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Програма вивчення навчальної дисципліни «Психологія невизначеності, 

ризику та прийняття рішення» складена відповідно до освітньо-професійної 

програми підготовки «Магістр » напряму 053 «Психологія». 

         Програма вивчення дисципліни «Психологія невизначеності, ризику та 

прийняття рішення» розроблена відповідно до вимог Міністерства освіти і 

науки України, типової програми для вищих навчальних закладів, освітньо-

кваліфікаційної характеристик. Програма визначає обсяги знань, які повинен 

опанувати студент відповідно до вимог освітньо-кваліфікаційної 

характеристики, алгоритму вивчення навчального матеріалу з дисципліни, 

необхідне методичне забезпечення, складові й технологію оцінювання 

навчальних досягнень студентів. Навчальна дисципліна «Психологія 

невизначеності, ризику та прийняття рішення» забезпечує формування у 

студентів необхідних навичок для прийняття рішень в умовах ризику та 

невизначеності.  

Мета курсу:  сформувати у студентів загальне уявлення про психологічні 

концепції ухвалення рішень, типи рішень, специфіку індивідуальних і 

групових рішень, навчити застосовувати методи прийняття рішень.   

навчальна – освоєння здобувачем вищої освіти системи знань  про 

закономірності, механізми, фактори процесу прийняття рішень ;  дослідження 

загальних закономірностей онтогенезу психічних процесів, відмінностей в 

прийнятті інформаційних, організаційних, оперативних та технічних 

рішень.  . Опанування цієї дисципліни є оволодінням психологічною мовою 

на всіх рівнях її змісту, а також навичками й уміннями з таких видів 

професійної діяльності, як теоретичне творче мислення;  

розвиваюча - формування світогляду психолога пов’язано із 

засвоєнням тематики цього курсу, що призводить до розвитку психолога як 

особистості та професіонала. Навички, які формуються у ході навчання 

реалізуються в подальшому як форми науково - орієнтованої поведінки, що 

призводить до формування психологічного знання  на понятійному рівні та 

вміння прораховувати наслідки прийнятих рішень.            



 

 виховна – виховання національної гідності та патріотизму, поваги 

до особистості, високих моральних якостей, правових ціннісних орієнтацій 

психолога, посилення моральних засад міжособистісних взаємин. 

 Соціально- гуманітарна ерудованість:  

- формулювати власні обгрунтовані судження на основі аналізу 

проблеми; 

  - давати короткий   прийняття рішень щодо окремих обставин з 

достатньої повнотою; 

 -   висвітлення основних проблем взаємозв'язку  психології та суміжних 

наук в галузі людино знання. 

Дослідницькі: 

-  основні риси навчальної та науково-творчої діяльності необхідні для 

успішної роботи фахівця; 

- характер науково-пізнавальних проблем і завдань сприяють 

формуванню  рис для використання різноманітних інформаційних джерел для 

повного та всебічного встановлення певних обставин у сучасному суспільстві. 

Комунікація: 

 - володіння базовими навичками комунікації професійного та 

суспільного контексту. Структура комунікації – це детермінанта компетенцій, 

які специфічні для кожного виду діяльності психолога. 

Професійна самоорганізація та використання інформаційних 

технологій:  

- належно використовувати статистику та математику для отримання та   

обробки отриманих результатів для прийняття рішень для кожної ситуації та 

проблеми. 

 

Передумови для вивчення навчальної дисципліни « Психологія 

невизначеності, ризику та прийняття рішень»: 

- філософія, психологія стресу, психологія тероризму,   фізіологія ВНД, 

загальна психологія  соціальна психологія, диференціальна психологія.  



 

Результати вивчення  навчальної дисципліни є:  

В результаті вивчення дисципліни студенти повинні: 

 мати уявлення про психологічні теорії ухвалення рішень; 

 оволодіти навичками специфіки ухвалення індивідуальних і групових  

рішень; 

 мати уявлення про ефективність і оптимізацію рішень; 

 уміти аналізувати вирішення різного типу; 

 уміти проводити діагностику індивідуальних особливостей ухвалення 

рішень, а також надавати допомогу індивідові і групі у формуванні 

оптимального способу ухвалення рішень. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

КРИТЕРІЇ ТА ЗАСОБИ  ОЦІНЮВАННЯ  УСПІШНОСТІ НАВЧАННЯ: 

 

З навчальної дисципліни «Загальна психологія» передбачено 

оцінювання презентацій результатів виконаних завдань, контрольних питань, 

тестових завдань, екзаменаційних білетів, результатів досліджень.  

