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шляхи підвищення його рівня. 
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Постановка проблеми. На вимогу сучасного суспільства, що впевнено та 

беззаперечно трансформується з індустріально-виробничого в інформаційний 

формат та постійно кидає нам виклики, ми набуваємо та вдосконалюємо так звані 

«soft skills». Це знання та навички радше пов’язані з комунікацією, в тому числі 

міжкультурною, взаєморозумінням, вмінням вирішувати спори, проблеми і 

конфлікти, давати раду стресовим станам та ситуаціям. 

Аналіз джерел та публікацій. Десятиліттями вчені психологи докладали 

неабияких зусиль до вивчення певних складових інтелекту, а саме: логічне 

мислення, математичні та просторові знання, будування аналогій, вербальні 

навички. Але з часом виявилось досить дивним, що у цих вимірах чогось 

бракувало, адже як можна пояснити, що ті, хто має пречудові результати з IQ (тест 
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на рівень інтелекту) не були успішними в житті. Саме це стало поштовхом до 

подальших досліджень. Аж ось — відсутнім компонентом у «пазлі» під назвою 

«цілісна особистість» виявився емоційний інтелект (EQ), концепція, введена та 

популяризована революційною книгою Деніела Голмана, основою для якої 

слугували багаторічні дослідження Петера Саловей, Джона Мейера, Говарда 

Гарднера, Роберта Штернберга та багатьох інших. Згодом з’ясувалось, що з 

багатьох причин та завдяки широкому спектру здібностей, люди з високим рівнем 

емоційного інтелекту більш успішні у житті, ніж ті, у кого він нижчий, навіть якщо 

рівень інтелекту других сягає середніх показників. [3] 

Виклад основного матеріалу дослідження. Перш, ніж пояснити різницю між 

IQ та EQ, треба зрозуміти, які значення ці терміни насправді мають. IQ визначає 

рівень інтелекту та знань людини, тоді як EQ визначає здібність людини розуміти 

свої емоції разом з емоціями інших людей. Багато підтримують погляд, що IQ 

більш важливий для досягнення успіху у житті, тоді як вчені на основі досліджень 

стверджують, ті, хто має високий EQ більш успішні в особистому та професійному 

житті. Наразі питання, що важливіше — логіка або емоції — є гарячою темою для 

дискусій. 

Основні розбіжності між IQ та EQ можна детально визначити в наступних 

пунктах: 

1. Рівень емоційного інтелекту особистості визначається стандартизованим 

тестом, що визначає здібності людини розуміти свої емоції та управляти ними 

позитивно та розуміти емоції інших, IQ також визначається стандартизованим 

тестом, але визначає він ступінь логічного мислення особистості. 

2. Академічний успіх людини залежить від IQ, тоді як EQ визначає успіх 

людини в реальному житті. 

3. EQ вимірює соціальні та емоційні компетенції або Ваші здібності 

розпізнавати свої власні емоційні прояви та емоції інших. Навпаки, IQ вимірює 

академічні компетенції особистості та її здібності мислити логічно. 

На відміну від IQ емоційний інтелект не є вродженим та його можна 

розвивати. 

4. Людина з високим рівнем EQ добре розпізнає, контролює та висловлює свої 

емоції, а також сприймає та оцінює емоції інших. Коли ж ми говоримо про людину 

з високим рівнем інтелекту, то тут йдеться про інше, а саме про набуття, розуміння 

та використання знань, логічне та абстрактне мислення. 

5. Високий рівень емоційного інтелекту зазвичай притаманний лідерам, 

керівникам, людям, що приймають та можуть впоратись із соціальними викликами. 

IQ визначає людей з високим рівнем інтелекту, із здоровим глуздом, та таких, що 

не бояться ментальних викликів. [1] 

Раніше емоційний інтелект не вважався настільки важливою якістю як IQ, 

особливо на робочому місці. Цінилась якість виконання роботи, наскільки добре 

виконуються накази. Тобто єдине, що важило для працівників — так це реактивний 

стиль поведінки. А менеджери мали лише вміти приймати розумні рішення та 

керувати робітниками. Але часи змінились, і ми вже бачимо емоційний інтелект як 

щось дуже важливе, і це стосується як особистого, так і професійного успіху. 
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Вибір місця роботи в наші дні дуже широкий, ми навіть не обмежені 

