




 

  

 

1. Опис навчальної дисципліни 

Найменування показників 

Характеристика дисципліни за формами 

нявчання 

заочна 

Розробка і прийняття управлінських рішень 

Статус дисципліни нормативна 

Мова викладання, навчання та оцінювання українська 

Загальний обсяг: кредитів / годин 3 /90 

Курс 1 

Семестр 1 

Кількість змістовних модулів за розподілом 2 

Обсяг кредитів 3 

Обсяг годин, в тому числі 90 

Аудиторні 30 

Модульний контроль - 

Семестровий контроль - 

Індивідуальна робота 10 

Самостійна робота 50 

Форма семестрового контролю залік 

 

2. Мета та завдання навчальної дисципліни 

 

Метою викладання навчальної дисципліни є оволодіння студентами сукупністю 

теоретичних і методичних питань, а також практичним досвідом по прийняттю 

управлінських рішень.  

Предмет дисципліни: застосування різних методів та економіко-математичних моделей у 

процесі прийняття та реалізації управлінських рішень. 
Міждисциплінарні зв’язки – публічне управління, право в публічному управлінні, 

статистика, стратегічне управління, регіональна політика та місцеве самоврядування, 

економічна політика та фінансовий менеджмент в публічному управлінні, управління 

проектами, державна політика в сфері охорони здоров’я 

Завданнями дисципліни:  

• вивчення понятійного апарата методів прийняття управлінських рішень; 

• оволодіння автоматизованими системами підтримки управлінських рішень; 

• оцінка економічної ефективності управлінських рішень; 

• ознайомлення з інформаційними технологіями в процесі розробки й прийняття 

рішень; 

• розробка моделей процесу прийняття рішень в організаціях. 

У результаті вивчення навчальної дисципліни студенти повинні знати: 

• основну термінологію дисципліни; 

• методи прийняття управлінських рішень; 

• переваги одних методів прийняття управлінських рішень над іншими; 

• критерії використання тих чи інших методів прийняття рішень в умовах 

невизначеності; 

• критерії ефективності реалізації управлінських рішень. 

У результаті вивчення навчальної дисципліни студенти повинні вміти: 



 

  

 

•  володіти методами оцінки економічної ефективності прийнятих управлінських 

рішень; 

• використати інформаційні технології в процесі розробки й прийняття рішень; 

• застосовувати різні економіко-математичні моделі при прийнятті рішень; 

• використовувати електронними джерелами з соціально-економічної 

проблематики та менеджменту; 

• аналізувати основні напрями реформування галузі охорони здоров’я в Україні; 

визначати проблеми і оцінювати переваги і можливі загрози на різних рівнях управління; 

• використовувати методологію та інструментарій управління: інноваціями, 

ризиками, проектами, змінами, якістю у сфері охорони здоров’я 

 

3. Результати навчання за дисципліною 

3.1. Програмні компетентності:  

Інтегральна 

компетентність 

Здатність розв’язувати складні завдання, виробничі ситуації, 

проблеми у сфері професійної діяльності із поглибленим рівнем 

знань та вмінь інноваційного характеру, достатнім рівнем 

інтелектуального потенціалу 

Загальні 

компетентності 

(ЗК) 

• Здатність до подальшого навчання, яке значною 

мірою є автономним та самостійним  (ЗК-1).   

Здатність до усного і письмового професійного спілкування 

іноземною мовою  (ЗК-4). 

• Здатність працювати у команді, налагоджувати соціальну 

взаємодію, співробітництво, виявляючи  навичками публічного 

мовлення (ЗК-5). 

• Здатність управляти різнобічною комунікацією, до 

самоаналізу та коригування управлінської діяльності, ефективного 

самоменеджменту, саморозвитку (ЗК-6). 

Фахові 

компетентності 

спеціальності 

(ФК) 

Здатність визначати показники сталого розвитку сфери охорони 

здоров’я  на загальнодержавному, регіональному, місцевому рівнях 

(ФК -3).  

