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УДК 355.588:005.53  

Ісаченко В. І., начальник Центру психологічного забезпечення та ро-
боти з особовим складом ГУ МНС України в Київській області 

ПРИЙНЯТТЯ РІШЕННЯ У СИТУАЦІЇ НЕВИЗНАЧЕНОСТІ 
ОФІЦЕРСЬКИМ СКЛАДОМ МНС ПРИ ВИКОНАННІ  

СЛУЖБОВИХ ОБОВ’ЯЗКІВ.  
ПРОФІЛАКИТЧНО-ДІАГНОСТИЧНІ МОЖЛИВОСТІ ДІЛОВОЇ 

ГРИ “ПОТОКИ” 
 
У представленому матеріалі розглядаються питання прийняття рішен-

ня у ситуації невизначеності. Розглядаються комунікативні здібності офіцер-
ського складу при виконанні службових обов’язків. Гра “Потоки” має широ-
кий спектр як діагностичних так і профілактичних можливостей, і може ви-
користовуватись для профілактики вміння приймати правильне рішення у 
ситуації невизначеності. 

Ключові слова: прийняття рішення, ситуація невизначеності, ризик 
професійної діяльності, ділова гра, профілактика, діагностика.  

 
Постановка проблеми. За якість розробки і успіх введення в 

життя прийнятої у МНС стратегії управління головну відповідаль-
ність несуть безпосередні керівники на місцях. Вони визначають не 
тільки що і коли робити, а також хто і як буде виконувати сплановане 
(управління персоналом), визначають робочі процедури, які можна 
застосувати до всіх стадій управлінського циклу, виконують конт-
роль. Головна роль керівника - в ефективній організації роботи їх пі-
длеглих у ситуації ризику та прийняття рішення. Мистецтво керівни-
ка проявляється не тільки в координації, налагодженні комунікацій і 
напрямків роботи підлеглих, але і вмінні делегувати права і відпові-
дальність, надавати право висловлюватись і відстоювати свою точку 
зору, при цьому зберігати за собою функцію контролю. 

Для ефективного управління керівник повинен бути компетент-
ним у спілкуванні, правильно та вдало приймати рішення у ризикова-
них ситуаціях. Вчасно поінформувати особовий склад про завдання, 
яке потрібно виконати. Комунікативна компетентність – це розвива-
ючий і, в деякій мірі, усвідомлений досвід спілкування між людьми, 
який формується в умовах безпосередньої взаємодії.  
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Вищесказане дозволяє зробити висновок про цінність викорис-
тання ділової гри у сфері розширення знань про себе, відмову від сте-
реотипних неефективних форм спілкування, научіння новим формам 
спілкування з людьми, ефективно приймати рішення у ситуаціях не-
визначеності. Від цього буде залежати правильність та ефективність 
виконання завдання підлеглими. Здійснюючи інформування в систе-
мі, можна в деякій мірі виявляти та керувати ризиками або здійсню-
вати їх профілактику, що дозволить знизити рівень ризику і мінімізу-
вати негативні наслідки. 

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Ю. Козелецький у 
своїй праці “Психологічна теорія рішень” класифікує задачі на відк-
риті і закриті. На основі цієї праці перша група дослідників припус-
кала розвиток процесів гіпотезобудування і інших проявів, що харак-
теризують мислення в умовах “рішення проблем”. Інші актуалізували 
процеси “прийняття рішення” як вибір суб’єктом при заданій системі 
альтернатив в умовах невизначеності критеріїв або відсутність “пра-
вильного” рішення. В іншій своїй праці “Людина багатомірна” Ю. 
Козелецький обговорює ті особистісні утворення, котрі ведуть люди-
ну за межі знаного. І в центрі книги вже не моделюючі підходи, а 
аналіз мотивації і особистісні спрямування людини при прийнятті рі-
шення. 

Продовжуючи теорію Ю. Козелецького у вирізненні типів за-
дач, що вимагають прийняття рішення, важливими є також класифі-
каційні ознаки – вірогідно-детермінантні і динамічно-статичні. У 
цьому розрізненні враховуються класифікаційні ознаки трьохмірної 
моделі Р. Говарда (1968): ступінь невизначеності, ступінь складності і 
ступінь змінності – динаміки характеризують, згідно його моделі, си-
туації у будь-якому середовищі, як природному середовищі так і у су-
спільному. 

Найважливішими ознаками середовища, в якій людині немож-
ливо точно прогнозувати появу тих чи інших подій, є невизначеність. 
Події можуть розглядатись як прості так і складні для кожного 
суб’єкта індивідуально. 

