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1. МЕТА ТА ЗАВДАННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Навчальна дисципліна «Психологія прийняття рішень» є необхідною 

складовою професійної підготовки майбутніх фахівців, і знайомить з 

психологічними концепціями та моделями, закономірностями та механізмами, 

техніками та прийомами прийняття індивідуальних та колективних рішень, 

типовими логічними помилками та пастками мислення в процесі прийняття 

рішень, а також способами їх уникнення.   

Метою курсу є надати студентам знання про психологічну природу 

процесу прийняття рішень та розвинути практичні навички прийняття 

індивідуальних і колективних рішень. 

Завдання курсу – ознайомити студентів із психологічними концепціями 

прийняття рішень, основними стилями та типами рішень, специфікою 

прийняття рішення в умовах невизначеності та ризику, способами уникнення 

пасток мислення на кожному етапі прийняття рішення; сформувати навички 

прийняття індивідуальних і групових рішень з використанням сучасних 

технологій прийняття рішень та надання кваліфікованої допомоги  індивідові та 

колективу у формуванні оптимального способу прийняття рішень. 

Міждисциплінарні зв’язки. Курс «Психологія прийняття рішень» 

пов'язаний з такими дисциплінами, як «Загальна психологія», «Соціальна 

психологія», «Психологія управління». 

Формування компетенцій 

У результаті успішного проходження курсу студент набуде загальні 

компетентності: 

- здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях 

- знання та розуміння предметної області та розуміння професійної 

діяльності 

- здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями 

- здатність бути критичним і самокритичним  

- здатність приймати обґрунтовані рішення 

- здатність генерувати нові ідеї (креативність)  

-  навички міжособистісної взаємодії.   
та спеціальні (фахові) компетентності: 

- здатність оперувати категоріально-понятійним апаратом психології 

- здатність до розуміння природи поведінки, діяльності та вчинків 

- здатність самостійно збирати та критично опрацьовувати, аналізувати та 

узагальнювати психологічну інформацію з різних джерел 

- здатність до особистісного та професійного самовдосконалення, навчання 

та саморозвитку 

Програмні результати навчання: 

- аналізувати та пояснювати психічні явища, ідентифікувати психологічні 

проблеми та пропонувати шляхи їх розв’язання 

- розуміти закономірності та особливості розвитку і функціонування 

психічних явищ в контексті професійних завдань 
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- рефлексувати та критично оцінювати достовірність одержаних 

результатів психологічного дослідження, формулювати аргументовані 

висновки 

- пропонувати власні способи вирішення психологічних задач і проблем у 

процесі професійної діяльності, приймати та аргументувати власні 

рішення щодо їх розв’язання 

- формулювати думку логічно, доступно, дискутувати, обстоювати власну 

позицію, модифікувати висловлювання відповідно до культуральних 

особливостей співрозмовника 

- відповідально ставитися до професійного самовдосконалення, навчання 

та саморозвитку. 

Після завершення курсу, студенти повинні знати: психологічну природу 

процесу прийняття рішень; зміст та специфіку основних психологічних 

моделей прийняття рішень; типові логічні помилки та пастки мислення на 

різних етапах прийняття рішень; феномени індивідуальних та колективних 

рішень, а також вміти: організовувати процес прийняття рішення як 

індивідуально так і в групі; застосовувати різні стратегії, сучасні методи та 

техніки для прийняття оптимального рішення; аналізувати причини бар’єрів та 

обмежень у процесі прийняття індивідуальних і групових рішень 

2. ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

№ 
п/п 

Кількість годин 

Тема Лекції 

Семінарські / 

практичні 

заняття 

Змістовний модуль 1. ПСИХОЛОГІЧНІ МОДЕЛІ ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ. 

ФЕНОМЕНИ ПРИЙНЯТТЯ ІНДИВІДУАЛЬНИХ ТА КОЛЕКТИВНИХ РІШЕНЬ 

1 Тема 1. Вступ у психологію прийняття рішень. 2 2 

2 Тема 2. Психологічна модель прийняття рішень 

WRAP  2 2 

3 Тема 3. Психологічна модель прийняття рішень 

WRAP (продовження) 2 2 

4 Тема 4. Концепція обмеженої раціональності та 

психологічна модель прийняття рішень 

«Передбачувана ірраціональність»  
2 2 

5 Тема 5. Феномени прийняття індивідуальних 

рішень 2 2 

6 Тема 6. Феномени прийняття колективних рішень 2 2 

Тема 7. Психологія прийняття управлінських 2 2 
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рішень. Стилі прийняття рішень 

 Тема 8. Проблема зволікання і самоконтролю 

(прокрастинація) при прийнятті рішень. 2 2 

Змістовний модуль 2. ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ В УМОВАХ НЕВИЗНАЧЕНОСТІ ТА 

РИЗИКУ 

7 Тема 9. Теорія двох систем/режимів мислення 
2 2 

8 Тема 10. Механізм передчасних (поспішних) 

висновків при прийнятті рішення 2 2 

9 Тема 11. Прийняття рішення в умовах 

невизначеності / ризику 4 4 

10 Тема 12. Ілюзії розуміння та прогнозування при 

прийнятті рішень 2 2 

11 Тема 13. Сучасні технології прийняття рішень 
2 2 

 Всього годин 28 28 

 

 

 

3. ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

Змістовний модуль 1. ПСИХОЛОГІЧНІ МОДЕЛІ ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ. 

ФЕНОМЕНИ ПРИЙНЯТТЯ ІНДИВІДУАЛЬНИХ ТА КОЛЕКТИВНИХ 

РІШЕНЬ 

 

Тема 1. Вступ у психологію прийняття рішень.  

Природа процесу прийняття рішень. Основні поняття психології 

прийняття рішень. Основні моделі прийняття рішень: прескриптивна 

(нормативна) та дескриптивна. Логічні помилки у прийнятті рішень. Прийоми, 

що допомагають приймати рішення. Особа, що приймає рішення (ОПР). Вплив 

типу особистості та типу мислення на процес прийняття рішення. Особливості 

прийняття рішень у професійній психологічній діяльності. 

 

Рекомендована література:  

1. Помиткіна Л. В. Психологія прийняття особистістю стратегічних 

життєвих рішень: монографія / Любов Віталіївна Помиткіна. – К.: 

Кафедра, 2013 

2. Санников А.И. Психология принятия жизненных решений личностью. 

Диссертация на соиск. доктора психол. наук. Одеса, 2016. 508 с.  

3. Друкер Эффективное принятие решений. М., 2006. 
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4. Козелецкий Ю. Психологическая теория решений. М.: Прогресс, 1999. 

503 с. 

5. Корнилова Т.В. Психология принятия решений: Учебное пособие для 

вузов. М.: Аспект Пресс, 2003. 286 с 

6. Плаус С. Психология оценки и принятия решений / Перевод с англ. – 

М.: Информационно-издательский дом “Филинъ”, 1998. 368 с. 

7. Тополенко О.О. Модель впливу психологічних чинників на процес 

прийняття управлінських  рішень. Збірник наук. праць Інституту 

психології ім. Г.С. Костюка. К., 2008. 

 

Тема 2. Психологічна модель прийняття рішень WRAP (Chip Heath, 

Dan Heath) 

Етапи прийняття рішень згідно моделі WRAP. Пастки мислення на різних 

етапах прийняття рішень. Розширення поля вибору. Способи уникнення пастки 

«вузьких рамок». Техніка «зникнення варіантів». Мультитрекінг. 

 

Рекомендована література:  

1. Хиз Ч. «Ловушки мышления. Как принимать решения, о которых вы 

не пожалеете / Чип Хиз, Дэн Хиз». – М.: Манн, Иванов и Фербер, 

2014. – 317 с. 

2. Булаев Н.И. Поиск и принятие решений в проблемной ситуации. М., 

2005. 

3. Канеман Д., Словик П., Тверски А. Принятие решений в 

неопределенности: Правила и предебеждения / Пер. с англ. – Х.: Изд-

во Институт прикладной психологи «Гуманитарный центр», 2005. – 

632 с. 

4. Спенсер Дж. «Да» или «Нет». Система принятия верных решений / 

Пер. с англ. – СПб.: Питер, 1996. 

5. Heath Ch., Heath D. Decisive: How to Make Better Choices in Life and 

Work. New York : Crown Business, 2013. 243 p. 

 

Тема 3. Психологічна модель прийняття рішень WRAP 

(продовження).  

Перевірка припущень в реальних умовах. Способи уникнення пастки 

«підтвердження упередженості». Розгляд протилежного. Зменшення і 

збільшення «масштабу». Учінг. Способи уникнення пастки «миттєвих емоцій». 

Приборкання миттєвих емоцій. Метод 10/10/10. З’ясування базових 

пріоритетів. Способи уникнення пастки «самовпевненості». Створення крайніх 

варіантів майбутнього. Встановлення «мінних розтяжок» 

 

Рекомендована література:  

1. Хиз Ч. «Ловушки мышления. Как принимать решения, о которых вы 

не пожалеете / Чип Хиз, Дэн Хиз». – М.: Манн, Иванов и Фербер, 

2014. – 317 с. 
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2. Булаев Н.И. Поиск и принятие решений в проблемной ситуации. М., 

2005. 

3. Канеман Д., Словик П., Тверски А. Принятие решений в 

неопределенности: Правила и предебеждения / Пер. с англ. – Х.: Изд-

во Институт прикладной психологи «Гуманитарный центр», 2005. – 

632 с. 

4. Спенсер Дж. «Да» или «Нет». Система принятия верных решений / 

Пер. с англ. – СПб.: Питер, 1996. 

5. Heath Ch., Heath D. Decisive: How to Make Better Choices in Life and 

Work. New York : Crown Business, 2013. 243 p. 

 

Тема 4. Концепція обмеженої раціональності (Herbert Simon) та 

психологічна модель прийняття рішень «Передбачувана ірраціональність» 

(Dan Ariely).  

Основні положення теорії обмеженої раціональності Г.Саймона. 

Стратегія «спрощення реальної ситуації». Стратегія «спрощення проблеми 

вибору». Стратегія «спрощення вибору».  

Теорія передбачуваної ірраціональності Д.Аріеля. Психологічний аналіз 

дії принципів відносності (порівняння з «приманкою»), ефекту безкоштовного 

та ефекту власника, ціни соціальних та ринкових норм 

 

Рекомендована література:  

1. Ариели Д. Предсказуемая иррациональность. Скрытые силы, 

определяющие наши решения. ЗАО «Манн, Иванов и Фербер», 2010. 

229 с.  

2. Ариели Д. Поведенческая экономика. Почему люди ведут себя 

иррационально и как заработать на этом. – М.: Манн, Иванов и 

Фербер, 2012. 296 с. 

3. Саймон Г. А. Теория принятия решений в экономической теории и в 

науке о поведении. Вехи экономической мысли Т.2. Теория фирмы / 

Под ред. В. М. Гальперина СПб.: Экономическая школа, 2000  С. 54-

72. — 534 с. (англ. Theories of decision-making in economics and 

behavioral science, 1959) 

4. Саймон Г. Рациональность как процесс и продукт мышления. THESIS 

Вып.3. 1993 

5. Ariely, D. Predictably Irrational, Revised and Expanded Edition: The 

Hidden Forces That Shape Our Decisions. HarperCollins, 2008. 

6. Ariely, Dan (2000), "Controlling information flow: Effects on consumers' 

decision making and preference", Journal of Consumer Research Т. 27 (2): 

233–248. 

7. Heyman, James & Ariely, Dan (2004), "Effort for Payment: A Tale of Two 

markets", Psychological Science Т. 15 (11): 787–793(7). 

8. Simon H. Administrative Behavior. New York : The Free Press, 1976 
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Тема 5. Феномени прийняття індивідуальних рішень.  

Ефекти оцінки ймовірностей випадкових подій (евристика 

репрезентативності, евристика доступності, ілюзія (феномен) контролю, 

феномен «валентності» (ефект Ф. Ірвіна)). Ефекти оцінки та вибору 

альтернатив (якірний ефект, ефект сприйняття ризику (феномен М. Старра), 

інерційний ефект, ефект реактивного опору). Оціночні ефекти після прийняття 

рішення (ефект надмірної впевненості, феномен когнітивного дисонансу). 

 

Рекомендована література:  

1. Грабовська С.Л. Психологічні аспекти комунікаційного менеджменту 

організації : навч. посібник / С. А. Грабовська. - Львів : ЛНУ імені 

Івана Франка, 2014. - 456 с.  

2. Копець Л. Класичні експерименти в психології : навч. посібник / Л. 

Копець. - К. : Видавничий дім "Києво-Могилянська академія", 2010. - 

283 с. 