• Здатність створювати належний психологічний клімат у 

закладі охорони здоров’я; формувати психологічну готовність 

кадрів до виконання ними своїх соціально-професійних обов’язків 

(ФК -8).  

Здатність вести дослідницьку діяльність у сфері публічного 

управління та адміністрування з використанням різних джерел 

інформації, даючи критичну оцінку для своїх висновків у формі 

тексту (ФК-9). 

 

3.2. Результатом навчання є:  

Знання сучасних підходів до публічного управління та адміністрування, концепції, 

теорії управління людськими ресурсами для розв’язання професійних задач, підвищення 

ефективності управлінської праці.  

Знання законодавства України про охорону здоров’я,  нормативно-правових актів, що 

регулюють сферу публічного управління та адміністрування, нормативних документів, які 

регламентують професійну діяльність керівника закладу охорони здоров’я  

Знання методів і засобів формування корпоративної культури у закладі охорони 

здоров’я.  

Уміти аналізувати основні напрями реформування галузі охорони здоров’я в Україні; 



 

  

 

визначати проблеми і оцінювати переваги і можливі загрози на різних рівнях управління.   

Уміти організовувати діяльність закладів охорони здоров’я у координації і 

взаємозв’язку з різними суб’єктами управління на рівнях держави-регіону-міста -закладу 

ОЗ.  

Уміти представляти органи публічного управління на регіональному й 

муніципальному рівнях та презентувати для широкого загалу результати діяльності закладу 

охорони здоров'я.  

Уміти використовувати методологію та інструментарій управління: інноваціями, 

ризиками, проектами, змінами, якістю у сфері охорони здоров’я.  

На основі принципів системного аналізу та комплексного підходу уміти готувати 

документи, розробляти бізнес-плани щодо розвитку публічного урядування та 

адміністрування закладами охорони здоров’я  

Здатність діяти на основі етичних міркувань (мотивів), здійснювати етично 

виправдану професійну поведінку в різних ситуаціях управлінської діяльності (ситуаціях 

ризику, конфлікту, морального вибору)  

Здатність здійснювати ефективну комунікацію на засадах соціальної відповідальності 

 

4. Структура навчальної дисципліни 

 

Тематичний план для заочної форми навчання 

Назва змістових модулів, тем 
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ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1. 

ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ Й ЕЛЕМЕНТИ СТРАТЕГІЧНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ 

Тема 1.Розробка управлінських рішень, як 

складова частина функцій менеджменту 
16 2  2 - 2 10 

Тема 2. Фактори, що впливають на процес 

прийняття управлінських рішень 
18 2 2 2 - 2 10 

Усього 34 4 2 4  4 20 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2 

ФОРМУВАННЯ ТА РЕАЛІЗАЦІЯ СТРАТЕГІЇ ПІДПРИЄМСТВА 

Тема 3. Моделювання управлінських 

рішень 
16 2  2 - 2 10 

Тема 4. Методи, які використовують в 

процесі прийняття рішень 
20 4  4 - 2 10 

Тема 5. Оцінка відповідальності при 

розробці управлінських рішень 
20 2 2 4  2 10 

Усього 54 8 2 10  6 30 

Іспит 4       

Усього 90 12  14 - 10 50 

 

  



 

  

 

5. Програма навчальної дисципліни 

 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1 

ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ Й ЕЛЕМЕНТИ МОДЕЛЮВАННЯ УПРАВЛІНСЬКИХ 

РІШЕНЬ 

 

Тема 1. Розробка управлінських рішень як складова частина функцій 

менеджменту 

Розвиток теорії прийняття управлінських рішень. Управлінські рішення як один з 

підходів до управління. Специфічні особливості даного підходу. Різні аспекти поняття 

«управлінське рішення». Управлінське рішення як процес, як акт вибору та як результат 

вибору. Управлінське рішення і функції менеджменту. Завдання прийняття рішення і її 

елементи. Основні ознаки класифікації управлінських рішень. Функціональні рішення і їх 

різновиди. Інтуїтивні рішення. Експертні рішення. Раціональні рішення. 

