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Зауважимо, що виникає протиріччя, між недосконалістю інтернатної системи, 

нестачею у держави коштів на реалізацію необхідних заходів, складністю 

психологічних та емоційних умов перебування дітей в означених установах, 

труднощами їх подальшої  соціалізації, а також неможливістю їх повноцінного 

виховання та задоволення базових потреб в сім‘ях.  І забезпечити право дітей на 

задоволення потреб, реалізацію власних потенцій, зростання в максимально 

сприятливій соціальній, духовній, культурній атмосфері має держава за рахунок 

удосконалення системи допомоги малозабезпеченим сім‘ям, виявлення сімей, що 

потрапили в скрутне становище, проведення соціальними робітниками роботи з 

неблагополучними родинами, створення в територіальних громадах осередків, де 

буде відбуватися розвиток дитячого потенціалу, культивування в громадах 

поширення високих культурних, моральних та духовних цінностей, тощо.  

Зазначене свідчить про значні проблеми щодо функціонування системи 

соціального захисту незахищених верств населення, а відповідно не використання 

частини трудового потенціалу внаслідок проблем, що перешкоджають повноцінній 

реалізації громадян як членів суспільства.   
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НЕОБХІДНІСТЬ  РОЗВИТКУ ЕМОЦІЙНОГО ІНТЕЛЕКТУ МЕНЕДЖЕРА В 

ПРОФЕСІЙНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ 

 

Сьогодні менеджери різних ланок управління в організаціях стикаються із 

завданнями підвищення ефективності діяльності за умов кризи, впровадження змін і 

перетворень, і все це на тлі різкого прискорення темпів ділового життя. За таких умов 

значення емоційного інтелекту і емоційного лідерства стрімко зростає, оскільки всі 

вказані процеси пов'язані з колосальною кількістю як позитивних, так і негативних 

емоцій. Уміння скеровувати їх в потрібний напрямок, викликати у людей довіру, 

натхнення і ентузіазм за цих умов перетворюється і на реальну конкурентну перевагу 

самого лідера і очолюваної ним організації. 

Емоційний інтелект – це здатність розуміти та керувати власними емоціями, а 

також розуміти емоції інших людей.  

Головною рисою цієї навички є вміння контролювати свої емоції і видавати те, 

що потрібно побачити всім навколо. Ті, хто володіють емоційним інтелектом 

швидше знаходять контакт з людьми і отримують задоволення від спілкування. Вони 

швидше приймають рішення та отримують бажане, можуть брати на себе 

відповідальність і здатні долати проблеми ще на етапі їх зародження.  

Раніше вважалося, що емоції лише заважають успішним раціональним людям. 

Але в середині ХХ століття вчені почали досліджувати можливість контролювати 
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свої емоції і направляти їх в потрібне русло. І виявилось, що ті, хто опанував навички 

розуміння емоцій, ставали набагато успішнішими і відчували себе щасливішими за 

раціональних людей.  

Роботодавці перш за все цінують працівників, у яких добре розвинутий 

емоційний інтелект, за вміння працювати у команді. Саме такий співробітник не 

підставить колектив у день дедлайну, домовиться про найвигідніші умови з клієнтом 

та ніколи не стане начальником-тираном, від якого ховаються підлеглі.  

Люди з розвиненим емоційним інтелектом самодисципліновані, їм легше 

пристосуватися до нових умов та вони швидше просуваються кар‘єрними сходами 

[1, 2]. 

Здатність розуміти та керувати власними емоціями, а також розуміти емоції 

інших людей – головною рисою цієї навички є вміння контролювати свої емоції і 

видавати те, що потрібно побачити всім навколо. Ті, хто володіють емоційним 

інтелектом швидше знаходять контакт з людьми і отримують задоволення від 

спілкування. Вони швидше приймають рішення та отримують бажане, можуть брати 

на себе відповідальність і здатні долати проблеми ще на етапі їх зародження. 