3. Кирхлер Э., Шрот А. Принятие решений в организациях / Пер. с нем. 

– Х.: Изд-во Институт прикладной психологии «Гуманитарный 

центр», 2004. – 160 с. 

4. Петруня Ю. Є., Говоруха В. Б., Літовченко Б. В. та ін. Прийняття 

управлінських рішень. Навч. посіб./ за ред. Ю. Є. Петруні. – 2-ге вид. 

– К.: Центр учбової літератури, 2011. – 216 с. 

5. Почебут, Л.Г. Организационная социальная психология / Л.Г. 

Почебут, В.А. Чикер. — СПб.: Изд-во «Речь», 2000. - 298 с. 

6. Тополенко О.О. Модель впливу психологічних чинників на процес 

прийняття управлінських  рішень. Збірник наук. праць Інституту 

психології ім. Г.С. Костюка. – К., 2008. 

 

Тема 6. Феномени прийняття колективних рішень.  

Ефект поляризації. Феномен «group-think». Ефект «соціальної 

фасилітації». Ефект «соціальних лінощів». Феномен «вивченого дисонансу». 

Ефекти «обсягу» і «складу» групи, що приймає рішення. Ефект «асиметрії 

якості рішень». Феномен ідіосинкразичного кредиту. Феномен хибної згоди. 

Феномен «віртуального вирішувача». Ефект конформізму. 

 

Рекомендована література:  

1. Грабовська С.Л. Психологічні аспекти комунікаційного менеджменту 

організації : навч. посібник / С. А. Грабовська. - Львів : ЛНУ імені 

Івана Франка, 2014. - 456 с.  

2. Копець Л. Класичні експерименти в психології : навч. посібник / Л. 

Копець. - К. : Видавничий дім "Києво-Могилянська академія", 2010. - 

283 с. 

3. Кирхлер Э., Шрот А. Принятие решений в организациях / Пер. с нем. 

– Х.: Изд-во Институт прикладной психологии «Гуманитарный 

центр», 2004. – 160 с. 
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4. Петруня Ю. Є., Говоруха В. Б., Літовченко Б. В. та ін. Прийняття 

управлінських рішень. Навч. посіб./ за ред. Ю. Є. Петруні. – 2-ге вид. 

– К.: Центр учбової літератури, 2011. – 216 с. 

5. Почебут, Л.Г. Организационная социальная психология / Л.Г. 

Почебут, В.А. Чикер. — СПб.: Изд-во «Речь», 2000. - 298 с. 

6. Тополенко О.О. Модель впливу психологічних чинників на процес 

прийняття управлінських  рішень. Збірник наук. праць Інституту 

психології ім. Г.С. Костюка. – К., 2008. 

7. Чередниченко И. П., Тельных Н. В. Психология управления / Серия 

«Учебники для высшей школы». – Ростов-на-Дону: Феникс, 2004. – 

608 с. 

 

Тема 7. Психологія прийняття управлінських рішень. Стилі 

прийняття рішень 

Класифікація управлінських рішень. Вимоги, що висуваються до  

управлінських рішень. Основні чинники, що впливають на поведінку керівника 

при прийнятті рішень (В. Врум, Ф. Йеттен). Психологічні бар'єри та обмеження 

при прийнятті рішень (Р. Мокшанцев). Класифікація та характеристика стилів 

прийняття рішень. 

 

Рекомендована література:  

1. Грабовська С.Л. Психологічні аспекти комунікаційного менеджменту 

організації : навч. посібник / С. А. Грабовська. - Львів : ЛНУ імені 

Івана Франка, 2014. - 456 с.  

2. Карамушка Л.М. Психологія управління: Навч. посіб. – К.: Міленіум,    

2003. – 344 с. 

3. Карпов А.В. Психология принятия управленческих решений. – М., 

1998. 

4. Кирхлер Э., Шрот А. Принятие решений в организациях / Пер. с нем. 

– Х.: Изд-во Институт прикладной психологии «Гуманитарный 

центр», 2004. – 160 с. 

5. Кулагин О.А. Принятие решений в организациях. Учебное пособие. 

СПб. 2001. 

6. Петруня Ю. Є., Говоруха В. Б., Літовченко Б. В. та ін. Прийняття 

управлінських рішень. Навч. посіб./ за ред. Ю. Є. Петруні. – 2-ге вид. 

– К.: Центр учбової літератури, 2011. – 216 с. 

7. Тополенко О.О. Модель впливу психологічних чинників на процес 

прийняття управлінських  рішень. Збірник наук. праць Інституту 

психології ім. Г.С. Костюка. – К., 2008. 

8. Чередниченко И. П., Тельных Н. В. Психология управления / Серия 

«Учебники для высшей школы». — Ростов-на-Дону: Феникс, 2004. — 

608 с.  
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Тема 8. Проблема зволікання і самоконтролю (прокрастинація) при 

прийнятті рішень.  

Види, основні причини та наслідки прокрастинації. Теорії прокрастинації. 

Техніки боротьби з прокрастинацією. Категоризація використання часу. 

Планування справ. Розподіл зусиль. Управління цілями 

 

Рекомендована література:  

1. Ariely, Dan & Wertenbroch, Klaus (2002), "Procrastination, Deadlines, and 

Performance: Self-Control by Precommitment", Psychological Science Т. 13 

(3): 219–224. 

2. Людвиг П. Победи прокрастинацию! Как перестать откладывать дела на 

завтра. – М. : Альпина Паблишер, 2017. – 264 с. 

3. Фьоре Н. Психология убеждения. Лёгкий способ перестать откладывать 

дела на потом. — М.: Манн, Иванов и Фербер, 2013. 

4. Боно Е. Научите себя думать. Самоучитель по развитию мышления. – М., 

2005. – 288 с. 

5. Булаев Н.И. Поиск и принятие решений в проблемной ситуации. М., 

2005. 

6. Келли Г., Армстронг Р. Тренинг принятия решений / Пер. с англ. – СПб.: 

Питер, 2001. – 224 с. 

7. Орликовський М.О., Осовська Г.В., Ткачук В.І. Самоменеджмент: 

практикум: навч. посіб. для студ. вузів / Орликовський М.О., Осовська 

Г.В., Ткачук В.І. - К.: Кондор-Видавництво, 2012. - 410 с. 

 

 

Змістовний модуль 2. ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ В УМОВАХ 

НЕВИЗНАЧЕНОСТІ ТА РИЗИКУ 

 

Тема 9. Теорія двох систем/режимів мислення (Daniel Kahneman) 

 Два типи перебігу когнітивних процесів: «швидкий» режим – Система 1 

та «повільний» режим – Система 2. Основні завдання Системи 1 і Системи 2. 

Помилки інтуїтивного мислення  Вплив когнітивних ілюзій та ілюзій 

сприйняття на прийняття рішень. Феномен праймінгу (передування). Поняття 

когерентності та когнітивної легкості при прийнятті рішень. Вплив емоцій 

(настрою) на прийняття рішень 

 

Рекомендована література:  

1. Канеман Д. Думай медленно... решай быстро. – М.: АСТ, 2013. – 656 

с. 

2. Канеман Д., Словик П., Тверски А. Принятие решений в 

неопределенности: Правила и предебеждения / Пер. с англ. – Х.: Изд-

во Институт прикладной психологи «Гуманитарный центр», 2005. – 

632 с. 

3. Канеман Д. Внимание и усилие / пер. с англ. И. С. Уточкина. – М.: 

Смысл, 2006. – 288 с. 
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4. Канеман Д., Тверски А. Рациональный выбор, ценности и фреймы // 

Психологический журнал. –  2003. –  Т. 24. –  № 4. –  С. 31−42. 

5. Kahneman D. Thinking, fast and slow. New York : Farrar, Straus, and 

Giroux. 2011. 656 p 

6. Mussweiler T. The Malleability of Anchoring Effects // Experimental 

Psychology. – 2002. – Vol. 49, no. 1. – P. 67-72.  

7. Wansink, B., Kent, R.J. and Hoch, S.J. An Anchoring and Adjustment 

Model of Purchase Quantity Decisions. – 1998. – No. 35. – P. 71-81. 

 

Тема 10. Механізм передчасних (поспішних) висновків при прийнятті 

рішень 

Ігнорування неоднозначності і придушення сумнівів. Перебільшена 

емоційна когерентність.. Принцип WYSIATI. Підстановки і евристичні методи 

при прийнятті рішень. Евристика тривимірності. Евристика афекту. 

 

Рекомендована література:  

1. Канеман Д. Думай медленно... решай быстро. – М.: АСТ, 2013. – 656 

с. 

2. Канеман Д., Словик П., Тверски А. Принятие решений в 

неопределенности: Правила и предебеждения / Пер. с англ. – Х.: Изд-

во Институт прикладной психологи «Гуманитарный центр», 2005. – 

632 с. 

3. Канеман Д. Внимание и усилие / пер. с англ. И. С. Уточкина. – М.: 

Смысл, 2006. – 288 с. 

4. Канеман Д., Тверски А. Рациональный выбор, ценности и фреймы // 

Психологический журнал. –  2003. –  Т. 24. –  № 4. –  С. 31−42. 

5. Kahneman D. Thinking, fast and slow. New York : Farrar, Straus, and 

Giroux. 2011. 656 p 

6. Mussweiler T. The Malleability of Anchoring Effects // Experimental 

Psychology. – 2002. – Vol. 49, no. 1. – P. 67-72.  

7. Wansink, B., Kent, R.J. and Hoch, S.J. An Anchoring and Adjustment 

Model of Purchase Quantity Decisions. – 1998. – No. 35. – P. 71-81. 

 

Тема 11. Прийняття рішення в умовах невизначеності / ризику 

Теорія перспективи (проспектів) (Д. Канеман – А. Тверскі). Концепція 

неприйняття втрат. Чотирьохсегментна схема. Ефекти «можливості» та 

«визначеності». Ефект фреймінгу (встановлення рамок). Теорія каяття (Г.Лумс і 

Р. Сагден). 

 

Рекомендована література:  

1. Санников А.И. Психология принятия жизненных решений личностью. 

Диссертация на соиск. доктора психол. наук. Одеса, 2016. 508 с.  

2. Канеман Д. Думай медленно... решай быстро. – М.: АСТ, 2013. – 656 

с. 
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3. Канеман Д., Словик П., Тверски А. Принятие решений в 

неопределенности: Правила и предебеждения / Пер. с англ. – Х.: Изд-

во Институт прикладной психологи «Гуманитарный центр», 2005. – 

632 с. 

4. Канеман Д. Внимание и усилие / пер. с англ. И. С. Уточкина. – М.: 

Смысл, 2006. – 288 с. 

5. Канеман Д., Тверски А. Рациональный выбор, ценности и фреймы // 

Психологический журнал. –  2003. –  Т. 24. –  № 4. –  С. 31−42. 

6. Mussweiler T. The Malleability of Anchoring Effects // Experimental 

Psychology. – 2002. – Vol. 49, no. 1. – P. 67-72.  

7. Wansink, B., Kent, R.J. and Hoch, S.J. An Anchoring and Adjustment 

Model of Purchase Quantity Decisions. – 1998. – No. 35. – P. 71-81. 

 

Тема 12. Ілюзії розуміння та прогнозування при прийнятті рішень  

Ретроспективне спотворення (викривлення). Ілюзія значущості. Ілюзії 

експертів. Статистичні прогнози та прогнози експертів. Теорія П.Міла. Інтуїція 

як розпізнавання. Набуття інтуїтивних вмінь. Помилка планування. 

Оптимістичне спотворення.   

 

Рекомендована література:  

1. Канеман Д. Думай медленно... решай быстро. – М.: АСТ, 2013. – 656 

с. 

2. Канеман Д., Словик П., Тверски А. Принятие решений в 

неопределенности: Правила и предебеждения / Пер. с англ. – Х.: Изд-

во Институт прикладной психологи «Гуманитарный центр», 2005. – 

632 с. 

3. Канеман Д. Внимание и усилие / пер. с англ. И. С. Уточкина. – М.: 

Смысл, 2006. – 288 с. 

4. Канеман Д., Тверски А. Рациональный выбор, ценности и фреймы // 

Психологический журнал. –  2003. –  Т. 24. –  № 4. –  С. 31−42. 

5. Mussweiler T. The Malleability of Anchoring Effects // Experimental 

Psychology. – 2002. – Vol. 49, no. 1. – P. 67-72.  

6. Wansink, B., Kent, R.J. and Hoch, S.J. An Anchoring and Adjustment 

Model of Purchase Quantity Decisions. – 1998. – No. 35. – P. 71-81. 

 

Тема 13. Сучасні технології прийняття рішень.  