Основні елементи і етапи процесу розробки рішення. Діагностика управлінської 

проблеми - найважливіший етап в процесі розробки рішення. 

Релевантна інформація. Формулювання обмежень і критеріїв розробки рішення. 

Визначення можливих альтернатив рішення. Оцінка альтернатив рішення за допомогою 

стандартів. Реалізація рішення. Участь виконавців в розробці управлінського рішення - 

важлива умова ефективної реалізації рішення. Роль зворотного зв'язку в процесі розробки 

управлінського рішення. Способи встановлення зворотного зв'язку. 

 

Тема 2. Фактори, що впливають на процес прийняття управлінського рішення 

Особистісні якості менеджера і їх роль в розробці управлінських рішень. 

Характеристики середовища прийняття рішень: ризик, визначеність і невизначеність. 

Інформаційні обмеження. Оцінка витрат і вигід від додаткової інформації. Поведінкові 

обмеження. Прогнозування негативних наслідків прийнятих рішень. Взаємозалежність 

рішень в організації. 

 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2 

МОДЕЛЮВАННЯ УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ 

 

Тема 3. Моделювання управлінських рішень 

Необхідність моделювання. Типологія моделі управлінських рішень. Фізичні моделі. 

Математичні моделі. Процес побудови моделі: постановка задачі, побудова моделі, 

перевірка моделі на достовірність застосування моделі на достовірність, застосування 

моделі, оновлення моделі. Ефективність процесу побудови моделі і способи її підвищення. 

Спеціальні моделі управлінських рішень: теорія ігор, теорія черг, модель управління 

запасами, модель лінійного програмування, нейромережеві моделі. 

 

Тема 4. Методи, які використовуються в процесі прийняття рішення 

Умови вибору і використання методів, адекватних управлінських проблем. Методи 

прийняття рішень в процесі планування діяльності організації: платіжна матриця, дерево 

рішень, аналіз часових рядів, причинно-слідче моделювання, метод експертних оцінок, 

мозкова атака, метод питань і відповідей. 

 

  



 

  

 

Тема 5. Оцінка відповідальності при розробці управлінських рішень. 

Виникнення відповідальності за результати прийняття і виконання (або невиконання) 

управлінського рішення. Внутрішньо організаційна відповідальність. 

Різновиди зовнішньої відповідальності: юридична, соціальна і моральна. 

Таємниця і конфіденційність при розробці та реалізації управлінських рішень. 

6. Контроль навчальних досягнень 

6.1. Система оцінювання навчальних досягнень студентів, лікарів-інтернів, 

слухачів. 

Знання студентів оцінюються як з теоретичної, так і з практичної підготовки за такими 

критеріями: 

- оцінка «відмінно»: студент відмінно засвоїв теоретичний матеріал, глибоко і 

всебічно знає зміст навчальної дисципліни, основні положення наукових першоджерел та 

рекомендованої літератури, логічно мислить і будує відповідь, вільно використовує набуті 

теоретичні знання при аналізі практичного матеріалу, висловлює своє ставлення до тих чи 

інших проблем, демонструє високий рівень засвоєння практичних навичок; 

- оцінка «добре»: студент добре засвоїв теоретичний матеріал, володіє основними 

аспектами з першоджерел та рекомендованої літератури, аргументовано викладає його; має 

достатні практичні навички, висловлює свої міркування з приводу тих чи інших проблем, 

але припускається певних неточностей і похибок у викладенні теоретичного змісту або під 

час аналізу продемонстрованих практичних навичок; 

- оцінка «задовільно»: студент в основному опанував теоретичні знання навчальної 

дисципліни, орієнтується в першоджерелах та рекомендованій літературі, але 

непереконливо відповідає, плутає поняття, додаткові питання викликають у студента 

невпевненість або відсутність стабільних знань; відповідаючи на запитання практичного 

характеру, виявляє неточності у знаннях, недостатньо оцінює факти та явища, що пов’язані 

з його майбутньою діяльністю; 

- оцінка «незадовільно»: студент не опанував навчальний матеріал дисципліни, не 

знає наукових фактів, визначень, майже не орієнтується в першоджерелах та 

рекомендованій літературі, відсутні наукове мислення, практичні навички не сформовані. 