При співвідношенні непсихологічних нормативних підходів до 
прийняття рішення та психологічних теорій, переформулювавши 
проблему: вивчати не те, як повинна робити людина при прийнятті 
рішення, а те, як вона реально орієнтується на різні існуючі фактори 
ситуації при прийнятті рішення.  
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Ризиковані задачі можуть бути простими і статичними, склад-
ними і статичними, простими і динамічними або складними і динамі-
чними. Всі ці види задач передбачають розгортання процесів, що 
сприяють прийняттю рішень як психологічних опосередкованих ви-
борів (виборів із певних альтернатив). Детермінантні – не ризиковані 
– задачі характеризуються тим, що вибране рішення однозначно при-
водить до певного результату. Інтелектуальне орієнтування і вибір у 
таких задачах не пов’язані з процесом прийняття рішення, хоча тут 
дуже важливо враховувати, як для суб’єкта виглядає задача. Образ 
задачі (образ ситуації) як вірогідної чи детермінованої може не спів-
падати з об’єктивними її характеристиками. 

Другий аспект психологічного підходу до проблеми Ю. Козе-
лецький виділив у розумінні конструкта “діяльність по прийняттю 
рішення”, що включає чотири етапи: 

1. Створення суб’єктивного уявлення про задачу; 
2. Оцінку наслідків альтернатив; 
3. Прогнозування умов, що визначають наслідки; 
4. Власне вибір певної альтернативи. 
Перші три етапи Ю. Козелецький називає передрішеннями. Ви-

бір виконує вирішальна система. Її функціонування відбувається без-
посередньо мисленнєвими операціями. Але, реалії психологічних 
процесів в системі виглядає при цьому так: короткотривала чи опера-
тивна пам’ять.  

Різносторонність проблематики прийняття рішення по різним 
напрямкам психологічної науки характеризує розвиток цієї тематики. 
Психологічні дослідження процесів прийняття рішення проводились 
у 1960-1970 роки переважно в рамках інженерної психології. Відмін-
ність у розумінні принципу регуляції тут можна назвати врахування 
специфіки їх наявності на сенсомоторному, перцептивному, образно-
концептуальному і мисленнєвому рівнях. Прийняття рішення розгля-
далось як самостійні макроетапи у предметній діяльності людини, і як 
складові - мікроетапи, включені у функціонування різнорівневих пі-
знавальних процесів. Суттєве навантаження при прийнятті рішення 
отримали механізми пам’яті, а також використання людиною-
оператором образно-концептуальні моделі. У інженерній психології 
йшла мова про альтернативи прийняття рішення – вибір суб’єкта між 
можливими діями або програмами дій. 
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Дружинін та Канторов розглядають ознаки ситуацій при яких 
специфіка прийняття рішення визначається по тому результату, на 
котрий направлено рішення. Звідси виокремлюють три таких резуль-
тати: 

1. Інформаційні рішення. Своїм вибором суб’єкт відповідає на 
запитання, що істинно. Прийняття рішення спрямоване на діагносту-
вання ситуації (“розпізнавання” її). 

2. Оперативні рішення. Суб’єкт вирішує проблему, як діяти. 
Рішення складаються у виробленні способів керування ситуацією. 

3. Організаційні рішення. Вибори суб’єкта (або спільноти) ви-
значають, якою повинна бути система, організація, і знаходяться у 
визначенні структури і розподілу в ній функцій. 

Продовженням такого типу класифікації прийняття рішень мо-
же служити виділення типів професійної діяльності, в котрих перед-
бачаються етапи прийняття рішень. Так, в роботах А.В. Карпова сут-
тєвим етапом виглядає розпізнавання ситуації прийняття рішення в 
трудовій діяльності. Ним же й використовується поняття “прийняття 
управлінських рішень”.  

Методика та організація проведення ділової гри “Потоки”. 
Нами був розроблений комплекс профілактичних та корекцій-

них заходів, для керівної ланки. Робота проводилась у декілька ета-
пів. Вона носила плановий та послідовний характер, була побудована 
за принципом “від простого до складного”, від інформаційного мате-
ріалу до практичного використання. Перший етап передбачав озна-
йомлення з основними поняттями спілкування; відкриті та закриті за-
питання; ділове спілкування, невербальні методи спілкування; як ви-
никають конфлікти, що таке деструктивний та конструктивний конф-
лікт, тощо. На другому етапі ми зосередили увагу на креативності у 
спілкуванні та прийнятті рішення у надзвичайній ситуації. Третій 
етап передбачав навчання методам самодопомоги та первинної допо-
моги іншим співробітникам перед та після виконання службових 
обов’язків у ризиконебезпечних ситуаціях. Ми зупинимось тільки на 
одному з профілактично-діагностичних методів, а саме на діловій грі 
“Потоки”.  

Адаптована нами ділова гра має на меті: розвиток креативності 
у керівної ланки при прийнятті рішень у надзвичайних ситуаціях. 