Квадрат Декарта як техніка прийняття рішень. Технології прийняття 

рішень: «Колесо» (М. Басадур): 8 кроків – «Туманна ситуація», «Пошук 

фактів», «Визначення проблеми (образ вирішеної проблеми)», «Створення поля 

ідей (мозковий штурм)», «Оцінка та відбір», «Образ рішення (сценарій 

реалізації ідеї)», «Складання плану дій», «Дії та їх оцінка». «Шість капелюшків 

мислення» (Едвард де Боно): білий (вчений) - факти і цифри; червоний 

(художник) - емоції, почуття та інтуїція; жовтий (оптиміст) - переваги,  вигода, 

перспектива; чорний (критик) - ризики і загрози; зелений (креативщик) - нові 

оригінальні ідеї; синій (керівник) - управління процесом реалізації ідеї і роботи 
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над вирішенням завдань. «Коло Уолта Діснея» - ролі Мрійника, Реаліста, 

Критика. 

 

Рекомендована література:  

1. Грабовська С.Л. Психологічні аспекти комунікаційного 

менеджменту організації : навч. посібник / С. А. Грабовська. - Львів : 

ЛНУ імені Івана Франка, 2014. - 456 с.  

2. Боно Э. Искусство думать. Латеральное мышление как способ 

решения сложных задач. – М.: Альпина Паблишер, 2015. – 172 с. 

3. Боно Э. Шесть шляп мышления. – Питер, 1997.  

4. Боно Э. Параллельное мышление. – М.: ПОПУРРИ, 2007. – 320 с. 

5. Булаев Н.И. Поиск и принятие решений в проблемной ситуации. 

М., 2005. 

6. Орликовський М.О., Осовська Г.В., Ткачук В.І. Самоменеджмент: 

практикум: навч. посіб. для студ. вузів / Орликовський М.О., Осовська 

Г.В., Ткачук В.І. – К.: Кондор-Видавництво, 2012. – 410 с. 

7. Плаус С. Психология оценки и принятия решений / Перевод с англ. 

– М.: Информационно-издательский дом “Филинъ”, 1998. – 368 с. 
 

 

4. ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ  РОБОТИ  

 

№ 

з/п 

Назва  Кількість 

годин 

6 семестр 

1 1) Написання есе на тему «Роль помилок (помилкових 

рішень) в особистісному розвитку людини».   

2) Підготовка доповіді/презентації на тему «Проблема 

прийняття рішень у філософсько-психологічній спадщині 

(історичний ракурс)» 
 

Рекомендована література: 

1. Помиткіна Л. В. Психологія прийняття особистістю стратегічних 

життєвих рішень: монографія / Любов Віталіївна Помиткіна. – К.: 

Кафедра, 2013.  С. 9-14 

http://er.nau.edu.ua/bitstream/NAU/31523/1/моногр.pdf 

2. Санников А.И. Психология принятия жизненных решений 

личностью. Диссертация на соиск. доктора психол. наук. Одеса, 

2016. С. 18-38. 

http://dspace.pdpu.edu.ua/bitstream/123456789/505/1/Санников%20А

лександр%20Ильич.pdf 

3. Мельник О.А. Проблеми вибору і прийняття рішення: історико-

психологічний дискурс. Філософсько-соціологічні та психолого-

педагогічні проблеми підготовки особистості до виконання 

завдань в особливих умовах, 2018. С. 141-144. 

4. Hansson S. Decision Theory: A Brief Introduction  

https://web.archive.org/web/20060705052730/http://www.infra.kth.se/

10 

http://er.nau.edu.ua/bitstream/NAU/31523/1/моногр.pdf
http://dspace.pdpu.edu.ua/bitstream/123456789/505/1/Санников%20Александр%20Ильич.pdf
http://dspace.pdpu.edu.ua/bitstream/123456789/505/1/Санников%20Александр%20Ильич.pdf
https://web.archive.org/web/20060705052730/http:/www.infra.kth.se/~soh/decisiontheory.pdf
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~soh/decisiontheory.pdf 

2 1) Підготовка доповіді/презентації на тему «Теоретичні 

концепції розв'язання проблеми прийняття рішень у 

зарубіжній психології (В.Джеймс, К.Левін, Д.Келлі, А.Адлер, 

Р.Мей та ін.)». 

2) Визначення особистісних факторів прийняття рішень 

(за методикою  ОФР-25 Т. Корнілової) (див. Додаток А) 
 

Рекомендована література: 

1. Помиткіна Л. В. Психологія прийняття особистістю стратегічних 

життєвих рішень: монографія / Любов Віталіївна Помиткіна. – К.: 

Кафедра, 2013.  С. 14-19 

http://er.nau.edu.ua/bitstream/NAU/31523/1/моногр.pdf 

2. Санников А.И. Психология принятия жизненных решений 

личностью. Диссертация на соиск. доктора психол. наук. Одеса, 

2016. С. 24-38. 

http://dspace.pdpu.edu.ua/bitstream/123456789/505/1/Санников%20А

лександр%20Ильич.pdf 
3. Корнилова Т.В. Психология риска принятия решений: Учебное 

пособие для вузов.  М.: Аспект Пресс, 2003.  286 с. 

9 

3 1) Підготовка доповіді/презентації на тему «Аналіз 

проблеми детермінованості прийняття рішень 

особистісними характеристиками». 

2) Складання робочого листка (за методикою «Робочий 

листок») для визначення найоптимальнішого для себе 

варіанту розв’язання проблеми з будь-якої сфери 

життєдіяльності (див. Додаток Б) 
 

Рекомендована література: 

1. Помиткіна Л. В. Психологія прийняття особистістю стратегічних 

життєвих рішень: монографія / Любов Віталіївна Помиткіна. – К.: 

Кафедра, 2013.  С. 19-22 

http://er.nau.edu.ua/bitstream/NAU/31523/1/моногр.pdf 

2. Санников А.И. Психология принятия жизненных решений 

личностью. Диссертация на соиск. доктора психол. наук. Одеса, 

2016. С. 93-101, 258-355. 

http://dspace.pdpu.edu.ua/bitstream/123456789/505/1/Санников%20А

лександр%20Ильич.pdf 
3. Корнилова Т.В. Особенности личностных предпосылок принятия 

решений (на материале фрейминг-эффекта) у врачей и 

преподавателей. Журнал Высшей школы экономики. Психология.  

2018. Т. 15. № 1. С. 22–38 

9 

4 Підготовка доповіді/презентації на тему «Психофізіологічні 

основи процесу прийняття рішення»   
 

Рекомендована література: 

1. Богуцька Т.О. Психофізіологічні дослідження процесу прийняття 

рішень. Проблеми сучасної психології, 2011, Вип.13.  С. 22-29 

2. Hibbing M., Baker M., Kathryn A. HerzogPsychophysiology in 

Political Decision Making Research. Politics, 2019. 

9 

https://web.archive.org/web/20060705052730/http:/www.infra.kth.se/~soh/decisiontheory.pdf
http://er.nau.edu.ua/bitstream/NAU/31523/1/моногр.pdf
http://dspace.pdpu.edu.ua/bitstream/123456789/505/1/Санников%20Александр%20Ильич.pdf
http://dspace.pdpu.edu.ua/bitstream/123456789/505/1/Санников%20Александр%20Ильич.pdf
http://er.nau.edu.ua/bitstream/NAU/31523/1/моногр.pdf
http://dspace.pdpu.edu.ua/bitstream/123456789/505/1/Санников%20Александр%20Ильич.pdf
http://dspace.pdpu.edu.ua/bitstream/123456789/505/1/Санников%20Александр%20Ильич.pdf
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3. Sheth S. Investigating the Physiology of Human Decision-Making 

https://dana.org/grant/investigating-the-physiology-of-human-decision-

making/ 

4. Funahashi S. Neural mechanisms of decision making 

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/18807936/ 

5. How the brain learns from making difficult decisions 

https://www.dpag.ox.ac.uk/news/How-the-brain-learns-from-making-

difficult-decisions 

6. Lieberman M. Reflexive and reflective judgment process: A social 

cognitive neuroscience approach. In Social judgment: implicit and 

explicit process (pp. 44-67). Cambridge : Cambridge Univ. Press, 

2003.  

7. Pennycook G., Fugelsang J., Koehler D. What makes us think? A 

three-stage dual-process model of analytic engagement. Cognitive 

Psychology. 2015. Vol. 80. P. 34–72. 

5 1) Підготовка доповіді/презентації на тему «Проблеми 

прийняття життєво значущих рішень у контексті 

життєвого шляху особистості» 

2) Вправа «Звана вечеря з кумиром» (див. Додаток В) 

Рекомендована література: 

1. Помиткіна Л. В. Психологія прийняття особистістю стратегічних 

життєвих рішень: монографія / Любов Віталіївна Помиткіна. – К.: 

Кафедра, 2013.  С. 22-32 

http://er.nau.edu.ua/bitstream/NAU/31523/1/моногр.pdf 

2. Санников А.И. Психология принятия жизненных решений 

личностью. Диссертация на соиск. доктора психол. наук. Одеса, 

2016. С. 107- 146 
http://dspace.pdpu.edu.ua/bitstream/123456789/505/1/Санников%20А

лександр%20Ильич.pdf 

3. Титаренко Т.М. Особистісний вибір: психологія відчаю та надії : 

[моногр.] / за ред. Т. М. Титаренко. — К. : Міленіум, 2005. – 336 с 

9 

6 1) Підготовка доповіді/презентації на тему 

«Психологічний зміст стратегічних життєвих рішень. 

Особливості спрямованості стратегічних життєвих 

рішень. Стратегічне життєве рішення з визначення 

життєвої позиції особистості» 

2) Вправа «Пересадка серця» (за О.  Ємельяновою) (див. 

Додаток Г) 
 

Рекомендована література: 

1. Помиткіна Л. В. Психологія прийняття особистістю стратегічних 

життєвих рішень: монографія / Любов Віталіївна Помиткіна. – К.: 

Кафедра, 2013.  С. 43-61 

http://er.nau.edu.ua/bitstream/NAU/31523/1/моногр.pdf 

2. Санников А.И. Психология принятия жизненных решений 

личностью. Диссертация на соиск. доктора психол. наук. Одеса, 

2016. 

http://dspace.pdpu.edu.ua/bitstream/123456789/505/1/Санников%20А

лександр%20Ильич.pdf 

3. Титаренко Т.М. Як будувати власне майбутнє: життєві завдання 

9 

https://dana.org/grant/investigating-the-physiology-of-human-decision-making/
https://dana.org/grant/investigating-the-physiology-of-human-decision-making/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/18807936/
https://www.dpag.ox.ac.uk/news/How-the-brain-learns-from-making-difficult-decisions
https://www.dpag.ox.ac.uk/news/How-the-brain-learns-from-making-difficult-decisions
http://er.nau.edu.ua/bitstream/NAU/31523/1/моногр.pdf
http://dspace.pdpu.edu.ua/bitstream/123456789/505/1/Санников%20Александр%20Ильич.pdf
http://dspace.pdpu.edu.ua/bitstream/123456789/505/1/Санников%20Александр%20Ильич.pdf
http://er.nau.edu.ua/bitstream/NAU/31523/1/моногр.pdf
http://dspace.pdpu.edu.ua/bitstream/123456789/505/1/Санников%20Александр%20Ильич.pdf
http://dspace.pdpu.edu.ua/bitstream/123456789/505/1/Санников%20Александр%20Ильич.pdf
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особистості : [наук. моногр.] / [Т. М. Титаренко, О. Г. Злобіна, Л. 

А. Лєпіхова та ін.] ; за наук. ред. Т. М. Титаренко ; Національна 

академія педагогічних наук України, Інститут соціальної та 

політичної психології. — Кіровоград: Імекс-ЛТД, 2012. - 512 c 

7 1) Підготовка доповіді/презентації на тему 

«Стратегічне життєве рішення з професійного 

самовизначення особистості» 

2) Визначення власного стилю прийняття рішення за 

методикою «Стиль прийняття управлінських рішень» 

(Карпов А. В.) (див. Додаток Д) 
 

Рекомендована література: 

1. Помиткіна Л. В. Психологія прийняття особистістю стратегічних 

життєвих рішень: монографія / Любов Віталіївна Помиткіна. – К.: 

Кафедра, 2013.  С. 62-68 

http://er.nau.edu.ua/bitstream/NAU/31523/1/моногр.pdf 

2. Ошуркевич Н. Генеза та сутнісний зміст професійного 

самовизначення особистості. Педагогічний процес: теорія і практика. № 

4 (63), 2018. С.43-49 

https://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/26332/1/N_Oshurkevych_NDLOSV_20

18_4_PPTP.pdf 

3. Титаренко Т.М. Як будувати власне майбутнє: життєві завдання 

особистості : [наук. моногр.] / [Т. М. Титаренко, О. Г. Злобіна, Л. А. 