 

6.2. Завдання для самостійної роботи та критерії й оцінювання. 

Самостійна робота студентів, яка передбачена темою заняття поряд із аудиторною 

роботою, оцінюється під час поточного контролю теми на відповідному занятті. Засвоєння 

тем, які виносяться лише на самостійну роботу, перевіряється під час підсумкового 

модульного контролю. 

 

6.3. Форми проведення модульного контролю та критерії оцінювання. 

Оцінка за модуль визначається на підставі суми оцінок поточної навчальної 

діяльності (у балах) та оцінки підсумкового модульного контролю (ПМК) (у балах), яка 

виставляється при оцінюванні теоретичних знань та практичних навичок відповідно до 

переліку, визначених програмою дисципліни. 

Максимальна кількість балів, яку студент може набрати під час вивчення 

кожного модуля, становить 200, у тому числі за поточну навчальну діяльність – 120 

балів, за результатами підсумкового модульного контролю – 80 балів.  

Таким чином, частки результатів оцінювання поточної навчальної діяльності та 

підсумкового модульного контролю становлять відповідно 60% та 40%. 

Під час оцінювання засвоєння кожної теми модуля студенту виставляються оцінки за 

4-бальною (традиційною) шкалою та за багатобальною шкалою з використанням прийнятих 



 

  

 

в Університеті та затверджених критеріїв оцінювання для відповідної дисципліни. При 

цьому враховуються усі види робіт, передбачені методичною розробкою для вивчення теми.  

Знання студентів повинні бути оцінені на кожному занятті (з кожної теми). При цьому 

на одному занятті студент може отримати кілька оцінок за різні види діяльності (усна 

відповідь, практичні навички та вміння, письмовий або комп’ютерний контроль тощо).  

Виставлені за традиційною шкалою оцінки конвертуються у бали. 

Перерахунок у бали здійснюється перед підсумковим модульним контролем (або на 

останньому занятті для дисциплін, формою контролю яких є залік). 

Перед підсумковим модульним контролем на підставі оцінок за традиційною шкалою, 

виставлених під час вивчення модуля (за кожне заняття та за індивідуальне завдання), 

обчислюється середнє арифметичне (СА) оцінок за традиційною шкалою, округлене до 2 

(двох) знаків після коми. Отримана величина конвертується у бал за багатобальною шкалою 

таким чином: 

 
Шкала 200 балів 

Дисципліни, що завершуються ПМК СА : 5 х120 

Дисципліни, що завершуються заліком СА : 5 х 200 

 

Бали за індивідуальні завдання нараховуються студентові лише за умов успішного їх 

виконання та захисту. 

Кількість балів, яка нараховується за різні види індивідуальних завдань, залежить від 

їхнього обсягу та значимості, але не більше 10-12 балів. Вони додаються до суми балів, 

набраних студентом на заняттях під час поточної навчальної діяльності. В жодному разі 

загальна сума балів за поточну навчальну діяльність не може перевищувати 120 балів. 

6.4. Форми проведення семестрового контролю та критерії оцінювання. 

Підсумковий модульний контроль здійснюється після завершення вивчення усіх тем 

модуля на останньому контрольному занятті з модуля. 

До підсумкового модульного контролю допускаються студенти, які відвідали усі 

передбачені навчальним планом з дисципліни аудиторні навчальні заняття та при вивчені 

модуля набрали кількість балів, не меншу за мінімальну. Студенту, який з поважних чи без 

поважних причин мав пропуски навчальних занять, дозволяється відпрацювати академічну 

заборгованість до певного визначеного терміну. 

Форми підсумкового контролю мають бути стандартизованими і включати перевірку 

теоретичної та практичної підготовки. 

Максимальна кількість балів, яку може набрати студент під час складання 

підсумкового модульного контролю, становить 80. 