границями однієї країни. Це стосується як керівних посад, так і працівників в 

цілому. Найталановитіші люди, що додають цінності та ваги своїй компанії є 

найважливішими її активами, і компанія не може дозволити собі втратити їх, 

особливо на користь інших компаній, ба більше на користь своїх прямих 

конкурентів. Все це призвело до того, що емоційний інтелект як одна з лідерських 

якостей є найважливішим фактором, що враховується при найманні на роботу. [5] 

Насамперед, треба детальніше розібратись із поняттям «емоційний інтелект», 

і на додачу до вже наданої дефініції варто зазначити, що ця риса дуже важлива для 

всіх людей, особливо, коло йдеться про працівників і ще більше це стосується 

керівників. Лідер, який завжди контролює себе, свої вчинки і рішення, спокійне 

ставиться до підлеглих та зважено шукає рішення, має позитивні якості характеру 

як ніхто інший здатний досягти успіху та завоювати повагу оточуючих. Вони також 

повинні вміти регулювати  та спрямовувати емоції інших, що є дуже важливим. 

Якщо говорити про емоційний інтелект як комплекс елементів для будь-якої 

людини, що хоче бути успішною, то ми говоримо про чотири основні здібності: 

самоусвідомлення, саморегуляція, соціальне усвідомлення (тобто усвідомлення 

емоцій інших) та управління відносинами. Але якщо йдеться про управлінські 

якості з точки зору емоційного інтелекту, то цей комплекс буде дещо іншим. Тут їх 

вже п’ять, і вони наступні: самоусвідомлення, саморегуляція, мотивація, емпатія, 

соціальні навички. І чим більшу кількість має керівник, тим він кращий і тим вище 

рівень його емоційного інтелекту. [5] 

• Самоусвідомлення. Людина, що має таку якість завжди знає, що вона 

відчуває сама і що ці почуття значать, так само як і те, як Ваші почуття впливають 

на інших людей у Вашому оточенні. Дуже важливо знати свої сильні та слабкі 

якості та використовувати їх адекватно. 

• Саморегуляція. Наступним кроком після усвідомлення власних емоцій є 

набування контролю над ними. У сучасному світі всі без винятку перебувають у 

стані стресу, але для керівників конче потрібно контролювати негативні прояви та 

конструктивно підходити до вирішення проблем. 

• Мотивація. Досить цікавим є те, що люди з високим рівнем емоційного 

інтелекту також досить успішні в мотивуванні самих себе, що свідчить про високі 

вимоги до себе та інших. А також у них гарні здібності у мотивуванні інших, 

оскільки вони розуміють що мотивує їх самих. 

• Емпатія. Це особлива якість, дуже важлива для лідерів, і не тільки. Це 

здібність поставити себе на місце іншого, зрозуміти його точку зору, знайти 

рішення, яке не буде входити у конфронтацію з його поглядами. Емпатія відіграє 

важливу роль у вирішенні конфліктів, допомагає побачити картину в цілому, 

мотивуванні інших.  

• Соціальні навички. Лідери з відмінними соціальними навичками 

комунікують однаково добре як при ретрансляції завдань, так і дослухаючись до 

скарг і потреб працівників. 

Як вже було зазначено, на відміну від вроджених інтелектуальних здібностей 

людини, емоційний інтелект можна розвивати. Існує певна низка технік, що 
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допомагають підвищити Ваш EQ. Всім відомо, що існує велика різниця між 

знаннями та поведінкою та тим, як кожна окрема людина застосовує свої знання, 

аби змінити та/або покращити своє життя. Ось простий приклад: ми багато знаємо 

та бажаємо зробити, але не робимо чи не можемо цього зробити, у стресовій 

ситуації. Це більш, ніж правда, коли йдеться про емоційний інтелект. Набути 

навичок емоційного інтелекту можна тільки через розуміння та працю на 

емоційному рівні. Ми не можемо навчитись EQ так, як вивчаємо академічні 

дисципліни, просто через заучування певних понять та вивчення необхідної 

інформації.  