Лєпіхова та ін.] ; за наук. ред. Т. М. Титаренко ; Національна академія 

педагогічних наук України, Інститут соціальної та політичної психології. 

— Кіровоград: Імекс-ЛТД, 2012. - 512 c 

9 

8 

 

1) Підготовка доповіді/презентації на тему 

«Стратегічне життєве рішення щодо вибору шлюбного 

партнера» 

2) Визначення домінуючого стилю при прийнятті 

рішення за Мельнбурнським опитувальником прийняття 

рішень (МОПР) (див. Додаток Е) 
 

Рекомендована література: 

1. Помиткіна Л. В. Психологія прийняття особистістю стратегічних 

життєвих рішень: монографія / Любов Віталіївна Помиткіна. – К.: 

Кафедра, 2013.  С. 69-76 

http://er.nau.edu.ua/bitstream/NAU/31523/1/моногр.pdf 

2. Радчук В.М. Механізми вибору шлюбного партнера. Актуальні 

проблеми соціології, психології, педагогіки. 2014 №2(23). С.232-239 

https://core.ac.uk/download/pdf/229859501.pdf 

3. Літвінова О. В., Злакоман А. І. Психологічні чинники вибору 

шлюбного партнера. Інженерні та освітні технології. 2017. № 4 (20). 

С. 154-159 http://eetecs.kdu.edu.ua/2017_04/EETECS2017_0422.pdf 

4. Титаренко Т.М. Як будувати власне майбутнє: життєві завдання 

особистості : [наук. моногр.] / [Т. М. Титаренко, О. Г. Злобіна, Л. А. 

Лєпіхова та ін.] ; за наук. ред. Т. М. Титаренко ; Національна 

академія педагогічних наук України, Інститут соціальної та 

політичної психології. — Кіровоград: Імекс-ЛТД, 2012. - 512 c 

9 

7 семестр 

http://er.nau.edu.ua/bitstream/NAU/31523/1/моногр.pdf
https://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/26332/1/N_Oshurkevych_NDLOSV_2018_4_PPTP.pdf
https://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/26332/1/N_Oshurkevych_NDLOSV_2018_4_PPTP.pdf
http://er.nau.edu.ua/bitstream/NAU/31523/1/моногр.pdf
https://core.ac.uk/download/pdf/229859501.pdf
http://eetecs.kdu.edu.ua/2017_04/EETECS2017_0422.pdf
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9 Підготовка доповіді/презентації на тему «Особливості 

прийняття рішень у професійній психологічній діяльності» 
 

Рекомендована література: 

1. Карпов А.В. Психология принятия решений в профессиональной 

деятельности. Ярославль: ЯрГУ, 2014. 164 с. 

2. Черевичний С. Підходи до проблеми прийняття рішень в 

філософії та психології. Вісник Національного університету оборони 

України, № 2 (52). 2019. С.146-153 

3. Балл  Г.  О.  Феномен  вибору  в  контексті  соціальної  поведінки.    

Соціальна психологія. 2005. No 1. С. 3–13 

4. Корнилова Т. В. Психология риска и принятия решений: учебное 

пособие для вузов.М. : Аспект Пресс, 2003. 286 с. 

5 

10 1) Підготовка доповіді/презентації на тему «Аналіз 

наукових підходів до вивчення психологічних механізмів 

прийняття рішень» 

2) Тренінгова вправа «Три скрині» (див. Додаток Ж) 

 
Рекомендована література: 

1. Помиткіна Л. В. Психологія прийняття особистістю стратегічних 

життєвих рішень: монографія / Любов Віталіївна Помиткіна. – К.: 

Кафедра, 2013.  С. 95-116 

http://er.nau.edu.ua/bitstream/NAU/31523/1/моногр.pdf 

2. Санников А.И. Психология принятия жизненных решений 

личностью. Диссертация на соиск. доктора психол. наук. Одеса, 2016. 

С. 146-159 

http://dspace.pdpu.edu.ua/bitstream/123456789/505/1/Санников%20Але

ксандр%20Ильич.pdf 

3. Редько В. В. Психологічні механізми прийняття рішень у побутовій 

діяльності: дисертація канд. психол. наук: 19.00.01 / Інститут 

психології ім. Г.С.Костюка АПН України. - К., 2003 

4. Карпов А.В. Психология принятия решений в профессиональной 

деятельности. Ярославль: ЯрГУ, 2014. 164 с. 

5 

11 1) Підготовка доповіді/презентації на тему «Аналіз 

наукових підходів до вивчення психологічних чинників 

прийняття рішень» 

2) Рольва гра «Бункер» (див. Додаток З) 
 

Рекомендована література: 

1. Короход Я. Психологічні чинники прийняття рішень. 

Психологічний часопис, 6(3). 2020. С.164-172 

2. Санников А.И. Психология принятия жизненных решений 

личностью. Диссертация на соиск. доктора психол. наук. Одеса, 

2016. С. 170-233 

http://dspace.pdpu.edu.ua/bitstream/123456789/505/1/Санников%20

Александр%20Ильич.pdf 

3. Тополенко О.О. Модель впливу психологічних чинників на 

процес прийняття управлінських  рішень. Збірник наук. праць 

Інституту психології ім. Г.С. Костюка. – К., 2008 

http://novyn.kpi.ua/2008-3/10_Topolenko.pdf 

4. Fooken J.,Schaffner М. The Role of Psychological and Physiological 

5 

http://er.nau.edu.ua/bitstream/NAU/31523/1/моногр.pdf
http://dspace.pdpu.edu.ua/bitstream/123456789/505/1/Санников%20Александр%20Ильич.pdf
http://dspace.pdpu.edu.ua/bitstream/123456789/505/1/Санников%20Александр%20Ильич.pdf
http://dspace.pdpu.edu.ua/bitstream/123456789/505/1/Санников%20Александр%20Ильич.pdf
http://dspace.pdpu.edu.ua/bitstream/123456789/505/1/Санников%20Александр%20Ильич.pdf
http://novyn.kpi.ua/2008-3/10_Topolenko.pdf
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Factors in Decision Making under Risk and in a Dilemma. Frontiers in 

Behavioral Neuroscience, 10 (2), 2016 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4722108/ 

5. Редько В. В. Психологічні механізми прийняття рішень у 

побутовій діяльності: дисертація канд. психол. наук: 19.00.01 / 

Інститут психології ім. Г.С.Костюка АПН України. - К., 2003 

6. Карпов А.В. Психология принятия решений в профессиональной 

деятельности. Ярославль: ЯрГУ, 2014. C/ 130-138. 

12 1) Написання есе на тему «Особливості прийняття 

рішень у професійній психологічній діяльності»  

2) Техніка прийняття рішень «Квадрат Декарта» (див. 

Додаток І) 

6 

 Разом  94 
 

 

5. СИСТЕМА ОЦІНЮВАННЯ 

 
Модуль 1  Модуль 2  ВС СР ПК ЕК СО 

Тема 1 – Тема 9 Тема 10 – Тема 15 

5 5 20 20 50 50 100 

 

Скорочення: 

ВС – відповіді на семінарських (практичних) заняттях 

СР – завдання самостійної роботи 

ПК – поточний контроль 

ЕК – екзаменаційна оцінка 

СО – семестрова оцінка 

 

Оцінювання знань студента здійснюється за 100-бальною шкалою (для 

екзаменів і заліків). 

 максимальна кількість балів при оцінюванні знань студентів з 

дисципліни, яка завершується іспитом, становить за поточну успішність 

50 балів, на іспиті – 50 балів; 

 при оформленні документів за екзаменаційну сесію використовується 

таблиця відповідності оцінювання знань студентів за різними системами. 
 

Шкала оцінювання: вузу, національна та ECTS 

 

Оцінка  

ECTS 

Оцінка в 

балах 

За національною шкалою 

Екзаменаційна оцінка, оцінка з диференційованого 

заліку 

А 90 – 100 5 Відмінно 

В 81-89 
4 

Дуже добре  

С 71-80 Добре 

D 61-70 3 Задовільно  

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4722108/
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Е  51-60 Достатньо 

 

 

 

6. ПИТАННЯ НА ІСПИТ З ДИСЦИПЛІНИ «ПСИХОЛОГІЯ 

ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ» 

 

1. Основні моделі прийняття рішень. Прескриптивна (нормативна) та 

дескриптивна моделі.  

2. Психологічна модель прийняття рішень WRAP (Д.Хіз).  

3. Пастки мислення на різних етапах прийняття рішень.  

4. Розширення поля вибору. Способи уникнення пастки «вузьких рамок». 

5. Техніка «зникнення варіантів». Мультитрекінг.  Перевірка припущень в 

реальних умовах.  

6. Способи уникнення пастки «підтвердження упередженості». Розгляд 

протилежного. Зменшення і збільшення «масштабу». Учінг 

7. Дистанціювання перед рішенням. Психологічна готовність до можливої 

помилки.  

8. Способи уникнення пастки «миттєвих емоцій». Приборкання миттєвих 

емоцій Метод 10/10/10. З’ясування базових пріоритетів.  

9. Способи уникнення пастки «самовпевненості». Створення крайніх 

варіантів майбутнього. Встановлення «мінних розтяжок» 

10. Концепція обмеженої раціональності (Г. Саймон).  

11. Психологічна модель прийняття рішень «Передбачувана 

ірраціональність» (Д. Аріелі).  

12. Приховані сили, що визначають рішення. Ефект відносності (порівняння). 

Ефект безкоштовного. Ефект соціальних та ринкових норм. Ефект 

власника.  

13. Феномени прийняття індивідуальних рішень.  

14. Ефекти оцінки ймовірностей випадкових подій (евристика 

репрезентативності, евристика доступності, ілюзія (феномен) контролю, 

феномен «валентності» (ефект Ф. Ірвіна)).  

15. Ефекти оцінки та вибору альтернатив (якірний ефект, ефект сприйняття 

ризику (феномен М. Старра), інерційний ефект, ефект реактивного 

опору).  

16. Оціночні ефекти після прийняття рішення (ефект надмірної впевненості, 

феномен когнітивного дисонансу). 

17. Проблема зволікання і самоконтролю (прокрастинація) при прийнятті 

рішень.  

18. Види, основні причини та наслідки прокрастинації. Теорії прокрастинації.  

19. Техніки боротьби з прокрастинацією. Категоризація використання часу. 

Планування справ. Розподіл зусиль. Управління цілями 

20. Феномени прийняття колективних рішень.  

21. Ефект поляризації. Феномен «group-think». Ефект «соціальної 

фасилітації».  
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22. Ефект «соціальних лінощів». Феномен «вивченого дисонансу». Ефекти 

«обсягу» і «складу» групи, що приймає рішення. 

23. Ефект «асиметрії якості рішень». Феномен ідіосинкразичного кредиту.  

24. Феномен хибної згоди. Феномен «віртуального вирішувача». Ефект 

конформізму. 

25. Психологія прийняття управлінських рішень. Стилі прийняття рішень.  

26. Класифікація управлінських рішень. Вимоги, що висуваються до  

управлінських рішень.  

27. Основні чинники, що впливають на поведінку керівника при прийнятті 

рішень (В. Врум, Ф. Йеттен).  

28. Психологічні бар'єри та обмеження при прийнятті рішень (Р. 

Мокшанцев). Класифікація та характеристика стилів прийняття рішень.  

29. Співвідношення раціонального та інтуїтивного при прийнятті рішень. Дві 

системи мислення (автоматична швидка та раціональна повільна).  

30. Вплив когнітивних ілюзій та ілюзій сприйняття на прийняття рішень. 

Феномен праймінгу (передування).  

31. Поняття когерентності та когнітивної легкості при прийнятті рішень. 

Вплив емоцій (настрою) на прийняття рішень. 

32. Психологічна модель прийняття рішень (Д. Канеман). Механізм 

передчасних (поспішних) висновків.  

33. Ігнорування неоднозначності і придушення сумнівів. Перебільшена 

емоційна когерентність (ефект ореолу).  

34. Принцип WYSIATI. Підстановки і евристичні методи при прийнятті 

рішень. Евристика тривимірності. Евристика афекту.  

35. Прийняття рішення в умовах невизначеності / ризику. Квадрат Декарта як 

техніка прийняття рішень.  

36. Теорія перспективи (проспектів) (Д. Канеман – А. Тверскі). Концепція 

неприйняття втрат. Чотирьохсегментна схема. Ефекти «можливості» та 

«визначеності». Ефект фреймінгу (встановлення рамок). 

37. Ілюзії розуміння та прогнозування при прийнятті рішень. Ретроспективне 

спотворення (викривлення).  

38. Ілюзія значущості. Ілюзії експертів. Статистичні прогнози та прогнози 

експертів.  