 Завданнями ділової гри є навчити: 
• приймати рішення самостійно у ситуаціях невизначеності; 
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• встановлювати ділове спілкування з іншими учасниками; 
• творчо підходити до вирішення проблем організації, трудо-

вого колективу; 
• ефективно планувати свій робочий час; 
• вміти мінімізувати ризик при виконанні поставлених за-

вдань; 
• проявляти гнучку поведінку у конфліктних ситуаціях. 
Структура гри включає: рольову гру; аналіз результатів гри; 

дискусію. 
Обладнання: роздатковий матеріал; ручки; бланки для гри; дошка; 

облікова форма керівника гри; облікова форма директора організації. 
Цільова група: новопризначені керівники районних управлінь 

та відділів; молоді спеціалісти, офіцерський склад оперативно-
рятувальної служби. Група складається з 10 чоловік; гра розрахована 
на 3-4 години. 

Опис ігрової моделі. 
У грі «Потоки» програються різноманітні варіанти механізмів 

функціонування підприємства або організації, які поставлені у взає-
мозалежні рамки, але не в рівні умови, а також мають ліміт фінансо-
вих ресурсів. 

Всі організації (а їх у даному випадку 10) розміщенні поблизу 
течії ріки, одне нижче іншого. Перша організація знаходиться вище 
всіх по течії ріки, десята – нижче всіх по течії. Всім організаціям пот-
рібно для виробничих потреб вода, котру вони можуть брати тільки з 
річки. 

У директорів організацій є два варіанти - очищати або не очища-
ти відпрацьовану організацією воду. Витрати на очищення викиду для 
кожної організації однакові і складають певну суму грошей. Але орга-
нізація по технології може використовувати тільки очищену воду. 

Кожна організація забруднює воду лише своїми своєрідними 
компонентами. Якщо перша організація не очистить викид, вона за-
бруднює воду для інших дев’яти організацій і т.д. Для отримання чис-
тої води необхідно очистити воду від кожного виду забруднень (тобто 
від викидів організацій, що знаходяться вище по течії). Вартість очист-
ки забірної води від кожного виду забруднень має бути оплаченою.  

Всі перераховані види платежів (плата за технологічну очистку 
забірної води і очистку стоків організації) директори здійснюють че-
рез банк, функції якого виконують організатори гри. 
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У якості заміни реальних грошей у грі використовуються карт-
ки. Основним джерелом фінансової частини організації є виділені їм 
перед грою грошові асигнування – покриття розходів організації та 
технологічну (попередню) очистку забірної води, їх розмір для кож-
ної організації різний і залежить від їх місцезнаходження, точніше, 
від можливих забруднень. Але ці кошти можуть бути використані і на 
інші цілі. Всі зекономлені до кінця гри гроші перераховуються у при-
буток організації. 

Іншим, не менш важливим, джерелом поповнення фінансів є 
кредит банку. Рівень плати за користування кредитом складає 5%. 
Крім того, з ініціативи учасників може бути організований інший 
банк, наприклад, кооперативний банк взаємних розрахунків. 

У процесі гри директори мають можливість вести спільні пере-
говори. Час обговорення (як в усній так і письмовій формі) платний, і 
вартість його до кінця гри зростає (несвоєчасно прийняті рішення 
коштують дорожче). 

У грі моделюється рік функціонування організації. На кожен 
місяць (раунд) директори послідовно, розпочинаючи з першого, 
приймають рішення: очищувати чи ні відпрацьовану воду у річку. 
Всього розігрується 12 раундів (рік). Прийняті рішення фіксуються на 
інформаційній карті і в формах організаторів гри і директорів органі-
зацій. Одночасно з прийняттям рішення директори ведуть фінансові 
розрахунки з банком. Якщо виникає потреба у обговоренні, директо-
ри організацій “купують” час у ведучого гри. 

Ми навмисно учасникам гри не давали завдання максимально 
приближені до робочої обстановки, оскільки з досвідом роботи у них 
склався певний стереотип мислення і прийняття рішення у надзви-
чайних ситуаціях, що в свою чергу носить, на нашу думку, негатив-
ний відтінок. Відпрацьований механізм прийняття рішення не дає 
можливості розгляду декількох варіантів вибору у здавалось би сте-
реотипних ситуаціях. Коли відбуваються нестандартні ситуації, спів-
робітники діють за відпрацьованим механізмом (дотримуючись ста-
туту проходження служби), а це, інколи, призводить до травматизму 
або загибелі співробітників при виконанні. Тому, нашими умовами 
гри було:  

1) участь у грі у цивільному одязі, з метою створення умов рів-
ноправності між всіма учасниками, незалежно від віку, статі, статусу 
й звання; 
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2) віддаленість завдання від звичних ситуацій, тим самим ми 
отримали “чистий лист” відносин між учасниками гри. 