Підсумковий модульний контроль вважається зарахованим, якщо студент набрав не 

менше 60% від максимальної суми балів за ПМК (тобто, не менше 48 балів)/ 

Кількість балів, яку студент набрав з дисципліни, визначається як середнє 

арифметичне кількості балів з усіх модулів дисципліни (сума балів за усі модулі ділиться на 

кількість модулів дисципліни). 

До кількості балів, яку студент набрав із дисципліни, можуть додаватися 

заохочувальні бали (не більше 12 балів) за посідання призових місць на міжнародних та 

всеукраїнських предметних олімпіадах, але у жодному разі загальна сума балів за 

дисципліну не може перевищити 200 балів. 

 

6.5. Орієнтовний перелік питань для семестрового контролю. 

1.Дискриптивні моделі процесу прийняття рішень – це моделі які 



 

  

 

А)застосовують для опису властивостей і параметрів процесу прийняття рішень з 

метою прогнозування його перебігу в майбутньому 

Б)застосовуються для управління процесом прийняття рішень, формування сутнісних 

елементів і його розвитку 

В)будуються на основі не аналізу конкретних фактів, а спрощеної системи 

гіпотетичних ситуацій 

2.Технологія у процесі управління поділяється на основні цикли: 

А)інформаційний 

Б)пошуку та зберігання інформації 

В)логіко-розумовий 

3.До етапів раціонального вирішення проблеми не належить: 

А)діагностика проблеми 

Б)формулювання обмежень і критеріїв ухвалення рішень 

В)обробка та зберігання інформації 

4.Ризик це- 

А)стан між двома полярними випадками-впевненості та невизначеності 

Б)стан в умовах внутрішньої невизначеності 

В)стан в умовах упевненості 

5.Управлінське рішення від усіх інших рішень відрізняє: 

А)цілі 

Б)суб»єкти управління 

В)наслідки 

6.Обережними є рішення які: 

А)характеризуються ретельністю оцінки менеджером усіх варіантів надкритичним 

підходом до справи 

Б)ухваляють менеджери, які уважно і критично ставляться до своїх дій, гіпотез, що 

висуваються, і іх перевірки 

В)стають результатом обережного пошуку 

7.Рішення за характером вирішуваних завдань класифікуються на: 

А)економічні,організаційні, технологічні,технічні, екологічні та інші 

Б)одноособові, колегіальні, колективні 

В)поточні, тактичні, стратегічні 

8.Залежно від організації розробки рішень виділяють такі: 

А)економічні,організаційні,технологічні, технічні, екологічні та інші 

Б)одноособові, колегіальні, колективні 

В)поточні, тактичні, стратегічні 

9.За характером цілій прийняті рішення поділяються на: 

А)економічні,організаційні,технологічні, технічні, екологічні та інші 

Б)одноособові, колегіальні, колективні 

В)поточні, тактичні, стратегічні 

10.За причинами виникнення управлінські рішення класифікуються на: 

А)одноособові,колегіальні,колективні 

Б)поточні,тактичні,стратегічні 

В)ситуаційні, пов’язані з характером виникаючих обставин, за розпорядженням 

вищестоящих органів, епізодичні та періодичні 

11.За методами розробки управлінські рішення поділяються на: 

А)поточні, тактичні, стратегічні 

Б)одноособові,колегіальні,колективні 



 

  

 

В)графічні з використанням графоаналітичних підходів, евристичні пов’язані з 

широким використанням експертних оцінок, розробки сценаріїв ситуаційних моделей. 