 

За національною 

шкалою 

За 100 бальною 

шкалою 

За шкалою ECTS 

Відмінно 90 – 100  A 

 

Питання, винесені на розгляд, засвоєні у повному обсязі; на високому рівні 

сформовані необхідні практичні навички та вміння. У випадках, коли  студент 

глибоко  й  впевнено  засвоїв  весь матеріал, послідовно,   вірно його  відтворює. 

Може пов’язати  теоретичні  та практичні  сторони дисципліни  (особливо у 

контексті  діяльності практичного психолога), вільно відповідає  на 

нестандартні  запитання, показує  знання  монографічного матеріалу  з питання, 

вірно обґрунтовує наукові поняття , володіє  навичками  виконання  практичних 

завдань,  виявляє  вміння самостійно  узагальнювати  матеріал, не допускає при 

цьому  помилки. 

  

За національною 

шкалою 

За 100 бальною 

шкалою 

За шкалою ECTS 

Добре 83 – 89  B 

75 - 82 С 

 

Питання, винесені на розгляд,  засвоєні у повному обсязі; в основном 

сформовані практичні навички та вміння; всі завдання виконані в повному 

обсязі з неточностями. Бали виставляються у випадках, коли  студент знає 

програмний  матеріал, не допускає  суттєвих недоліків у відповіді, може  вірно  

використовувати теоретичні положення й володіє навичками  при виконанні 

практичних завдань. 

 

За національною 

шкалою 

За 100 бальною 

шкалою 

За шкалою ECTS 



 

Задовільно 68 – 74  D 

60 - 67 E 

 

Питання, винесені на розгляд . у цілому засвоєні; практичні навички та 

вміння мають поверхневий характер, потребують подальшого напрацювання та 

закріплення. У випадках, коли студент засвоїв лише основний  матеріал, але  

погано орієнтується  в окремих  положеннях, припускається  помилок або 

недоліків  у формулюваннях, порушує логіку та  послідовність  у викладенні  

програмного матеріалу  та має складнощі при виконанні  практичних завдань.  

 

За національною 

шкалою 

За 100 бальною 

шкалою 

За шкалою ECTS 

Незадовільно з 

можливістю 

повторного складання 

35 – 59  FX 

Незадовільно з 

обов’язковим 

повторним курсом 

0 – 34  f 

 

Питання, винесені на розгляд, засвоєні частково, практичні навички та 

вміння сформовані недостатньо; більшість завдань виконано, деякі містять 

істотні помилки; або у випадках, коли студент не володіє знаннями щодо 

значної частини  програмного матеріалу, припускається  суттєвих помилок, з 

великими  труднощами  виконує практичну роботу. 

0 балів виставляється у випадку, коли студент відсутній на занятті. 

 

Підсумковий контроль – це перевірка рівня засвоєння знань, навичок і 

вмінь  за певний період навчання (навчальний семестр, навчальний рік). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

                                          ЗМІСТ ПРОГРАМИ 

 

Тема 1. Проблема невизначеності в сучасній психології 

 Теоретичні  аспекти вивчення поняття « вибір» в ситуації 

невизначеності. Історичні аспекти становлення та розвитку проблеми вибору. 

Науково- теоретичні підходи до проблеми вибору. Сучасний стан проблеми 

вибору в психології. Проблема вибору в теоріях прийняття рішень: в 

когнітивно- мотиваційній теорії, в екзистенційно - гуманістичній теорії, в 

сучасних вітчизняних теоріях, ситуаційні особливості життєвого вибору при 

прийнятті рішень о переїзді в іншу державу, або в інше місто. гіпотетична 

сукупність факторів, які впливають на прийняття рішення вчитися в ВНЗ іншої 

держави або місті. Проблема дослідження життєвого вибору. 

 

Тема 2. Теоретичні підходи до процесу прийняття рішень. 

Методологічні підходи до проблеми прийняття рішень. Порівняння 

клінічного та статистичного прогнозів Паула Міла (Paul Meehl). Вивчення 

суб’єктивної ймовірності в парадигмі Байеса (Bayes), представлене в 

психології Вардом Єдвардсом (Ward Edwards). Дослідження евристики та 

стратегій мислення Герберта Саймона (Herbert Simon) та Джерома Брудера 

(Jerom Bruner). Вивчення причинної атрибуції та побутової психологічної 

інтерпретації Фріца Хайдера (Fritz Heider). 

Організаційний, управлінський, психологічний аспекти аналізу функцій 

процесу прийняття рішень. Системний підхід до аналізу процесу прийняття 

рішень.  Природа процесу прийняття рішень. Основні поняття психології 

прийняття рішень.  