Обговорення гри – це, мабуть, найбільш важливий і відповіда-
льний етап, який потребує від ведучого та учасників гри особливого 
напруження. На цьому етапі ми не економили часу - гру закінчено, а 
робота продовжується. Роль ведучого залишається попередньою - до-
помогти учасникам. У даному випадку, допомогти учасникам гри - 
зробити висновки. Тим більше, що темп запропонованої гри достат-
ньо насичений і не всі учасники встигли встановити у грі зв’язки і їх 
відображення у дійсності. Добре організоване обговорення (дискусія) 
допомогла їм зробити це. 

Слід відмітити, що сказати наперед як піде обговорення дуже 
складно. Це залежить від складу учасників гри, індивідуальних особ-
ливостей ведучого, рівня його підготовленості до роботи такого рів-
ня, від мети, яку він ставить перед собою.  

Під час обговорення, особлива увага зверталася на такі питан-
ня: 

1. Яку мету Ви переслідували у грі і чому саме її? Змінювалась 
ця мета у процесі гри? 

2. Яка була Ваша стратегія реалізації поставленої мети? Як і ко-
ли Ви її для себе визначили? Чи змінювалась вона у процесі гри? 

3. Чи враховували Ви при прийнятті рішення дії і поведінку ін-
ших учасників гри? Кого саме? Чому саме їх? У чому це виражалось?  

4. Як Ви використали час, визначений для обговорення? Чому 
так, а не інакше? 

5. Як Ви оцінюєте свій результат? Він краще інших результа-
тів? Чи змогли б Ви реалізувати обрану стратегію і досягнути постав-
леної мети? 

6. Як Ви організовували свою взаємодію з партнером по ігровій 
позиції? Чи була ця організація роботи результатом Ваших цілеспря-
мованих дій чи вона склалась випадково? 

Американський соціальний психолог Дженнингс описав фено-
мен, котрий він назвав перетворенням соціальної групи у “психологі-
чну”. У “психологічній” групі її члени пов’язані взаємною симпатією, 
відчувають свою захищеність, відчувають психічний комфорт і голо-
вну увагу приділяють перебуванню в групі, а не вирішенню пробле-
ми. Тому така група націлена на досягнення згоди, а не на отримання 
результату.  
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Висновки. 
1. Умовно гру можна розділити на дві рівноправні частини, пе-

рша – власне гра, де можна прослідкувати продіагностувати взаємини 
в групі, явних та неформальних лідерів, хто спричинює, а хто уникає 
конфліктних ситуацій, хто і як приймає рішення. Друга частина – об-
говорення гри і тут прослідковуються моменти такі як – хто і як 
сприймає критику, вміє відстояти свою стратегію прийняту у грі, несе 
відповідальність за хід гри, або перекладає її на інших тощо.  

2. Узагальнюючи результати гри ми можемо виділити три осно-
вні стратегії поведінки учасників, а саме: перша – гравець приймає всі 
рішення від узагальненого образу, еталону, при цьому головним є ві-
дтворення всіх формальних і неформальних норм, котрими керується 
реальний прототип. Друга стратегія може бути охарактеризована як 
азартна. Головна мета – виграти. Ця стратегія передбачає порушення 
домовленостей, діє ризиковано не обдумано, рішення приймає спон-
танно. Третя стратегія відрізняється цікавістю до того, що буде у ре-
зультаті певної дії, яке рішення приймають інші учасники.  

3. При отриманні “зворотнього зв’язку” від учасників про про-
ведену гру, спільно були виявлені індивідуально-лідерські здібності в 
даних конкретних умовах. Ми прийшли до висновку, що сам феномен 
лідерства виявився багатогранним і неоднозначним. В залежності від 
умов й обставин ситуації, кожен вибирав свою стратегію лідерства 
(лідер, неформальний і ситуативний лідер). Все це сприяло самороз-
витку й аналізуванню учасників їх поведінки і мотивів у грі й, зреш-
тою, “відображення” цих проявів у дійсності.  

4. Дана ділова гра допомогла розкрити і усвідомити учасникам 
такі якості, як:  

- можливість моделювання своєї поведінки і прийняття рішення 
у визначених часових і рольових рамках гри;  

- вміння приймати рішення у ситуаціях, пов’язаних з ризиком;  
- відкриття своїх “прихованих” можливостей і їх прояв у грі: 

позиція лідера - не лідера; відповідальність-безвідповідальність; ри-
зикованість - безпечність; пасивність-активність; самостійність-
несамостійність; кмітливість, тощо. 

5. На наш погляд, дані якості є необхідними для керівної ланки, 
враховуючи специфіку діяльності пов’язану з екстремальними ситуа-
ціями, що, в свою чергу, вимагає здатності мислити креативно, а не 
шаблонно, вміти передбачати наслідки свого рішення й брати  
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відповідальність за нього, оскільки, це впливатиме на подальший роз-
виток ситуації і безпеку оточуючих. 
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