39. Теорія П.Міла. Інтуїція як розпізнавання. Набуття інтуїтивних вмінь. 

Помилка планування. Оптимістичне спотворення.   

40. Методи діагностики особливостей прийняття рішень.  

41. Сучасні технології прийняття рішень. Технології прийняття рішень: 

«Колесо», «Три скрині», «Шість капелюшків мислення» (Едвард де 

Боно), «Коло Уолта Діснея». 
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35. Тополенко О.О. Модель впливу психологічних чинників на процес 

прийняття управлінських  рішень. Збірник наук. праць Інституту 
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откладывать дела на потом. — М.: Манн, Иванов и Фербер, 2013. 
 

Інформаційні ресурси 
 
1. http://www.psychologos.ru/articles/view/psihologiya_prinyatiya_resheniya 

2. https://maria-kudryavtseva.ru/wp-content/uploads/2015/01/ловушки-

мышления.pdf 

3. http://baguzin.ru/wp/wp-content/uploads/2014/01/Дэниэль-Канеман.-Думай-

медленно...-решай-быстро.pdf 

http://www.psychologos.ru/articles/view/psihologiya_prinyatiya_resheniya
https://maria-kudryavtseva.ru/wp-content/uploads/2015/01/ловушки-мышления.pdf
https://maria-kudryavtseva.ru/wp-content/uploads/2015/01/ловушки-мышления.pdf
http://baguzin.ru/wp/wp-content/uploads/2014/01/Дэниэль-Канеман.-Думай-медленно...-решай-быстро.pdf
http://baguzin.ru/wp/wp-content/uploads/2014/01/Дэниэль-Канеман.-Думай-медленно...-решай-быстро.pdf
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ДОДАТОК А 

 

МЕТОДИКА ВИЗНАЧЕННЯ ОСОБИСТІСНИХ ФАКТОРІВ 

ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ (ОФР-25)  

(Т. Корнілова) 

 

Інструкція. Вам запропоновано низку висловлювань. Якщо висловлювання в основному 

характеризує Вас, то ставте «+1», якщо воно характеризує Вас тільки наполовину - «0», якщо 

воно Вам не відповідає - «-1». 

Текст опитувальника 

1. При підготовці до іспиту, заліку тощо я намагаюся отримати всю інформацію, всі 

необхідні знання. 

2. При вирішенні проблеми я обдумую і оцінюю всі можливі варіанти, навіть якщо якісь з 

них є нереальними або неприйнятними. 

3. Саме дії, а не роздуми допомагають мені досягти бажаних результатів.  

4. У ситуаціях, що потребують вирішення, моя захопленість або розчарованість справою не 

ускладнює мого вибору. 

5. Я можу стверджувати або заперечувати тільки те, про що точно обізнаний. 

6. Я обережний у своїх планах і діях. 

7. Я неохоче ставлю на карту що-небудь, вважаю за краще діяти напевно. 

8. Я завжди дбаю про ретельність і точність у своїх планах і діях. 

9. Я боязкий. 

10. Я приймаю рішення не на авось, а тільки після грунтовних роздумів. 

11. Я дію відповідно до девізу: «Не знаючи броду, не лізь у воду».  

12. Я віддаю перевагу неодноразово обмірковувати рішення, щоб не зробити помилки. 

13. Я охоче і сміливо йду на великий ризик. 

14. Тільки усвідомивши всю правильність основ своєї дії, я приймаю рішення. 

15. Я висловлюю свою думку, навіть якщо більшість людей займають протилежну позицію. 

16. На роботу, яка здається мені нецікавою, я наважуюсь навіть тоді, коли мені неясно, чи 

впораюся я з нею. 

17. Я легко заговорюю і з незнайомими людьми, з якими хотів би вступити в розмову. 

18. Я охоче замінив би свого начальника, щоб показати, чого я можу домогтися, навіть 

ризикуючи наробити помилок. 

19. Я не приймаю рішення, поки не обдумаю всіх його наслідків. 

20. Мене обтяжувала б ситуація самостійного ведення переговорів. 

21. Навіть якщо я знаю, що мої шанси невеликі, я все одно спробую щастя. 

22. У ситуації невизначеності вибору я все ж схильний укласти угоду. 

23. Мені легко приймати самостійні рішення. 

24. Я довіряю партнеру тільки у тому випадку, якщо маю про нього досить повну 

інформацію. 

25. До успіху у справах мене приводить швидше велика кількість спроб, ніж скрупульозність 

розрахунків. 

 

Шкала «Раціональність» :  1, 2, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 19, 24. 

за кожну позитивну відповідь нараховується один бал, підраховується набрана сума балів 

(максимум балів - 12). 

Шкала «Готовність до ризику»: 3, 4, 7, 13, 15, 16, 17, 18, 20 , 21, 22, 23, 25 (максимум балів - 

13). Підкреслені пункти означають зворотне значення, тобто зі знаком «мінус».  

0–4 – низький рівень;  5–8 – середній рівень, 9–12 – високий рівень.  
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ДОДАТОК Б 

МЕТОДИКА „РОБОЧИЙ ЛИСТОК” 

 
Мета – вибір найоптимальнішого рішення.  

Завдання методики: 

1) чітка та зрозуміла постановка проблеми; 

2) перерахування якомога більшої кількості альтернативних варіантів, що здатні 

привести до цілі; 

3) визначення критеріїв (атрибутів), які можуть вплинути на вибір рішення; 

4) оцінка відносної важливості кожного критерію; 

5) арифметичне обчислення самого рішення. 

Кінцевий результат робочого листка – сума балів, набраних кожним можливим варіантом 

рішення (альтернативою). Варіант (альтернатива), що набрав найбільшу кількість балів, 

визнається найкращим. 

 

Процедура складання робочого листка 

Крок 1. Постановка завдання 

Перший крок починається з усвідомлення того, що власне треба вирішити. Весь процес 

прийняття рішення залежить від способу постановки самого завдання. То як сформульована 

задача, буде визначати вироблення варіантів її вирішеня.  

Наприклад: Чим мені зайнятись після закінчення університету, щоб зробити успішну 

кар’єру? 

 

ВАЖЛИВО! Тут і далі наводяться приклади формулювання проблеми, альтернатив, 

критеріїв їх оцінок тощо для покращення сприйняття та розуміння матеріалу. Студенту 

потрібно запропонувати власну проблему та свої варіанти її розв’язання, дотримуючись 

запропонованого нижче алгоритму. 

 

Крок 2. Вироблення альтернативних варіантів 

Наступний крок – записати в окремих графах у верхній частині листка різні варіанти 

вирішення задачі. Варіанти не варто обмежувати, проте вони повинні бути реалістичними. 

Таблиця 1 

Чим мені зайнятись після закінчення університету, щоб зробити успішну карєру? 

Варіанти 

Робота у великій 

компанії 

Робота у школі Робота у 

медичному 

закладі 

Навчання в 

аспірантурі 

Здобуття другої 

вищої освіти 

 

Крок 3. Перелік критеріїв, що впливають на рішення 

Рішення кожної людини залежать від різноманітних факторів, від рівня прибутків, від думки 

батьків, від думок друзів, від стилю життя і багатьох інших факторів.  

Завдання обдумати перелік критеріїв, що вплинуть на Ваше рішення. Для ширшого бачення 

картини варто проконсультувтись зі знайомими, родичами і людьми, думка яких є для вас 

важливою. Не треба скорочувати цей процес – він дуже важливий. 

Робочий листок на цьому етапі буде оформлено, згідно таблиці 2. 

Таблиця 2 

Чим мені зайнятись після закінчення університету, щоб зробити успішну карєру? 

 Варіанти  
Робота у 

великій 

компанії 

Робота у 

школі 

Робота у 

медичному 

закладі 

Навчання в 

аспірантурі 

Здобуття 

другої 

вищої 

освіти 

Роботау 

Києві 

Карєра 

дизайнера 
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Матеріальний стан 

Думка батьків 

Думки друзів 

Мотивація до роботи 

Престижність професії 

Ймовірність 

працевлаштування 

Наявність відпусток  

Ймовірність успіху 

 

 

 

 

На даному етапі варто витратити багато часу на обмірковування факторів, від яких залежить 

прийняття рішення. 

!!! Неправильні рішення часто є результатом поганої здатності врахувати усі обставини та 

наслідки рішення. 

 

Крок 4. Оцінка критеріїв 

Оцінити важливість кожного критеріїв, що впливає на прийняття рішення за 5-бальною 

шкалою, де оцінка 1 – найменш важливий фактор, а 5 – найважливіший фактор, що впливає 

на прийняття рішення (див. табл. 3). 

 

Таблиця 3 

Чим мені зайнятись після закінчення університету, щоб зробити успішну карєру? 

 Варіанти  
Робота у 

великій 

компанії 

Робота в 

школі 

Робота в 

медичному 

закладі 

Навчання в 

аспірантурі 

Здобуття 

другої 

вищої 

освіти 

Робота в 

Києві 

Карєра 

дизайнера 

Матеріальний стан           3 
Думка батьків                   3 

Думки друзів                    4 

Мотивація до роботи       5 

Престижність професії    4 

Ймовірність 

працевлаштування            2 

Наявність відпусток         2 

Ймовірність успіху           5 

 

 

 

 

Цей етап є хорошим способом виявити Ваше справжнє ставлення до певних критеріїв, 

зокрема, що справді сильно на Вас впливає, які Ваші справжні цінності. 

 

Крок 5. Оцінка альтернативних варіантів 

Варіанти оцінюються за шкалою: -2, -1, 0, +1, +2. Позитивні числа свідчать про суміснть 

варіанту з критерієм, де число +2 характеризує найвищий рівень сумісності, +1 – трохи 

менший. Чисто зі знаком «-» свідчить по несумісність критерію з варіантом. Таким чином, 

позитивні числа говорять «за» даний варіант, а негативні «проти» даного варіанту. Нуль 

використовується в тому випадку, коли варіант не має значення для даного критерію.  

 

Таблиця 4 

Чим мені зайнятись після закінчення університету, щоб зробити успішну карєру? 

 Варіанти  
Робота у 

великій 

компанії 

Робота в 

школі 

Робота в 

медичному 

закладі 

Навчання в 

аспірантурі 

Здобуття 

другої 

вищої 

освіти 

Робота в 

Києві 

Карєра 

дизайнера 

Матеріальний стан           3 

Думка батьків                   3 

Думки друзів                    4 

+2 

+1 

+2 

-1 

+2 

+1 

-2 

-1 

+1 

-2 

-1 

-2 

-2 

+2 

+1 

+1 

+1 

+2 

+2 

-1 

-2 
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Мотивація до роботи       5 

Престижність професії    4 

Ймовірність 

працевлаштування           2 

Наявність відпусток         2      

+1 

+1 

 

-1 

0 

0 

-1 

 

+2 

+2 

0 

0 

 

+2 

0 

0 

0 

 

+1 

-1 

0 

-1 

 

-2 

0 

-1 

+1 

 

0 

-1 

-1 

0 

 

+1 

+1 

 

Крок 6. Розрахунок рішення 

Стратегія 1. Загальна оцінка. Розразунок відбувається шляхом множення балів, визначених 

для кожного критерію на цифру оцінки кожної альтернативи. Наприклад, ви оцінили 

критерій «матеріальний стан» 3-ма балами, а те, наскільки, «Робота у великій компанії» 

відповідає цьому критерію – оцінив +2. Таким чином, перша розрахункова цифра буде 3 × 

(+2) = +6. Цей результат проставляємо в праву колонку графи «Робота у великій компанії». 

Продовжуючи розрахунок, переходимо до наступного критерію «Думка батьків», який 

оцінений теж 3-ма балами, а альтернатива «Робота у великій компанії» має оцінку +1. Так як 

3 × (+1) = +3, то ставимо цифру +3 в праву колонку графи «Робота у великій компанії». Далі 

такий підрахунок проводиться відносно кожного критерію. Потім цифри кожної колонки 

додаються та визначається сума (див. табл. 5).  

Таблиця 5 

Чим мені зайнятись після закінчення університету, щоб зробити успішну карєру? 