 

Тема 2. Нормативні моделі прийняття рішення 

 

 Особливості нормативних моделей прийняття рішення. Ціль 

застосування нормативних моделей. Модель економічної людини (Modell des 



 

homo economicus): основне припущення. Характеристики прийняття рішення 

у раціональній моделі (Rationalmodell). Характеристики оптимального 

прийняття рішень.  

Нормативна структура процесу прийняття рішень. Основні етапи 

прийняття рішення. Розпізнавання необхідності прийняття рішення. 

Визначення проблемної ситуації. Аналіз змісту проблемної ситуації. 

Формулювання альтернатив, генерування альтернативних рішень. Оцінка 

альтернатив за системою сформульованих критеріїв відповідно до основних 

цілей діяльності. Вибір альтернатив. Реалізація прийнятого рішення. Оцінка 

ефективності і корекція рішення.  

 Модель очікуваної користі. Математичне формулювання теорії 

очікуваної корисності в роботах Даніеля Бернулі. «Санкт-Петербурзький 

парадокс».  

 Теорія очікуваної вигоди Джона фон Неймана і Оскара Моргенштерна. 

Економічна модель: раціонально діюча людина вибирає зі списку можливих 

рішень ту альтернативу, для якої є максимальною очікувана корисність. 

Ідеальна реальність. «Ідеальний» гравець. Партія гри. Ставка. Субєктивно 

очікувана. Оптимальне рішення. Аксіоми раціонального ухвалення рішень: 

порядок альтернатив, домінантність, погашення, транзитивність, 

безперервність, інваріантність. Правила, або стратегії прийняття рішень: 

правило домінування, правило кон’юнкції, правило диз’юнкції, правило 

лексикографії.  

 Парадокси раціональності. Спростування принципу погашення: 

парадокс Аллайса, парадокс Еллсберга. Спростування принципу 

транзитивності.  

Тема 3. Психологічні теорії прийняття рішення 

Психологічний підхід до процесу прийняття рішень: створення 

суб’єктивного уявлення про задачу; оцінку наслідків альтернатив; 

прогнозування умов, що визначають наслідки; власне вибір з альтернатив. 



 

Особа, що приймає рішення в процесі прийняття рішень (ОПР). 

Головним в розумінні ОПР – роль не самого суб’єкта, а правил, які 

реалізуються при прийнятті рішень. 

„Теорія проспектів” Канемана – Тверські. Аналіз процесів психологічної 

регуляції вибору. Нове трактування поняття корисності та ймовірності. 

Мотиваційний контекст змінної „корисність”. Психологічне трактування 

ймовірності.  

В теорії проспектів наслідок вибирається на основі корисності, помноженої не 

на ймовірність, а на вагу рішення. Функція ваги має наступні властивості: 

низькі ймовірності недооцінюються, середні й високі переоцінюються, 

причому останній ефект виражений сильніше, ніж попередній.  Модель 

Канемана-Тверкі диференціює роль різних процесів суб’єктивного 

опосередкування виборів. Таким чином, дана модель є сумішшю нормативних 

та психологічних теорій.  Принципи теорії проспектів. Прийняття рішень в 

умовах ризику дає змогу зважити кожне конкретне значення по 

альтернативним варіантам  і отримати інтегральний показник рівня ризику, 

який співпадає з кожною альтернативою прийняття рішення. Співставлення 

інтегральних показників дозволяє вибрати одну із них з мінімальним рівнем 

ризику. Теорія прийняття рішень в умовах невизначеності та ризику 

грунтується на наступних положеннях: 

1.Об'єкт прийняття чітко детермінован, по ньому звісні основні фактори 

ризику. 

2. По об'єкту прийняття рішень обраний показник, який характеризує 

ефективність цього рішення. 

3.Обраний показник, який характеризує рівень ризику. 

4.Мається остаточна  кількість альтернатив рішення. 

5.Кінцевий показник ураховує  як показник ефективності рішення, так  і 

ситуацію розвитку події 

6. По кожній ситуації  розглядається оцінка її реалізації.  



 

 

Тема 4. Типологія рішень, індивідуальні і групові рішення 

Смислові (концептуальні) і результативні. стратегічні - тактичні – 

оперативні, програмовані і не програмовані рішення, традиційні і унікальні 

рішення, структуровані і неструктуровані, такі, що забороняють, вирішують, 

конструктивні. Індивідуальні і групові рішення. Організаційні рішення.  

