
ПІБ_______________________________________________________  Дата____________________ 

1. Лідерство як новий науковий напрям почало усебічно вивчатися дослідниками: 

 в античності ( V-II ст. до н. е.); 

 у період Відродження (XV-XVII ст.); 

 у Новітню добу ( з XIX ст. – поч. XX ст.). 

2. Романтичне визначення: «Лідерство схоже на красу, йому важко дати визначення, але коли ви 

його бачите, то точно знаєте, що воно перед вами». Це твердження приписують: 

 німецькому романтику Гете; 

 американському політологу У. Беннісу; 

 античному філософу Арістотелю. 

3. Які якості в нових реаліях сучасного світу, відповідно до нової парадигми, будуть менш 

сприятливими для ефективного лідерства? 

 героїзм, егоцентризм, налаштованість на стабільність; 

 вміння ставити високі цілі, скромність, вміння застосовувати елементи кризового 

менеджменту; 

 налаштованість швидше на співробітництво, ніж на конкуренцію, вміння делегувати владні 

повноваження. 

4. Виберіть групу дій, характерних для поведінки лідера: 

 концентрується на людях, розвиває, реалізовує нововведення; 

 концентрується на системі та структурі, управляє й регулює, підтримує; 

 підтримує статус-кво, застосовує тотальний контроль, переймається питаннями «як?» і 

«коли?». 

5. Вкажіть основні теорії лідерства? 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 
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