 Варіанти  
Робота у 

великій 

компанії 

Робота в 

школі 

Робота в 

медичному 

закладі 

Навчання в 

аспірантурі 

Здобуття 

другої 

вищої 
освіти 

Робота в 

Києві 

Карєра 

дизайнера 

Матеріальний стан           3 

Думка батьків                   3 

Думки друзів                    4 

Мотивація до роботи       5 

Престижність професії    4 

Ймовірність 

працевлаштування           2 

Наявність відпусток         2      

+2 

+1 

+2 

+1 

+1 

 

-1 

0 

6 

3 

8 

5 

4 

 

-2 

0 

-1 

+2 

+1 

0 

-1 

 

+2 

+2 

-3 

6 

4 

0 

-4 

 

4 

4 

-2 

-1 

+1 

0 

0 

 

+2 

0 

-6 

-3 

4 

0 

0 

 

4 

0 

-2 

-1 

-2 

0 

0 

 

+1 

-1 

-6 

-1 

-4 

0 

0 

 

2 

-2 

-2 

+2 

+1 

0 

-1 

 

-2 

0 

-6 

6 

4 

0 

-4 

 

-4 

0 

+1 

+1 

+2 

-1 

+1 

 

0 

-1 

3 

3 

8 

-5 

4 

 

0 

-1 

+2 

-1 

-2 

-1 

0 

 

+1 

+1 

6 

-3 

-8 

-5 

0 

 

2 

2 

  24  11  -1  -11  -4  12  -6 

 

На основі загальної оцінки, найбільшу суму балів отримав варіант «Робота у великій 

компанії», тому варто прийняти дану альтернативу як рішення.  

 

Стратегія 2. Рядкове порівняння. При рядковому порівнянні порівнюються результати 

оцінок за кожним критерієм та визначається альтернатива, яка має найбільшу оцінку за 

даним критерієм серед інших альтернатив. Наприклад, за критерієм «Матеріальний стан» 

найбільшу оцінку в даному рядку (див. табл. 6) має альтернатива «Робота у великій 

компанії» (+2) та альтернатива «Кар’єра дизайнера» (+2). Таким чином, кожна з альтернатив 

отримує по одному балу за даним критерієм. За наступним критерієм «Думка батьків» 

найвищі оцінки мають альтернативи «Робота в школі» (+2) та «Здобуття другої вищої 

освіти» (+2), тому вони отримують по одному балу за даним критерієм.  
Таблиця 6 

Чим мені зайнятись після закінчення університету, щоб зробити успішну карєру? 

 Варіанти  
Робота у 

великій 

компанії 

Робота в 

школі 

Робота в 

медичному 

закладі 

Навчання в 

аспірантурі 

Здобуття 

другої 

вищої 

освіти 

Робота в 

Києві 

Карєра 

дизайнера 

Матеріальний стан           3 

Думка батьків                   3 

Думки друзів                    4 

Мотивація до роботи       5 
Престижність професії    4 

+2 

+1 

+2 

+1 
+1 

1 

 

1 

1 
1 

-1 

+2 

+1 

0 
-1 

 

1 

 

 
 

-2 

-1 

+1 

0 
0 

 

 

 

 
 

-2 

-1 

-2 

0 
0 

 

 

 

 
 

-2 

+2 

+1 

0 
-1 

 

1 

 

 
 

+1 

+1 

+2 

-1 
+1 

 

 

1 

 
1 

+2 

-1 

-2 

-1 
0 

1 
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Ймовірність 

працевлаштування           2 

Наявність відпусток         2      

 

-1 

0 

 

 

 

 

+2 

+2 

 

1 

1 

 

+2 

0 

 

1 

 

 

+1 

-1 

 

 

 

 

-2 

0 

 

 

 

 

0 

-1 

 

 

 

 

+1 

+1 

 

 

 

  4  3  1  0  1  2  1 

 

Далі обчислюємо суму балів кожної альтернативи за всіма критеріями. В даному випадку, 

найбільшу суму отримала альтернатива «Робота у великій компанії» (4), а другою за 

величиною альтернативою є «Робота в школі» (3). Тому при прийнятті рішення слід 

зосередитись на даних альтернативах.  

Стратегія 3. Правило 2/3 ідеалу. Правило 2/3 ідеалу було запропоновано Каркхуфом. 

Загальна оцінка ідеального варіанту буде складаись зі суми оцінок критеріїв помноженої на 2 

(так як найбільша оцінка альтернативи +2).  

Отже, ідеальне число можна обчислити: 

 

Правило 2/3 ідеалу полягає у тому, що навіть найкращий варіант недостатньо добрий, якщо 

набрана ним кількість балів не досягає 2/3 від суми ідеального варіанту. Таким чином, 

значення мінімально прийнятного варіанту повинно складати 30,6 ( 46
3

2
 ). Наприклад, за 

стратегією загальної оцінки, набрана  сума балів альтернативи «Робота у великій компанії» 

складає 24 бали, що є значно меншим від ідеального числа. Тому, варто спробувати ще раз 

проаналізувати альтернативи, перш ніж приймати правильне рішення.  

 

 

 

 

 

 

 

  

462)2245433( I
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ДОДАТОК В 

 

ВПРАВА «ЗВАНА ВЕЧЕРЯ З КУМИРОМ» 

 
Мета: відпрацювати навички переконання і вміння знайти аргументи на користь своєї 

позиції. 

Процедура виконання. Групі пропонується уявити, що у кожного з присутніх є 

можливість повечеряти з цікавою людиною. Це може бути знаменитість сьогодення, або 

історична фігура минулого, або звичайна людина, яка справила на вас враження в якийсь 

момент життя. Кожен повинен вирішити для себе, з ким він хотів би зустрітися, і чому. 

Потрібно записати ім'я свого героя на аркуші паперу і поділитися на пари, потім треба 

вирішити з ким із героїв ви будете зустрічатися. Потім пари об'єднуються в четвірки і 

проробляють те ж саме, потім об'єднується вся група і вибирає одного героя. 

 

Питання для обговорення: 

1. Чому залишився саме цей герой? 

2. Чи легко було поступатися і чому ви поступалися? 

3. Які почуття ви відчували, коли з вами не погоджувалися? 

4. Що ви відчували, коли з вами погоджувалися? 

5. Чи часто Ви в житті стикаєтеся з ситуацією вибору? 
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ДОДАТОК Г 

 

ВПРАВА «ПЕРЕСАДКА СЕРЦЯ» (О. Ємельянова) 

(робота в групах по 4-5 осіб). 

 
Мета: відпрацювання навичок аргументації при прийнятті рішення 

 

Інструкція: «Уявіть собі, що ви бригада хірургів, якій належить зробити операцію з 

пересадки серця. У вас є одне донорське серце на 10 осіб і 10 хвилин на прийняття рішення 

про те, кого саме ви будете оперувати. Рішення повинно бути прийнято одноголосно, в 

іншому випадку операція не відбудеться і пацієнти можуть загинути». 

 

Кожна підгрупа отримує список кандидатів на операцію.  

 

1. Колишній чемпіон, 28 років. Захищав честь країни. Майстер спорту міжнародного 

класу. Постраждав в автомобільній аварії в стані алкогольного сп'яніння. 

Неодружений.  

2. Жінка, 52 роки. Мати п'ятьох дорослих дітей.  

3. Священик, 27 років.  

4. Чоловік, 40 років, батько двох дітей. Колишній співробітник СБУ, колишній 

депутат, зараз бізнесмен.  

5. Дівчинка, 5 років. Затримка психічного розвитку.  

6. Студент, 20 років, депресія, дві спроби суїциду.  

7. Чоловік, 58 років, лікар-онколог, вчений, розробляє ліки від раку. Наближається до 

вирішення проблеми. Гомосексуаліст. Курить марихуану.  

8. Жінка, 25 років, мати однієї дитини, ВІЛ-інфікована 

9. Жінка, 30 років, працівниця секс-бізнесу.  

10. Хлопчик, 8 років, єдина дитина в сім'ї, хворий на діабет. 

 

Після закінчення обговорення кожна підгрупа озвучує своє рішення і аргументує 

його. 

Обговорення: може стосуватися проблем справедливого розподілу ресурсів, стратегії 

переконання опонентів у емоційно значущій ситуації морального вибору, ціннісних 

орієнтацій.  

Крім того, потрібно відповісти на питання про власні почуття учасників, про їх стан 

під час участі в дискусії та по її закінченні. 
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ДОДАТОК Д 
 

МЕТОДИКА «СТИЛЬ ПРИЙНЯТТЯ УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ» 

(Карпов А. В.) 

 
Інструкція. Прочитайте, будь ласка, кожне з тверджень, що наведено нижче, і 

вирішіть - згодні Ви з ним або не згодні, збігається воно з Вашою позицією або не збігається. 

При відповідях використовуйте шкалу від - 3 до +3 балів, де 3 - повністю погоджуюся; 2 - 

погоджуюся; 1 - мабуть, можна погодитися; 0 - ні так, ні ні; - 1 - навряд чи з цим можна 

погодитися; - 2 бали - не погоджуюся; - 3 - абсолютно не згоден. 

Текст опитувальника 

1. Керівники більше втомлюються і частіше, ніж їхні підлеглі, відчувають себе 

виснаженими. 

2. Згодом будь-яка проблема вирішується сама собою. 

3. Справа тільки виграє, якщо підлеглих частіше хвалити і рідше карати. 

4. Гуманістові важко стати хорошим керівником. 

5. За помилки команди повинен відповідати керівник. 

6. Мета дійсно виправдовує засоби. 

7. Щоденна рутина - та важка ноша, від якої керівникові не позбутися при всьому 

бажанні. 

8. Якщо керівник часто залучає підлеглих до обговорення проблем, то він погано 

справляється зі своїми обов'язками. 

9. Те, що все навколо швидко змінюється, робить роботу керівника ще більш цікавою. 

10. Керівник не має права на слабкість. 

11. В управлінській діяльності кращий спосіб оборони - наступ. 

12. «Тихіше їдеш, далі будеш» - правило, якого керівник повинен неухильно 

дотримуватися. 

13. Коли керівник відсутній, підлеглі починають гірше працювати. 

14. Керівник залишається керівником завжди і всюди. 

15. Все, що потрібно від підлеглих, - це старанність. 

16. Молодому керівникові для успішної кар'єри обов'язково потрібно виробляти 

командний голос. 

17. Можна закрити очі на непрофесіоналізм підлеглого, якщо він при цьому дуже 

хороша людина. 

18. Для користі справи потрібна жорстка субординація між керівником і підлеглими. 

19. В ідеалі успішним можна вважати того керівника, який влаштовує всіх членів 

групи. 

20. Рішення стратегічних, перспективних проблем набагато важливіше, ніж вирішення 

поточних щоденних питань. 

21. Майже кожна проблема повинна виноситися на обговорення в колектив. 

22. Якщо підлеглі відчувають трепет перед керівником, значить, вони його 

поважають. 

23. Вчити плавати можна, і не вміючи самому триматися на воді. 

24. Ризик в управлінні неприпустимий. 

25. Покарання - дуже ефективний спосіб виховання. 

26. Податки в нашій країні такі, що немає нічого поганого у їхній частковій несплаті. 

27. Люди у своїй більшості ліниві, тому їх доводиться змушувати працювати. 

28. У більшості випадків керівник повинен залишатися поза критикою. 

29. Для керівника важливо зробити своїх підлеглих друзями. 

30. Для успіху справи керівник повинен постійно генерувати нові ідеї. 

31. Треба більше довіряти рядовим членам колективу, вони самі знають, що і як 

потрібно робити. 
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32. Успіх приходить до того, хто здатний ризикувати. 

33. Виконавці обов'язково повинні брати участь в процесі вироблення рішення. 

34. Керівнику не обов'язково бути прикладом у всьому для своїх підлеглих. 

35. Краще зайвий раз, навіть без приводу, похвалити людину, ніж покарати, нехай і за 

провину. 

36. Чим більше свободи надається підлеглим, тим краще. 

37. Запорука успіху будь-якої справи - в контролі за тими, кому ця справа доручена. 

38. У такий складний час, як наш, від того, яке саме рішення прийме керівник, не 

залежить практично нічого. 

39. Чекаючи розпоряджень зверху, керівники середньої ланки втрачають свій шанс 

просунутися по кар'єрних сходах. 

40. Було б бажання - і тоді гори можна зрушити. 

41. Принципово нове, незвичайне рішення проблеми найчастіше краще, ніж старе, 

консервативне. 

42. Жорсткі заходи в управлінні неприпустимі. 

43. Безробіття - це найбільше зло. 

44. Обставини сильніші за нас. 

45. Якщо керівнику і потрібна порада, коли він приймає рішення, то це, перш за все, 

порада експерта, порада незалежного фахівця. 

46. В управлінській діяльності ініціатива дійсно карається. 

47. Щоб бізнес добре розвивався, потрібна армійська дисципліна. 

48. Керівник може добре працювати тільки в стабільному суспільстві зі стабільною 

економікою, коли все передбачувано. 

49. Обов'язкова характеристика хорошого керівника - це вимогливість до підлеглих. 

50. Його величність випадок - ось що визначає результат справи. 

51. Це нормально, коли підлеглі вважають свого керівника жорстким і навіть 

жорстоким. 