Раціональні і інтуїтивні рішення. Роль інтуїції в процесі ухвалення 

рішень. Співвідношення раціональних і інтуїтивних рішень в діяльності 

бізнесмена і керівника. 

Запрограмовані і незапрограмовані організаційні рішення (Е. Саймон). 

Класифікація нормативних рішень: цільові, прогностичні, планові, такі, що 

мотивують, контрольні, організаційні, коректування, виробничий – технічні. 

Мотиваційні, емоційні чинники прийняття рішення. Прояв здібностей і 

індивідуальних стилів в процесі ухвалення рішень.  

Індивідуальні типології і процес ухвалення рішень. Методики виявлення 

індивідуального стилю (MBTY - Myers-Briggs Type Indicator). Когнітивні 

властивості, особові властивості (мотивація, стильові характеристики), 

проблема самосвідомості, ідентичності особи. Типологічний підхід: виявлення 

основних індивідуальних характеристик процесу ухвалення рішень. Основні 

блоки якостей особи, необхідні для ефективного прийняття рішень.  

Організаційні чинники управлінських рішень: невизначеність, 

складність і динамічність середовища ухвалення рішення (куб Говарда). 

 

Тема 5. Прийняття рішень в умовах невизначеності   

Причини виникнення невизначеності. Класифікація видів 

невизначеності. Динаміка формальної структури процесів вирішення залежно 

від величини невизначеності. Вплив тимчасових умов діяльності на процеси 

рішення. Визначення поняття дефіциту часу.  



 

Умови впевненості: знання альтернатив і зовнішніх чинників. 

Специфіка рішення: збір, точне використання, вимірювання і оцінки 

надійності інформації. Умови ризику: знання альтернатив і несподіваний 

результат. Специфіка рішення: збір інформації і аналіз можливих втрат у разі 

негативного результату.  

Ситуація невпевненості ситуації можуть бути неочікувані, результати 

слабо передбачені. Ухвалення рішень в ситуації високого рівня 

невизначеності: дослідження, творче вирішенню проблем. Управління 

ситуаціями ризику. Прийоми усунення невизначеності.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                  СЕМІНАРСЬКІ ЗАНЯТТЯ   

 

Семінарське заняття 1. Теоретичні підходи до процесу прийняття 

рішень(1 год.) 

Нормативна структура процесу прийняття рішення 

1. Гра „Дороги”. Аналіз принципу прийняття рішень. 

2. Обговорення процесу прийняття рішення.  

                                Практичне завдання:  

1. Методика «Робочий листок».  

2. Аналіз основних понять та етапів раціонального прийняття рішення.  

 

Література 

1. Друкер Эффективное принятие решений. М., 2006. 

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

неопределенности. Харьков, 2005. 

3. Карпов А.В. Психология менеджмента. М., 1999. 

4. Корнилова Т.В. Психология риска и принятия решений. М., 2002. 

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

СПб. 2001. 

 

Семінарське заняття 2. Нормативні моделі прийняття рішення (1 год) 

1. Гра „0Х”. Аналіз раціональних принципів та стратегій прийняття 

рішень. 

2. Обговорення нормативної моделі прийняття рішення.  

Література 

1. Друкер Эффективное принятие решений. М., 2006. 

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

неопределенности. Харьков, 2005. 

3. Карпов А.В. Психология менеджмента. М., 1999. 



 

4. Корнилова Т.В. Психология риска и принятия решений. М., 2002. 

 

Семінарське заняття 3. 

 Психологічні теорії прийняття рішення (2 год.). 

 

Аналіз літератури: 

1. Евристики мислення  

Література 

1. Друкер Эффективное принятие решений. М., 2006. 

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

Харьков, 2005. 

3. Карпов А.В. Психология менеджмента. М., 1999. 

4. Корнилова Т.В. Психология риска и принятия решений. М., 2002. 

 

Семінарське заняття 4. Типологія рішень, індивідуальні і групові рішення 

(2 год). 

Практичне завдання: 

1. Індивідуальні типології і процес ухвалення рішень. Методики виявлення 

індивідуального стилю (MBTY - Myers-Briggs Type Indicator).  

2. Когнітивні властивості, особові властивості (мотивація, стильові 

характеристики), проблема самосвідомості, ідентичності особи.  

3. Типологічний підхід: виявлення основних індивідуальних 

характеристик процесу ухвалення рішень.  

4. Методики модерації у груаповому прийнятті рішення.  

Література 

5. Друкер Эффективное принятие решений. М., 2006. 

6. Канеман Д., Словик П., Тверски А. Принятие решений в неопределенности. 