12.За організаційним оформленням управлінські рішення класифікуються на: 

А) економічні,організаційні,технологічні, технічні, екологічні та інші 

Б)поточні, тактичні, стратегічні 

В)жорсткі,орієнтуючі,які визначають напрям розвитку системи,гнучкого 

функціонування, що змінюються відповідно до умов і розвитку системи,нормативні 

13.Принцип системності управлінського рішення –це: 

А)принцип який орієнтує на всебічне врахування значущих чинників 

Б)принцип який орієнтує на вибір найкращого моменту для прийняття рішення 

В)принцип, який  передбачає жорстке дотримання суб’єктом управління тих прав і 

повноважень, які йому надані вищим рівнем управління 

14.Принципом стандартизації  управлінського рішення є: 

А)принцип який орієнтує на всебічне врахування значущих чинників 

Б)принцип, суть якого полягає в тому, що більшість реальних ситуацій можуть бути 

зведені до набору так званих стандартних або базових 

В) принцип який передбачає жорстке дотримання суб’єктом управління тих прав і 

повноважень, які йому надані вищим рівнем управління 

15.Принцип оптимальної інформованості управлінського рішення-це: 

А)принцип, суть якого полягає в тому, що більшість реальних управлінських ситуацій 

можуть бути зведені до набору так званих стандартних або базових 

Б)принцип, заснований на тому, що раціональні управлінські рішення досяжні, лише 

коли ім. відповідає достатня інформаційна база. Причому для кожного з управлінських 

рівнів існує оптимальний розмір інформаційної бази, обумовлений рядом чинників 

В) принцип який передбачає жорстке дотримання суб’єктом управління тих прав і 

повноважень, які йому надані вищим рівнем управління 

Задача. 

Визначити оптимальну стратегію компанії А за критерієм Вальда та Гурвіца, якщо 

матриця виграшів має наступний вигляд: 
 В1 В2 В3 В4 

А1 56 300 153 265 

А2 236 265 354 236 

А3 -210 -300 198 428 

Критерій оптимальності складає 4/9  

6.6. Шкала відповідності оцінок 

Отриманий результат у 200-бальній шкалі конвертується в традиційну 

чотирьохбальну систему та систему ECTS за наступною таблицею: 

Оцінка у 200-бальній системі 

Оцінка у 

традиційній 

чотирьох бальній 

шкалі 

Оцінка с системі 

ECTS 

180-200 5 A 

164-179 
4 

B 

150-163 C 

135-149 
3 

D 

120-134 E 

<120 2 FX 

 

1. Навчально-методична картка дисципліни  



 

  

 

 

Основні методи навчання: словесні (тематичні лекції, бесіди, пояснення, 

коментування,  розповіді-описи, робота з нормативними документами); наочні методи 

(ілюстрації, демонстрації); проблемного викладу матеріалу; ситуаційного моделювання; 

комунікативні (дискусії, бесіди, обмін думками) 

 

Тематичний план лекцій 

 

№ 

з/п 
Назва теми 

Кількість 

годин 

з/в 

1.  Тема 1. Разработка управленческих решений как составная часть функций 

менеджмента 
2 

2.  Тема 2. Факторы, влияющие на процесс принятия управленческого решения 2 

3.  Тема 3. Моделирование управленческих решений 2 

4.  Тема 4. Методы, используемые в процессе принятия решения 4 

5.  Тема 5. Оценка ответственности при разработке управленческих решений. 2 

Усього годин 12 

 

Тематичний план практичних/семінарських занять 

 

№ 

з/п 
Назва теми 

Кількість 

годин 

з/в 

1. Тема 1. Разработка управленческих решений как составная часть функций 

менеджмента 
2 

2 Тема 2. Факторы, влияющие на процесс принятия управленческого решения 4 

3 Тема 3. Моделирование управленческих решений 2 

4 Тема 4. Методы, используемые в процессе принятия решения 4 

5 Тема 5. Оценка ответственности при разработке управленческих решений. 6 

6 Іспит  4 

Усього годин 22 

 

8. Рекомендовані джерела 
Основна: 

1. Основы законодательства Украины про охрану здоровья с изменениями и 

дополнениями от 19.11.1992 № 2801-XII (Раздел І, статья 4) 

2. Гражданский кодекс Украины с изменениями и дополнениями от 16.01.2003 № 435-

IV (Раздел V, глава 21, статьи 283, 284). 

2. Андрейчиков А.В. Анализ, синтез, планирование решений решений в экономике / А.В. 

Андрейчиков, О.Н. Андрейчикова – М.:Финансы и статистика, 2004.- 435с. 

