
Vezetés és menedzsment
Лідерство в управлінні



Üdvözlöm a kedves Hallgatót!
Вітаю Вас дорогий Cтуденте!

Мене звати Юрій Ленд’єл, і я буду викладачем дисципліни
Лідерство в управлінні у першому семестрі 2021/2022-го
навчального року. Цей курс, як і інші мої курси також будуть
двомовними. Мовами навчання будуть українська та угорська.
Давайте розглянемо чим же будемо займатись, якщо виберете
дану дисципліну:

Engem Lengyel Györgynek hívnak, és én leszek a Vezetés és
menedzsment tantárgy oktatója a 2021/2022-es tanévben. Ez a
tantárgy ugyanúgy kétnyelvű lesz, mint az általam oktatott összes többi
tantárgy. Az oktatás nyelve magyar és ukrán lesz. Nézzük meg, hogy
mivel is fogunk foglalkozni, amennyiben ezt a tantárgyat válassza:



Теоретико-методологічні засади лідерства в управлінні

• Тема 1. Теоретичні основи лідерства в управлінні.

• Тема 2. Психологія управління.

• Тема 3. Дослідження управлінських моделей.

• Тема 4. Феноменологія стилів керівництва та лідерства.

• Тема 5. Лідерські функції керівництва.



A vezetés és menedzsment elméleti és módszertani alapelvei

• 1. téma: A vezetés elméleti alapjai a menedzsmentben.

• 2. téma. A menedzsment pszichológiája.

• 3. téma. Menedzsment modellek kutatása.

• 4. téma: A vezetés jelensége és a vezetési stílusok jelenségei.

• 5. téma: A vezetés vezetői funkciói.



ПРОБЛЕМАТИКА ЛІДЕРСТВА 

Тема 6. Роль організатора трудового колективу.

Тема 7. Лідерські якості керівника як виразника і захисника інтересів

членів колективу.

Тема 8. Чинники ефективності керівництва.

Тема 9. Поняття «маніпуляція» в управлінні та види маніпуляції.

Тема 10. Організаційна діяльність менеджера в системі



A VEZETÉS PROBLÉMÁI

6. téma: A kollektíva szervezőjének szerepe.

7. téma A vezető vezetői tulajdonságai, mint a kollektíva érdekeinek 

képviselője és érdekvédője.

8. téma: A vezetés hatékonyságának tényezői.

9. téma. A „manipuláció” fogalma a menedzsmentben és a manipuláció 

típusai.

10. téma A menedzser szervezeti tevékenysége a rendszerben



Які переваги матиму, якщо виберу дисципліну Лідерство в 
управлінні?

• Ви отримаєте систему знань теорії та практики прийняття рішень у

сфері обґрунтовування стратегії підприємства, виборі напрямів його

розвитку та формування у майбутніх менеджерів умінь психологічного

аналізу особистостей та міжособистісних взаємин у групах, визначення

засобів оптимального впливу на працівників для створення належного

соціально-психологічного клімату в колективі,

• отримаєте теоретичні знання з конфліктології,

• оволодієте знаннями щодо витоків та причин виникнення конфліктів,

виявлення закономірностей їх розвитку, можливих моделей управління

та розв’язання конфліктів, а також опануєте практичні навики

врегулювання конфліктів різних рівнів та боротьби з наслідками стресу

як побічного явища конфліктних ситуацій.



Milyen előnyeim származnak abból, ha a Vezetés és 
menedzsment tantárgyat választom?

• Megtanulja rendszerezni a vállalati stratégia területén a döntéshozatal elméletének és
gyakorlatának ismereteit, kiválasztva annak fejlődési irányait,

• az adott tantárgy segít kialakítani a jövőbeli vezetők készségeit az egyének
pszichológiai elemzésében és az interperszonális kapcsolatok kialakításában a
csoportokon belül,

• megtanulja meghatározni a munkavállalók optimális befolyásának eszközeit a
megfelelő szociálpszichológiai légkör kialakítása érdekében.

• Elméleti ismereteket szerezhetnek a konfliktustanulmányokról,
• megismerhetik a konfliktusok eredetét és okait, megtanulják beazonosítani azok

előrehaladási mintáit, a lehetséges menedzsment- és konfliktusmegoldási modelleket,
valamint elsajátítják a gyakorlati készségeket a konfliktusmegoldás különböző szintjein,
és a konfliktushelyzetek mellékhatásaként kialakuló stressz kezelését.



Aktuális a Vezetés és menedzsment a kis- és középvállalatok 
számára is?

Чи актуальне Лідерство в управлінні для малих та середніх
підприємств також?

Igen. A kis-és középvállalatok ugyanúgy szerves részét képezik az üzleti
életnek, mint a nagyvállalatok, és a Vezetés és menedzsment tantárgy által
vizsgált kérdések tekintetében mindig megfogjuk vizsgálni, hogy az adott
kérdés, hogyan néz ki egy kárpátaljai kisvállalkozás esetében

Так. Малі та середні компанії також невід’ємна частина бізнесу, як і
великі компанії, і питання, які розглядатимемо під час курсу «Лідерство
в управлінні», ми завжди розглянемо і з точки зору закарпатського
малого бізнесу.



До зустрічі на першій лекції!

Várom Önöket az előadásokon!