Керівнику організації, з метою професійної ефективності, важливо активно 

взаємодіяти, досягати взаєморозуміння у процесі виконання професійних функцій, 

розбиратися у поведінці людей, розуміти їх емоційний стан і потреби, надавати 

емоційну підтримку, знаходити індивідуальні підходи, емоційно адекватно реагувати 

на гнів, невдоволення, критику з боку інших, зберігати рівновагу у конфліктних 

ситуаціях, тобто бути підготовленими до ефективної комунікації та емоційно 

розумної поведінки, а саме: здатним управляти емоціями інших людей [1]. 
Варто зазначити, що рівень емоційного інтелекту керівника має вплив і 

безпосередньо посилює кожну з функцій менеджменту. Так, при виконанні 

менеджером функції планування, окрім інших складових, приймати правильні 

рішення допомагає такий компонент емоційного інтелекту як інтуїція.  

У даному випадку інтуїція розглядається як вміння приймати рішення за умов 

невизначеності, коли менеджер використовує не тільки раціонально відомі дані і 

фактори, а й всі інші ресурси мозку.  

Добре розвинена інтуїція передбачає вміння спостерігати, толерантне 

відношення до невизначеності, вміння вчасно відмовитись від надлишкового 

контролю над ситуацією, використання різних видів уваги, схильність довіряти 

самому собі, готовність робити помилки (відсутність страху), вміння виділяти час 

для винесення кінцевого рішення [2]. 

При виконанні менеджером таких функцій як організація та координація 

важливими для керівника є гнучкість та довіра. Саме вони дозволять уникнути 

багатьох помилок властивих мікроменеджменту та надмірному контролю.  

Під гнучкістю в даному випадку розуміється швидка реакція, адекватна 

ситуації, здатність змінювати поведінку в різних ситуаціях. Дана складова 

емоційного інтелекту посилюється шляхом розвитку нейропластичності, для чого 

існує цілий ряд спеціальних методик, на кшталт вивчення іноземної мови, ротації 

кадрів, опанування нових навичок тощо.  

Необхідність формування довіри у керівника пояснюється необхідністю вміти 

налагодити співпрацю на різних рівнях як в середині організації, так і за її межами. 

Довіра як процес, пов'язаний з встановленням меж, які на сьогодні повинні бути 

гнучкими і ситуативними стає важливою конкурентною перевагою. 
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Важливого значення набуває система розвитку емоційного інтелекту 

менеджерів в середині компанії. Розвиток емоційного інтелекту менеджерів 

передусім відбувається під час тренінгів та подальшому використанні набутих 

навичок при взаємодії з трудовим колективом. Такі тренінги є досить регулярними і 

застосовуються на всіх рівнях менеджменту. Тренінги проводяться з участю 

спеціалізованих компаній.  

На сьогодні широко використовують як у вітчизняних так і в закордонних 

компаніях наступні способи розвитку емоційного інтелекту менеджера:   

- тренінги у робочому середовищі (особистісного росту, ефективної 

комунікації, ефективності керівництва);   

- саморозвиток навичок сприйняття та контролю власних емоцій (досягається 

шляхом постійного самоконтролю та аналізу власних почуттів, особливо під час 

стресових ситуацій); 

- формування комунікативної компетентності менеджера (шляхом 

налагодження ефективного зворотного зв‘язку); 

-  профілактика конфліктів в організації;   

- психологічна консультація керівного складу та найманих працівників 

компанії;  

- навчання щодо розвитку навичок роботи в команді;   

- вирішення різних психологічних кейсів тощо.  

Іншим аспектом є досвід та практика взаємовідносин з оточуючим 

середовищем, в даному випадку з підлеглими, управлінським складом одного рівня, 

та вищого рівня. 

Сучасні умови функціонування підприємств вимагають від менеджерів 

формування не тільки hard skills, а передусім soft skills, – до яких і відноситься 

високий рівень емоційного інтелекту. Такі вимоги передусім зумовлені значними 

змінами в зовнішньому середовищі підприємства, а саме – науково-технічним 

прогресом, тенденціями глобалізації, підвищенням рівня конкуренції, зміною 

структури та інтенсивності споживчого попиту, підвищенням ролі людських ресурсів 

тощо. Наявність такого високого рівня конкуренції як на світовому, так і на 

вітчизняних ринках вимагає пошуку додаткових джерел формування конкурентних 

переваг. Активне використання та розвиток емоційного інтелекту менеджерами є 

необхідності сучасності, а крім того може стати внутрішньою конкурентною 

перевагою високого рівня для підприємств. 
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