна. 
Стратегія законослухняних громадян.
Законослухняні громадяни хочуть, щоб їх не
визнали боржниками. Тому можна діяти за
різними сценаріями, давайте розглянемо один із
них. Задавайте нейтральні питання, наприклад,
«сьогодні тепло?» або «Вам зручно сидіти?». Така
стратегія заплутає і боржників, і колекторів.
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Хід гриГра починається з того, що 
ведучий роздає картки, кожен гравець
отримує по 1 карточці. Ведучий обов’язково
попереджає, що картку треба тримати так, щоб особа,
яка сидить поруч не побачила, що там написано. 

Після того як всі гравці прочитали свою картку, ведучий
просить всіх уявити себе мешканцями невеличкого
містечка та розповідає цікаву історію про події, які там
відбулися (повний текст історії є в описі до гри).
Кількість боржників і колекторів залишається
таємницею. 

ПОРАДА! Історію бажано розповідати як казку
для того, щоб створити необхідну атмосферу. 
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 Після того ведучий повідомляє, що кодове слово
відомо всім, окрім боржників. Але питання задають
всі гравці. 

УВАГА!  Питання мають бути побудовані таким
чином, щоб відповідь була лише «так» або «ні».



 Закінчилося перше коло. Ведучий оголошує, що всі
йдуть додому. В той момент всі гравці закривають
очі. Ведучий уважно 
стежить за тим, щоб 
всі закрили очі. 
Нарада колекторів. 
Час діяти колекторам, 
ведучий каже: 
«збираються колектори».
 Всі колектори відкривають очі. У інших гравців очі
закриті. Колектори беззвучно (жестами) «радяться»
та показують ведучому, хто на їх думку є боржником
(тобто гравця, чиє майно буде конфісковано). Після
того ведучий промовляє: «дякую, зрозуміло,
колектори закінчили нараду». Колектори закривають
очі. 

 Починається перше коло. Всі гравці по черзі задають
один одному питання. Ведучий уважно стежить за тим,
щоб відповіді були лише «так» або «ні». 
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Робота юриста. Жоден з гравців не знає хто саме є
юристом. Ведучий каже: «свою роботу починає
юрист». Юрист вказує на будь-якого гравця, кого він
хоче врятувати від конфіскації. Юрист заплющує очі.
Якщо він вгадав, кого обрали колектори, то цей
гравець залишається в грі зі своїм майном. Якщо ні -
то гравець покидає гру, сказавши своє останнє слово.

Анонімні записки від боржників. Боржники теж діють
активно. Кожної ночі вони по черзі підкидають записки з
пропозиціями, хто є колектором. Ведучий каже: «боржник
№ 1». Боржник № 1 відкриває очі. У інших боржників очі
закриті. Боржник № 1 
беззвучно (жестами) показує 
ведучому, хто на його 
думку є колектором. 
Після того ведучий 
промовляє: «дякую, зрозуміло».
 Боржник № 1 закриває очі. 

ПОРАДА! Потрібно слухати питання та відповіді
на них, щоб мати шанс врятувати того, кого може

обрати колектор! 
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Ведучий каже: «боржник № 2». 
Боржник № 2 відкриває очі. 

У інших боржників очі 
закрити. Боржник № 2 

беззвучно (жестами) показує 
ведучому, хто на його думку

 є колектором. Після того 
ведучий промовляє: 

«дякую, зрозуміло». Боржник № 2 
закриває очі. Далі починає свою діяльність

 Боржник № 3 і так далі по кількості боржників.

Ведучий просить всіх гравців відкрити очі. Потім він
оголошує, кого колектори визнали боржником. Для цього
гравця гру закінчено. Він може лишитись за столом, але не
може говорити,
 радитись з іншими, або брати участь у
дискусіях. Далі ведучий розповідає, що 
отримав в ночі анонімні записки з 
пропозиціями, хто є колектором 
(кількість записок залежить від кількості 
боржників) і виносить їх кандидатури
 на голосування. За бажанням, кожен
 з них може виголосити промову в
 свій захист і спробувати переконати решту у тому, що він не є
колектором.
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 Тепер всі гравці (разом з боржниками) мають право
голосу, починається голосування шляхом підняти рук за
кожну кандидатуру. Якщо двоє гравців здобули однакову
кількість голосів, потрібно
вислухати їх ще раз і 
повторно провести 
голосування. Гравець з
найбільшою кількістю 
голосів визнає поразку, 
його визнали колектором
та вигнали з містечка. 
Якщо кількість голосів після другого голосування
лишилась однакова, починається нова дискусія, до
моменту, коли хтось з гравців не змінить свою думку.
«Вигнаний» гравець закінчив гру, але ким він був на
справді залишається таємницею. Він може лишитись за
столом, але не може говорити, радитись з іншими, або
брати участь у дискусіях. Починається нове коло.

Гра закінчується тоді, коли будуть 
«вигнані» всі колектори або майно 

всіх справжніх боржників буде 
конфісковано. 
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ВЕСЕЛОЇ ГРИ!

Луцький Національний 
Технічний Університет

 
Юридична клініка "Veritas" 