 

Ключ для обробки результатів 

 

Шкала «Владність» 

Прямі пункти: 4, 6, 8, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 18, 20, 22, 23, 25, 26, 27, 45, 47, 51. 

Зворотні пункти: 3, 29, 31, 33, 35, 36. 

 

Шкала «Поведінка в ситуації ПР» 

Прямі пункти: 5, 9, 30, 32, 37, 39, 40, 41, 49. 

Зворотні пункти: 2, 7, 12, 17, 19, 21, 24, 28, 34, 38, 42, 43, 44, 46, 48, 50. 

 

По кожній шкалі підраховується сумарний бал. Процедура підрахунку сумарного балу 

полягає в наступному.  

Відповідям досліджуваних на прямі пункти опитувальника приписуються бали на 

основі наступного співвідношення: 

відповідь -3 -2 -1 0 1 2 3 

бал 1 2 3 4 5 6 7 

Відповідям досліджуваних на зворотні пункти опитувальника приписуються бали на 

основі співвідношення: 

відповідь -3 -2 -1 0 1 2 3 

бал 7 6 5 4 3 2 1 

 

Критерії для класифікації керівників на основі методики «Стиль прийняття 

управлінських рішень»: 
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Стиль Владність Поведінка в ситуації ПР 

«Потуральний» < 88 < 111 

«Маргінальний» >103 <111 

«Реалізаторський» <88 >124 

«Авторитарний» >103 >124 

«Ситуаційний» від  88 до 103 від 111 до 124 

 

Характеристики стилів 

 

Керівник з авторитарним стилем не боїться відповідальності, він хоче і може бути 

відповідальним і владним, його відносини з підлеглими спираються або на жорстко 

субординаційній або на патерналістській основі. Такий керівник орієнтований і на себе, і на 

справу, але все-таки домінуюча особистісна спрямованість такого керівника - спрямованість 

на себе через демонстрацію виробничих показників, які досягаються шляхом тотального 

контролю і жорстких дисциплінарних заходів. У ситуації вироблення і реалізації рішення він 

поетапно розподіляє завдання між підлеглими, але на самоплив процес не пускає. При виборі 

альтернативи останнє слово за ним. Виконання рішення також постійно контролюється. 

 

Керівник-маргінал уникає відповідальності, він прагне не відповідати ні за що, він 

не вимогливий до себе, але в той же час вимогливий до підлеглих. Якщо провести 

спостереження за тим, як такий керівник взаємодіє з тими, хто займає більш високу 

ієрархічну позицію, і з тими, хто підкоряється йому, то виявиться різка зміна поведінки, 

«кролик перетворюється в лева». Подібна метаморфоза - індикатор своєрідної спрямованості 

керівника-маргінала, він перш за все орієнтований на вищі структури. Такий вид 

спрямованості («спрямованість на начальство») не зустрічається в психологічних 

класифікаціях, за цим стоїть, звичайно ж, прагнення зберегти власні позиції, тобто 

спрямованість на себе. Але ця спрямованість не підкріплена прагненням до успіху (як у 

керівника-автократа), а поєднується з прагненням уникнути можливих невдач. Одне з 

неписаних правил такого керівника: «Кожен цвіркун знай свій припічок». Процес прийняття 

рішень таким керівником просто імітується. Якщо не надійде будь-яких вказівок, робитися 

нічого не буде. 

 

Керівник-реалізатор робить все сам, він поєднує високу вимогливість до себе з 

ліберальною манерою побудови взаємин у колективі, що виражається в низькій вимогливості 

по відношенню до підлеглих. Можливі два варіанти пояснень цього: або керівник вважає, що 

підлеглі досить професійні та мотивовані, тому він може їм довіряти, або він вважає, що 

група в будь-якій ситуації не впорається із завданням на належному рівні, тому краще 

відразу все зробити самому, ніж потім за кимось переробляти. Такий керівник спрямований 

перш за все на справу, на досягнення результату. У процесі вироблення рішення він закликає 

групу до збору інформації, до ініціації ідей, до обговорення сильних і слабких сторін кожної 

з альтернатив, але якщо при цьому група не креативна, не мотивована і не професійна, то всі 

ці заклики не знаходять відгуку. Отже, такий керівник залишається один на один з 

проблемою і виробляє і реалізує рішення самостійно. Необхідно відзначити, що його 

рішення не можуть суперечити інтересам групи. 

 

Керівник-потуральник не вимогливий ні до себе, ні до підлеглих. Його поведінка в 

ситуації прийняття рішення - це хороша ілюстрація прояву феномена «вивченої 

безпорадності». Такий керівник пасивний у будь-якій ситуації. Його лібералізм - це не 

спрямованість на групу або підпорядкування груповим цінностям, а навпаки - 

дистанційованість від підлеглих, його принцип: «робіть, що хочете, тільки дайте мені 

спокій». Ситуації прийняття рішення не те що не продукуються таким керівником, навіть 

коли проблемна ситуація виникає, об'єктивно він її схильний не помічати. Якщо основний 

зміст управлінської діяльності керівник-маргінал бачить в організації роботи групи і в 
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контролі за підлеглими, то керівник- потуральник «працює з документами» і залишає 

підлеглих один на один з проблемною ситуацією. Йому не потрібна відповідальність, і він не 

може бути владним. 

 

Останній, ситуаційний стиль об'єднує управлінців, орієнтованих на партисипативні 

відносини з підлеглими і на ситуативно-залежну форму прийняття рішення, коли специфіка 

процесу прийняття рішення детермінована не індивідуально уподобаннями керівника, а 

об'єктивними особливостями виробничої ситуації.  

 

Найефективнішим на практиці можна вважати ситуаційний стиль прийняття 

управлінських рішень (ПУР), коли керівник не йде на ескалацію проблемних ситуацій, але в 

той же час і не ховається від об'єктивно виникають ситуацій ПР, тактика такого керівника - 

передбачити або елімінувати (по можливості) ситуацію ПР і залучати в міру необхідності 

групу до процесу ПР. 

Наступний по ефективності, з точки зору відповідності інтересам виробництва, - 

авторитарний стиль ПУР. Керівник, що віддає перевагу такому стилю, характеризується 

високою когнітивно-пошуковою активністю, генерує ідеї і формулює їх як виробничі 

завдання, при цьому контролюючи їх виконання. 

Наступний по ефективності - маргінальний стиль ПУР. Такий керівник сам і не 

продукує, і не елімінує ситуації ПР, за нього це роблять ті, хто стоїть на більш високій 

ієрархічній щаблі, проте він ефективний в здійсненні контролю за виконанням рішення, 

тому, незважаючи на позицію уникнення самостійності в процесі вироблення рішення, він 

здатний (нехай і витративши більше часу) домогтися тієї ж результативності, що і керівники 

з ситуаційним і авторитарним стилем ПУР. 

Стратегія керівника, що віддає перевагу реалізаторському стилю ПУР, менш 

ефективна, ніж перераховані вище стратегії. «Реалізатор» здатний лише на вироблення 

рішення, його сильні сторони - збір і аналіз інформації, формулювання критеріїв вибору і 

аналіз можливих альтернатив, однак нездатність організувати виконання, реалізацію рішення 

багато в чому робить зусилля, витрачені на аналіз і генерування рішення марними.  

Останнім за ефективністю є потуральний стиль ПУР. Керівник, який обрав подібну 

стратегію, при зіткненні з проблемною ситуацією, навіть дочекавшись, коли рішення буде 

спущено йому зверху, не може організувати групу на реалізацію цього рішення. 
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ДОДАТОК Е 

 

МЕЛЬНБУРНСЬКИЙ ОПИТУВАЛЬНИК ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ (МОПР) 

(Манн, Барнетт, Редфорд, Форд, адаптація Т.Корнілова) 

 
Опитувальник дозволяє діагностувати чотири властивості, що трактуються як 

продуктивні (пильність) та непродуктивні копінги (уникнення, прокрастинація і 

надпильність) у ситуації прийняття рішень. 

 

Інструкція. Будь ласка, вкажіть, як саме Ви приймаєте рішення, - для кожного 

питання виберіть (підкресліть) відповідь, яка найбільш відповідає Вашому звичайному 

стилю прийняття рішень. 

 

 Коли я приймаю рішення... Відповідь 

1 Коли я приймаю рішення, у мене виникає 

відчуття, ніби мені шалено не вистачає часу. 
Неправильно 

для мене 

Іноді 

правильно 

Правильно 

для мене 

2 Я надаю перевагу розгляду всіх альтернатив Неправильно 

для мене 

Іноді 

правильно 

Правильно 

для мене 

3 Я схильний залишати прийняття рішень іншим 

людям. 
Неправильно 

для мене 

Іноді 

правильно 

Правильно 

для мене 

4 Я намагаюся знайти недоліки у всіх 

альтернативах. 
Неправильно 

для мене 

Іноді 

правильно 

Правильно 

для мене 

5 Я витрачаю багато часу на дрібні справи, перш 

ніж приступаю до прийняття основного рішення. 
Неправильно 

для мене 

Іноді 

правильно 

Правильно 

для мене 

6 Я продумую найкращий спосіб виконання 

рішення 

Неправильно 

для мене 

Іноді 

правильно 

Правильно 

для мене 

7 Навіть після прийняття рішення я відкладаю на 

потім його виконання. 

Неправильно 

для мене 

Іноді 

правильно 

Правильно 

для мене 

8 При прийнятті рішень я волію збирати велику 

кількість інформації. 

Неправильно 

для мене 

Іноді 

правильно 

Правильно 

для мене 

9 Я уникаю приймати рішення. Неправильно 

для мене 

Іноді 

правильно 

Правильно 

для мене 

10 Коли мені потрібно прийняти рішення, я досить 

довго чекаю перед тим, як почати про нього 

думати. 

Неправильно 

для мене 

Іноді 

правильно 

Правильно 

для мене 

11 Мені не подобається брати на себе 

відповідальність за прийняття рішень. 

Неправильно 

для мене 

Іноді 

правильно 

Правильно 

для мене 

12 Я намагаюся мати чітке уявлення про свої цілі, 

перед тим як зробити вибір. 

Неправильно 

для мене 

Іноді 

правильно 

Правильно 

для мене 

13 Можливість того, що якась дрібниця піде «не за 

планом», змушує мене різко змінити рішення. 

Неправильно 

для мене 

Іноді 

правильно 

Правильно 

для мене 
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14 Якщо рішення може бути прийняте мною або 

іншою людиною, я дам іншій людині це зробити. 

Неправильно 

для мене 

Іноді 

правильно 

Правильно 

для мене 

15 Коли я стикаюся з важкою проблемою, я 

зазвичай песимістичний щодо можливості 

знайти хороше рішення. 

Неправильно 

для мене 

Іноді 

правильно 

Правильно 

для мене 

16 Я ретельно все обмірковую перед тим, як 

зробити вибір. 

Неправильно 

для мене 

Іноді 

правильно 

Правильно 

для мене 

17 Я не приймаю рішення, поки в цьому немає 

гострої необхідності. 

Неправильно 

для мене 

Іноді 

правильно 

Правильно 

для мене 

18 Я відтерміновую прийняття рішень до 

останнього моменту. 

Неправильно 

для мене 

Іноді 

правильно 

Правильно 

для мене 

19 Я волію, щоб рішення приймалися тими, хто 

більш поінформований, ніж я. 

Неправильно 

для мене 

Іноді 

правильно 

Правильно 

для мене 

20 Після того, як я прийняв рішення, я витрачаю 

багато часу, переконуючи себе, що воно було 

правильним. 

Неправильно 

для мене 

Іноді 

правильно 

Правильно 

для мене 

21 Я відкладаю прийняття рішень. Неправильно 

для мене 

Іноді 

правильно 

Правильно 

для мене 

22 Я не можу мислити тверезо, якщо мені потрібно 

прийняти рішення поспіхом. 

Неправильно 

для мене 

Іноді 

правильно 

Правильно 

для мене 

 

«Неправильно для мене» кодується як «1», «Іноді правильно» як «2», «Правильно для мене» 

як «3» бали. Підраховується сума балів за кожною властивістю. 

1. Пильність: 2 + 4 + 6 + 8 + 12 + 16 

2. Уникання: 3 + 9 + 11 + 14 + 17 + 19 

3. Прокрастинація: 5 + 7 + 10 + 18 + 21 

4. Гіперпильність: 1 + 13 + 15 + 20 + 22 

 

Пильність - властивість, що сприяє продуктивному прийняттю рішень; передбачає 

уточнення цілей і завдань, розгляд альтернатив, пов'язане з пошуком інформації; дозволяє 

приймати раціональні рішення. Ініціюючи цю стратегію індивід, в цілому, демонструватиме 

тенденцію робити більш зважені вибори, робити менше помилок та імпульсивних рішень, 

приймати рішення більш усвідомлено та зазнавати менше когнітивного шуму. Альтернативи 

оцінюються як за перевагами, так і за недоліками, а мотиваційний конфлікт усувається за 

рахунок того, що перед прийняттям рішення, при ініціюванні стратегії пильності, індивід 

намагається досягти найбільш чітких уявлень про власні цілі та мотиви. 

