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У даній роботі досліджено взаємозв’язок розвитку емоційної
грамотності лідера і його здатності, оперуючи емоційною інтерактивністю,
успішно взаємодіяти всередині лідерської групи. Розкрито найважливіші
елементи формування ефективної роботи підприємства в умовах співпраці
лідерської групи. Була вивчена можливість побудови колективного
лідерства, головною метою якого є об’єднання професіоналів з різними
поглядами і підходами. Була розглянута теорія нового екологічного
лідерства, необхідні нові підходи та інструменти.
Ключові слова: лідерська група, колективне лідерство, емоційний
інтелект, емоційна грамотність.
Постановка проблеми. Колективне лідерство виділяється як
можливий спосіб виходу з кризи наростаючих конфліктів і масових
інституційних збоїв, болючих завершень і починань, що дають надію.
Криза сучасності не обмежується конкретними лідером, організацією,
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країною або конфліктом. Віна проявляється по всьому світу трьома
головними поділами: екологічним (розрив зв’язку між особистістю і
природою), громадським (розрив між двома особистостями) і духовним
(розрив особистості з собою) [1]. Криза дає нам побачити, що колишній
устрій суспільства неефективний. Звичний образ думок не актуальний,
необхідні нові форми міжособистісних відносин.
Централізоване лідерство, зосереджене в руках однієї людини, яка
приймає рішення у всіх сферах життя організації не завжди сприяє
розвитку. Прийшов час створювати, коригувати та трансформувати форми
правління, моделі мислення, створювати нові форми відносин, які будуть
відповідати сьогоднішнім реаліям життя [1, 4, 5]. Страх керівника втратити
точки влади гальмує розвиток лідерів всередині організації. Хоча
підприємство, наповнене професіоналами, може давати кращі плоди. І
сприяння розвитку способу мислення, що виходить з жертви до образу
думки, коли професіонал створює майбутнє, може змінити стару систему.
Давши основу внутрішнього розвитку особистості і трансформації її
в лідера, постає питання міжособистісних відносин. Тут ми звертаємося до
грамотності в сфері емоційного впливу всередині колективу. Дієві
інструменти пропонує Клод Штайнер. Цим інструментом стає емоційна
грамотність (далі скорочено ЕГ). ЕГ - це вміння керувати емоціями таким
чином, щоб зміцнювати особисту силу і покращувати якість не тільки
свого життя, але і життя інших людей [2]. Емоційна грамотність покращує
взаємовідносини і налагоджує спільну роботу, формує почуття
згуртованості у виконанні спільних завдань. Принцип подібного підходу співпраця без застосування маніпуляцій та насильства, розуміння вчинків і
мотивів інших людей. У своїх роботах Клод Штайнер дає готові діалоги,
як приклад заміщення існуючих патернів поведінки, які вже не працюють і
призводять до конфліктних ситуацій, а тим самим і емоційного
придушення і припинення розвитку фахівця всередині колективу і
суспільства в цілому.
Інструментами розуміння себе та іншої людини він називає:
1.Знання власних почуттів;
2.Уміння розуміти почуття інших людей;
3.Уміння управляти своїми емоціями;
4.Уміння відшкодовувати емоційний збиток;
5.Навичка емоційної інтерактивності [2].
Деніел Гоулман в своїх працях дає визначення деструктивних думок
і емоцій, а також пояснює, як позитивне мислення здатне змінити погляд
на одні і ті ж факти. Так емоції, засновані на гніві, на його думку, є
основою порушення рівноваги, упорядкованості і підсилюють сприйняття
фактів реальності. При цьому позитивні емоції є породженням інтелекту,
дають впевненість, зменшують відчуття тривоги. І коли позитивні емоції
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переходять в поведінку, то вона прагне проявити себе в користь спільній
справі, іншим учасникам процесу і колективу в цілому [3].
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