Харьков, 2005. 



 

7. Карпов А.В. Психология менеджмента. М., 1999. 

8. Корнилова Т.В. Психология риска и принятия решений. М., 2002. 

9. Кулагин О.А. Принятие решений в организациях. Учебное пособие. СПб. 

2001. 

Додаткова література 

1. Арсеньев Ю.Н. Принятие решений: интегративные, интеллектуальные 

системы. Уч. Пособие. М., 2003. 

2. Ваганди А. Б.Успех в бизнесе. Минск: Попурри, 1999. 

3. Иванова Н.Л. Социальное и профессиональное становление личности. 

Ярославль. 2005. 

4. Короткий В.И. Практическая психология для бизнеса. М.: Айрис-пресс, 

2005. 

5. Шадриков В.Д. Деятельность и способности. М., 1994. 

6. Шадриков В.Д. Введение в психологию: мотивация поведения. М., 2003. 

7. Шадриков В.Д. Введение в психологию: эмоции и чувства. М., 2002. 

 

Семінарське заняття 5. Прийняття рішень в умовах невизначеності (1 

год) 

1. Емпіричні дослідження мотивації і готовності до ризику в 

психологічному профілі 

2. Конструкти потреби і мотивації в опитувальнику Едварда 

3. Проблема активності суб'єкта мислення  

Література 

1. Друкер Эффективное принятие решений. М., 2006. 

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

неопределенности. Харьков, 2005. 

3. Корнилова Т.В. Психология риска и принятия решений. М., 2002. 

 

 



 

Запитання на залік 

 

1. Основні підходи до аналізу процесу прийняття рішень в психології. 

2. Діагностичні методи аналізу процесу прийняття рішень. 

3. Способи розвитку індивідуальних і групових методів прийняття рішень. 

4. Основні етапи процесу прийняття рішень. 

5. Аналіз необхідності прийняття рішень, проблемної ситуації. 

6. Способи генерування і вибору альтернатив. 

7. Проблема вибору критеріїв і прийомів оцінки альтернатив. 

8. Основні типології прийняття рішень. 

9. Роль особистісних властивостей в індивідуальному прийнятті рішення. 

10. Умови невизначеності в прийнятті рішень. 

11. Психологія прийняття рішень як наука 

12. Базові напрямки досліджень, лежать в основі сучасного наукового 

підходу до процесу прийняття рішень 

13. Парадигми наукового дослідження процесу прийняття рішень 

14. Основні поняття психології прийняття рішень 

15. Типи задач в процесі прийняття рішень 

16. Характеристики середовища. Трьохвимірна модель Р.Ховарда 

17. Психологічний підхід до процесу прийняття рішень 

18. Поняття невизначеності в умовах прийняття рішень 

19. Нормативні теорії прийняття рішень. 

20. У чому полягає відмінність між нормативною та описовою теорією 

прийняття рішення? 

21. Теорія очікуваної користі. 

22. Принципи прийняття раціональних рішень 

23. Аксіоми (правила) раціонального прийняття рішення в теорії очікуваної 

користі. 

24. Економічна модель Дж. Фон Неймана і О. Моргенштерна 

25. Аксіоми економічної моделі Дж. Фон Неймана і О. Моргенштерна 

26. Теорія перспективи (проспектів) Даніела Канемана і Амоса Тверскі. 



 

27. Психологічне трактування корисності 

28. Психологічне трактування ймовірності 

29. Поняття „готовність до ризику” в теорії проспектів 

30. Неприйняття ризику або „відраза до ризику” в теорії проспектів 

31. Принцип теорії проспектів 

32. Ефект визначеності в теорії проспектів 

33. Ефект відображення в теорії проспектів 

34. Ефект ізоляції в теорії проспектів 

35. Ефект рамки в теорії проспектів 

36. Евристика наочності 

37. Евристика репрезентативності 

38. Евристика доступності 

39. Евристика наочності 

40. Евристика моделювання 

41. Що таке феномен “невибраного шляху”? 

42. Феномен групової поляризації 

43. Феномен групового мислення 

44. Роль когнітивного дисонансу в “капкані” як психологічній помилці 

прийняття рішення 

45. Структура моделі прийняття рішення  

46. Етапи прийняття рішення 

47. Методика „Робочий листок” 

48. Ідентифікація проблеми та аналіз  в процесі прийняття рішень 

49. Генерування ідей та оцінка альтернатив в процесі прийняття рішень 

50. Вибір альтернативи та оцінка в процесі прийняття рішень. 
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