Кафедра психології

Психологія прийняття рішень
назва вибіркової дисципліни

Семестр: 1 або 2 (магістратура)
Обсяг дисципліни:
загальна кількість годин –90(кредитів ЄКТС – 3);
аудиторні години – 30 (лекції – 14, практичні – 16)
Форма звітності: залік
Лектор: проф. Кизименко Леонід Дмитрович (lekyz21@gmail.com)
Результати навчання: формування компетенції менеджера.
знати:




психологічні теорії розв’язання проблем та прийняття рішень;
психологічні механізми розв'язання задач і проблем;
психологічні засади ефективності і оптимізації рішень;

вміти:




оволодіти навичками фасилітації та модерування ухвалення індивідуальних і групових рішень;
уміти аналізувати причини бар’єрів та обмежень у процесі прийняття індивідуальних і групових
рішень;
уміти проводити діагностику індивідуальних особливостей ухвалення рішень, а також надавати
допомогу індивідові і групі у формуванні оптимального способу ухвалення рішень.

Анотація навчальної дисципліни:
Мета курсу: сформувати у слухачів розуміння психологічних концепцій ухвалення рішень, специфіку
індивідуальних і групових способів розв'язання проблем, навчити застосовувати методи прийняття рішень, що є
складовою професійної компетентності у різних спеціальностях та галузях діяльності.
Завдання: Проаналізувати психологічні теорії прийняття рішень. Розкрити психологічні механізми процесу
прийняття рішень та його складових частин. З’ясувати вплив індивідуально-типологічних, гендерних
особливостей на процес прийняття рішень. Виявити та проаналізувати відмінності та технології індивідуальних
та групових рішень. Аргументувати важливість набуття навиків ефективного прийняття індивідуальних рішень
не лише для управлінця будь-якої організації, але й сучасного фахівця кожної галузі практичної професійної
діяльності.
Рекомендована література: Друкер П. Ф. Эффективное принятие решений.  М., 2006.; Канеман Д., Словик
П., Тверски А. Принятие решений в неопределенности: Правила и предубеждения / Пер. с англ. – Х.: Изд-во
Институт прикладной психологии “Гуманитарный центр”, 2005. – 632 с.; Корнилова Т. В. Психология риска
принятия решений: Учебное пособие для вузов. – М.: Аспект Пресс, 2003. – 286 с. Кирхлер Э., Шрот А.
Принятие решений в организациях / Пер. с нем. – Х.: Изд-во Институт прикладной психологии “Гуманитарный
центр”, 2004. – 160 с. Кулагин О.А. Принятие решений в организациях. Учебное пособие. СПб. 2001. Плаус С.
Психология оценки и принятия решений / Перевод с англ. — М.: Информацион-но-издательский дом
“Филинъ”, 1998. — 368 с.

Форми та методи навчання: лекції, практичні вправи, ситуаційні завдання, ігри, консультації,
самостійна робота.
Мова навчання: українська
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