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ОСНОВНІ КОМПОНЕНТИ КУРСУ
Кількість кредитів/год – 4/120

Для денної форми: лекції - 10 год;
практичні (сем.) - 20 год.

Для заочної форми: лекції - 4 год.

Самостійна робота: 90 год (для 
денної форми), 116 год (для заочної 
форми)

Мета навчальної дисципліни:

надання студенту додаткових фахових 

переваг через опанування прийомів і 

методів управління фінансами 

підприємств, спрямованих на прийняття 

найбільш ефективних управлінських 

рішень.

Основні завдання навчальної дисципліни: 

набуття уяви про організацію фінансового менеджменту та його інформаційне 

забезпечення на підприємстві; ознайомлення із загальними основами управління 

активами підприємства, капіталом, грошовими потоками, прибутком та інвестиційною 

діяльністю підприємств; засвоєння принципів антикризового фінансового управління та 

ознайомлення з методами діагностики банкрутства.



Теоретико-методологічні засади лідерства в управлінні

A vezetés és menedzsmentelméleti és módszertani alapelvei

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.

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?



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

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

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!