Прокрастинація - емоційна реакція на планові або необхідні справи, наслідком якої є 

відкладання справ, завдань, рішень на потім. Прокрастинація або зволікання у прийнятті 

рішення, не означає повну відмову від вибору, однак впливає на якість цього  вибору, адже, 

замість ретельного аналізу та зваження альтернатив, індивід відтерміновує вибір, 

позбавляючи себе необхідних ресурсів часу та інформації. Поведінково, це може 

проявлятися як трата часу на суб’єктивно менш значущу активність, адже таким чином 

зменшується мотиваційна напруга. Також, навіть після того, як вибір зроблено, зволікання 

може спостерігатися у втіленні цього вибору конкретною дією. 
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Гіперпильність - імпульсивне ПР, тобто не включає інтелектуального орієнтування у 

пошуку виходу з дилеми; в екстремальних формах - «паніка» у виборі між альтернативами. 

Надпильність або інакше – панічна імпульсивність, є характерною стратегією у випадку, 

коли під час прийняття рішення, особа перебуває під великим стресом через можливі втрати 

суб’єктивно цінних ресурсів, часових обмежень або через суб’єктивно низьку оцінку власних 

можливостей у пошуку рішення. 

Уникнення ініціюється у тому випадку, коли напруга у мотиваційному конфлікті 

прийняття рішення переживається індивідом як надмірна і сама ситуація вибору має значущу 

негативну цінність для індивіда. Відповідно, уникнення ситуації вибору супроводжується 

зменшенням напруги. Адаптивність цієї стратегії, в цілому, оцінюється низько, оскільки 

індивід повністю позбавляє себе можливості вплинути на ситуацію та досягти бажаного 

вибору – фактично, ситуація вирішується під впливом зовнішніх факторів. 
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ДОДАТОК Ж 

 

ВПРАВА «ТРИ СКРИНІ» 

 
Мета: сприяти системній роботі з інформацією, актуалізувати у студентів аналітичне 

та критичне мислення. 

 

Студентам пропонується ситуація. «Ви у червні закінчуєте навчання на бакалавраті. 

Уявіть, що ще минулого року, усією групою, ви вирішили відсвяткувати свій випускний у 

липні за кордоном, у Любліні. Квитки на рейс вже куплені, готова розважальна програма та 

заброньований готель. Однак, світ накрив коронавірус. Епідеміологічна ситуація 

напружена, карантинні обмеження часто змінюються. Вам необхідно оцінити усі ризики 

цієї поїздки, використовуючи технологію 3-х скринь і прийняти рішення». 

 

Тепер потрібно послідовно наповнити інформацією три скрині. 

 

Перша скриня (наповнюється ризиками): що поганого може статися? Щоб її 

заповнити, потрібно відповісти якомога детальніше на питання: «Якщо ми приймаємо це 

рішення, які неприємності  можуть нас очікувати?» 

 

Друга скриня (наповнюється реальними загрозливими сценаріями розвитку 

подій): які з ризиків дійсно реальні? Яким може бути найдеструктивніший сценарій 

реалізації реальних ризиків? Щоб її наповнити, потрібно оцінити реальну загрозу кожного 

ризику, що є в першій скрині, сформувати можливий «негативний сценарій» розвитку подій. 

«Що нам загрожує, якщо відбудеться ...?» або «Що найстрашніше може статися, якщо ...?» , 

«Наскільки ймовірно що станеться...?» 

 

Третя скриня: що можна зробити, щоб запобігти або протистояти 

деструктивному розвитку подій?  

Методом «мозкового штурму» потрібно знайти способи захисту і протидії 

«негативним сценаріям». «Що можна зробити, якщо станеться, це ...?». 

 

Після застосування цієї методики, студенти мають дати відповіді на наступні питання:  

Які наслідки матиме втілення цієї ідеї?  

Чим ви ризикуєте, вибираючи конкретний сценарій?  

Обговорення.  

 

По закінченню вправи, викладачем задаються запитання:  

Які ефекти групового рішення ви помітили у ході виконання вправи?. 

 Група називає та дискутує.  

Викладач пропонує придумати шляхи запобігання виникненню цих групових ефектів.   
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ДОДАТОК З 

 

РОЛЬОВА ГРА «БУНКЕР» 

 
Психологічний сенс гри. Відпрацювання вміння відстоювати свої інтереси, вдаючись 

до різних способів впливу, а також навичок групової взаємодії. Крім того, гра спонукає 

учасників задуматися над своїми ціннісними орієнтаціями. 

 

Учасникам дається інструкція: «На Землі вибухнула ядерна війна. Однак вам 

пощастило, і в момент бомбардування ви опинилися в спеціальному бомбосховищі - 

герметичному бункері. Вибух стався зовсім недалеко від вас, зверху все зруйновано, в живих 

там нікого не залишилося, і рівень радіації, такий, що людина гине протягом декількох 

хвилин. Однак ваш бункер вцілів, і в ньому є запаси повітря, їжі, води і палива, достатні для 

того, щоб прожити цілий рік. Є надія, що за цей час рівень радіації на поверхні зменшиться 

настільки, що можна буде залишити бункер і почати жити, як і раніше. Однак що 

відбувається в інших частинах Землі, ви не знаєте. Цілком можливо, що загинуло все 

людство, а значить, саме вам, вийшовши через рік з бункера, належить заснувати нову 

цивілізацію». 

 

Після цього учасникам дають перелік ролей тих, хто опинився в бункері, і 

пропонують розподілити їх (краще, якщо учасники зроблять це самостійно, проте якщо 

протягом 2-3 хвилин це не вдасться, доведеться вдатися до жеребкування). 

 

Можливий перелік ролей. 

1. Дівчинка-підліток, 14 років, восьмикласниця. Добре вчиться, спортивна, красива. 

Але володіє нестійкою нервовою системою, і історія з атомним бомбардуванням привела її в 

такий шок, що вона тільки плаче і нічого толком не може сказати. Закохана у хлопця-

підлітка 16 років, який також опинився в бункері.  

2. Хлопець-підліток, 16 років, десятикласник. У школі мав репутацію двієчника і 

бовдура, проте фізично здоровий, сильний і спритний, займався легкою атлетикою. 

Закоханий в дівчинку 14 років, яка теж опинилася в бункері. 

3. Дівчина, 19 років, студентка театрального інституту. Чарівна та приваблива, але 

крім гри на сцені робити нічого не вміє. Чекає дитину, перебуває на п'ятому місяці 

вагітності. 

4. Дівчина, 21 рік, студентка випускного курсу медичного інституту. Однак вчилася 

вона так собі, і не зовсім зрозуміло, чи готова вона до того, щоб самостійно лікувати людей. 

Захоплюється шиттям. 

5. Чоловік, 22 роки, студент інституту фізичної культури. Абсолютно здоровий, 

фізично дуже міцний. Має досвід служби в МНС. Однак схильний до конфліктного 

поводження, з МНС був звільнений за бійку на робочому місці. 

Жінка, 24 роки, психолог. Займалася дослідженнями, готувалася захистити 

дисертацію. Має досвід роботи шкільним учителем. Вільно володіє англійською мовою. 

7. Чоловік, 30 років, бойовий офіцер. Служив в стратегічних ракетних військах, знає, 

як вести себе, щоб вижити після атомного бомбардування. Зловживає спиртним. 

8. Жінка, 34 роки, вчителька історії. Непогано знає історію і культуру людства, вміє 

виховувати і навчати дітей. Однак своїх дітей у неї немає, і вона навряд чи зможе їх мати 

через стан здоров'я. 

9. Чоловік, 51 рік, професор, фізик-ядерник. Крім своєї спеціальності компетентний і 

у інших галузях, пов'язаних з технікою (електроніка, будівництво, системи зв'язку). Останнім 

часом часто скаржився на сильні болі в області серця. 
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10. Жінка, 60 років, агроном. Знає, як налагодити виробництво сільськогосподарської 

продукції навіть в несприятливих умовах. Захоплюється кулінарією. 

 

Коли ролі розподілені, дається друга частина інструкції:  

 

«Але раптом виявилося, що справи в вашому бункері не такі вже й добрі - ви відчули 

різкий брак кисню, стало важко дихати. Виявляється, система забезпечення повітрям в 

бомбосховищі розрахована на менше число людей, ніж в ньому виявилося! Значить, кимось 

доведеться пожертвувати, інакше задихнуться і болісно загинуть усі ... Виберіть тих, кому 

доведеться вийти з бункера на поверхню, на вірну смерть. Пам'ятайте: в бункері повинні в 

кінцевому підсумку залишитися саме ті, хто є найважливішими для побудови нової 

цивілізації. Однак кожен з вас, природно, хоче вижити сам і добровільно пропонувати свою 

кандидатуру на вихід з бункера не стане, а навпаки, спробує довести, що саме він важливий 

для майбутньої цивілізації і гідний вижити! Однак якщо переконати в цьому групу не 

вдасться, він буде змушений покинути бункер і загинути. У вас в запасі 5 хвилин для 

прийняття рішення, потім запаси кисню виявляться вичерпаними і ви почнете задихатися». 

 

При визначенні того, скільки місць буде в бункері і, відповідно, скільки осіб повинні 

бути виключені, рекомендується керуватися наступною таблицею: 

Число учасників гри / Кількість місць в «бункері» 

6 / 4 7-8 / 5 9-10 / 6 11-12 / 7 

 

Коли у грі бере участь більше 12-13 студентів, то краще не додавати нові ролі, а розбити 

групу на дві підгрупи і провести в них гру паралельно, запропонувавши їм однаковий перелік 

ролей. На стадії обговорення буде цікаво порівняти, кого вибрали представники різних 

підгруп і чим вони при цьому керувалися. 

 

Учасникам дається 10 хвилин на обговорення і прийняття рішення. Якщо через 10 

хвилин група так і не визначилася, кому слід залишити бункер, ведучий нагадує, що дихати 

стає все важче, тому що повітря у бункері закінчується, і дає ще 2-3 хвилини на обговорення. 

Якщо і після цього група не прийшла до консенсусу, то дискусія зупиняється і учасники, які 

повинні покинути бункер, визначаються шляхом відкритого голосування. 

 

Обговорення.  

 Які мешканці бункера залишилися в живих, а які «відправлені на той світ»? 

Кожен з виборів потрібно аргументувати.  

 Які техніки впливу були використані учасниками при відстоюванні своїх 

позицій? Чи була це маніпуляція або використовувалися такі способи, як аргументація і 

прохання? 

 

У даній грі робиться акцент на тому, що в грі оцінюється не особистість учасників, а 

вміння відстоювати свою позицію на прикладі абстрактних ролей, і «приречені на загибель» 

є не студенти, а придумані персонажі, інтереси яких вони представляють. 
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ДОДАТОК І 

 

ТЕХНІКА ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ «КВАДРАТ ДЕКАРТА» 

 

За допомогою техніки прийняття рішення «Квадрат Декарта» легко встановити 

найбільш значущі критерії вибору, а також оцінити наслідки будь-якого варіанту прийнятого 

рішення. 

 

 
Рис. 1. «Квадрат Декарта» 

 

Кожному студенту пропонується розглянути проблему/ситуацію (наприклад, намір 

змінити професію / емігрувати / зайнятися підприємницькою діяльністю / одружитися або 

розлучитися і т.п) відповівши на 4 питання:  

 

 Що буде, якщо це станеться? (Що я отримаю, «+» від цього). 

 Що буде, якщо цього НЕ станеться? (Все залишиться так, як було, «+» від 

неотримання бажаного). 

 Чого НЕ буде, якщо це станеться? («–» від отримання бажаного). 

 Чого НЕ буде, якщо це НЕ станеться? («–»  від неотримання бажаного). 

 

У кожен квадрант (рис. 1) потрібно вписати по 5-10 відповідей, при цьому намагатися 

дивитися на питання максимально широко і не повторювати відповіді. А потім відібрати у 

кожному квадраті по 3 найважливіших пункти, проаналізувати їх.  

 

Питання до обговорення 

Як розширилося Ваше уявлення про вибір рішення?  

Чи згодні Ви з тими втратами, до яких може привести ваше рішення? Якщо ні, то 

яким чином можна прийняти рішення і уникнути втрат? Якими  способами? 

Де, коли і як саме Ви почнете реалізацію рішення? 

 

 