3. Бирман Л.А. Управленческие решения: Учебное пособие / Л.А. Бирман – М.:Дело, 2004. 

– 540с. 

4. Виханский О.С. Исследование и проектирование управленческих решений: Учебник для 

вузов / О.С. Виханский – М.:Гардарика., 2004. - 357с. 

5. Глущенко В. В. Разработка управленческого решения. Прогнозирование – планирование 

– оценка. Теория проектирования экспертов: Учебник для ВУЗов / В. В. Глущенко, И. И. Глущенко 

– М.:ЮНИТИ-ДАНА, 2000. – 436 с. 

6. Голубков Е. П. Технология принятия управленческих решений/ Е.П. Голубков. – 

М.:«Дело и сервис», 2005. – 544с. 



 

  

 

7. Евланов А. Г. Теория и практика принятия решений / А. Г. Евланов – М.:Экономика, 

2004. – 175 с. 

8. Лукичева Л.И., Егорычев Д.Н. Управленческие решения.- М.: «Омега-Л», 2010. – 384 с. 

9.  Афоничкин А.И., Михайленко Д.Г. Управленческие решения в экономических системах: 

Учебник для вузов.-СПб.: Питер, 2009. - 480 с. 

10. Мескон М.Х., Альберт М., Хедоурн Ф. Основы менеджмента: пер с англ. – М.: Дело, 2005. -

720 с. 

11. Смирнов Э.А. Управленческие решения.- М.: ИНФРА-М, 2001.- 264 c. 

 

Додаткова: 

1. Лафта Дж.К. Управленческое решение / Дж.К Лафта. – М.:Центр экономики и 

маркетинга, 2003. -790с. 

2. Литвак Б.Г. Разработка управленческого решения. учебник / Б.Г. Литвак – М.: 

Издательство «Дело», 2001. – 392 с.  

3. Нейман Дж.фон Теория игр и экономическое поведение / Дж.фон Нейман, Моргенштейн 

О. – М.:Наука, 1970. -348с. 

4. Титова Н.Л. Процесс разработки и принятия управленческих решений / Н.Л. Титова – 

Москва. 2004. – 470с. 

5. Тронин Ю.Н. Управленческие решения: учебное пособие для вузов / Ю.Н. Тронин, Ю.С. 

Масленченков – М.:ЮНИТИ-ДАНА, 2004. -455с. 

6. Фатхутдинов Р.А. Управленческие решения: учебник / Р.А. Фатхутдинов 6-е изд., 

перераб., доп. – М.:ИНФРАМ, 2005. – 458с. 

 

9. Додаткові ресурси - інформаційні ресурси: 

1. http://moz.gov.ua – Міністерство охорони здоров'я України 

2. http://medi.ru/doc/82.htm - Экономика здравоохранения 

3. http://www.iso9000.ru/ - ISO 9000. Современный менеджмент качества 

4. http://www.hrm.ru - Специализированный сайт для менеджеров по персоналу 

5. Пошукова система Інтернет. - Режим доступу до електронних ресурсів: 

http://www.google.com.ua/ 

6. Пошукова система Інтернет. - Режим доступу до електронних ресурсів: 

http://www.yandex.ua/?ncrnd=1960. 

7. Пошукова система Інтернет. - Режим доступу до електронних ресурсів: 

http://www.yandex.ua/?ncrnd=1462. 

Офіційні веб-сайти органів державної влади України: 

1. Верховна Рада України : офіційний веб-сайт/ - Режим доступу до електронних документів: 

http://portal.rada.gov.ua/rada/control/uk/index//. 

2. Президент України : офіційне інтернет-представництво. - Режим доступу до електронних 

ресурсів : http://www.president.gov.ua/. 

3. Урядовий портал : єдиний веб-портал виконавчої влади України. - Режим доступу до 

електронних ресурсів : http://www.kmu.gov.ua/control/. 

http://www.moz.gov.ua/
http://medi.ru/doc/82.htm
http://www.iso9000.ru/
http://www.hrm.ru/
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