Для того, аби набути навичок емоційного інтелекту в тому обсязі, що дійсно 

зможе принести якісні зміни у Ваше життя, необхідно задіяти ті ділянки нашого 

мозку, що відповідають за емоційне сприйняття світу, тобто праву півкулю. Саме 

вона обробляє так звану «творчу» інформацію, яка надходить ззовні — тобто не 

вербальну, а символічну та образну. Така інформація базується на тому, що ми 

бачимо, чуємо та, найголовніше, — відчуваємо. Інтелектуальне розуміння та 

сприйняття є першим важливим кроком, але розвиток та підвищення рівня 

емоційного інтелекту повністю залежить від сенсоріки, невербального навчання та 

практики в умовах реального життя. 

Наразі є розробленими тести [3], що допоможуть Вам визначити свій рівень 

EQ, а також ціла низка технік, спрямованих на підвищення рівня емоційного 

інтелекту та емоційної резистентності до стресових ситуацій [2]: 

• По-перше, необхідно якнайшвидше зменшити вплив стресової ситуації, адже 

високий рівень стресу позбавляє людину навичок раціонального мислення та 

прийняття рішень. 

• Не відсторонюйтеся від своїх емоцій. Важливо своєчасно розуміти свої 

емоції та емоції інших. 

• Необхідність невербальної комунікації. Хороший співрозмовник володіє як 

вербальною, так і невербальною мовами. Часто те, що ми говоримо є менш 

важливим, ніж як ми це говоримо та які невербальні сигнали посилаємо. 

• Пам’ятайте про гумор. Гумор та сміх є природними антидотами у складних 

життєвих ситуаціях, що полегшують тягар проблем та допомагають побачити 

перспективу. 

• Вирішуйте конфліктні ситуації у позитивному ключі. Конфлікти та 

непорозуміння є невід’ємною частиною взаємовідносин. Але позитивне та 

конструктивне вирішення спірних ситуацій підвищує ступінь довіри між людьми. 

Аналіз тестів на EQ показав, що в них широко вживаними є вирази 

«Я завжди…», «Я зазвичай…», що свідчить про цілеспрямовану концентрацію 

уваги на нашій самовпевненості, типовій поведінці у стресових ситуаціях, 

ситуаціях, коли необхідні відповідальні та вольові дії та рішення, в умовах та 

ситуаціях, що є складними та нетиповими. Не позбавлені уваги й реактивні та 

проактивні стилі поведінки, схильність до та навички роботи у групі, толерантність 

до різноманітних розбіжностей у думках інших людей та їхніх стилів поведінки. 

Наприклад, у тесті GEIT(Global Emotional Intelligent Test) респонденту 

пропонується обрати одне твердження з двох, що характеризує його найкраще. 



 22 

Досить важливою умовою є спонтанність відповіді. Укладачі тесту не радять довго 

розмірковувати над питаннями, тож загальна кількість часу, що необхідна для 

виконання коливається в межах 10 хвилин. 

Та одна справа виконати тест та дізнатись рівень свого EQ, а інша — 

спробувати покращити його показники, адже саме ці soft skills суттєво втратили 

свої позиції впродовж останніх декад. Це трапляється через нестабільність, 

невпевненість, складність та неоднозначність середовища (VUCA environments). 

Ось перелік певних порад, що сприятимуть підвищенню та зміцненню Вашого EQ: 

- Всі організації потребують працівників, що легко адаптуються до оточення 

та обставин. Hard skills на кшталт друкарських навичок безнадійно застаріли. 

Необхідно з’ясувати новітні тренди у Вашій професії та навчатись потрібних 

навичок. Наприклад, кожного року я навчаюсь нової навички. 

- Позбувайтесь усього непотрібного, навіть завдань та проектів. Іноді потрібна 

неабияка мужність сказати «ні», але саме це звільнить простір для того, що дійсно 

має сенс. 

- Прийміть невизначеність. Звичайно, ми тяжіємо до визначеності, але вона 

недосяжна у цьому VUCA середовищі. Натомість спробуйте скористатися 

невизначеністю, побачити в ній сенс, підготуватись до змін. Бо те, працювало 

вчора, найпевніше не спрацює завтра. 

Висновки. Отже, з огляду на сучасну ситуацію в соціальній та професійній 

сферах беззаперечним є необхідність підвищувати свою емоційну стабільність та 

емоційний інтелект.  

Адже, коли йдеться про професійний успіх та щастя в особистому житті, 

емоційний інтелект виявляється важливішим за інтелектуальні здібності. 
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