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ДОСЛІДЖЕННЯ ВЗАЄМОЗВ’ЯЗКУ МІЖ РІВНЕМ ЕМОЦІЙНОГО 

ІНТЕЛЕКТУ ТА СТУПЕНЕМ ПРОЯВУ ВІКТИМНОЇ ПОВЕДІНКИ 

ОСОБИСТОСТІ 

 
У статті аналізуються особливості взаємозв’язку між рівнем емоційного інтелекту та ступенем прояву схильності 

до віктимної поведінки осіб. Визначено теоретико-методологічні підстави для дослідження цього зв’язку, підібрано 

комплекс методик, що перекликаються із метою дослідження. Визначено рівні вираженості емоційного інтелекту 

осіб, а також ступені їхньої схильності до різних видів віктимної поведінки. Проведено діагностику та аналіз впливу 

рівня емоційного інтелекту на ступінь вираженості схильності до віктимної поведінки. 

За результатами дослідження визначено, що низький та середній рівні емоційного інтелекту мають 68% респондентів, 

показники ступеню вираженості реалізованої віктимності вище та нижче норми – 42%. Встановлено, що існує 

значущий зворотньопропорційний зв’язок між рівнем емоційного інтелекту особистості та ступенем її схильності до 

прояву різних видів віктимної поведінки, що означає зниження останньої при зростанні рівня емоційного інтелекту. 

Ключові слова: емоційний інтелект, міжособистісний емоційний інтелект, внутрішньоособистісний емоційний 

інтелект, віктимна поведінка, реалізована віктимність. 
 

Постановка проблеми. Питання, які стосую-

ться психологічної та фізичної безпеки особис-

тості, є надважливими в умовах сучасної демо-

ралізації та маргіналізації соціально незахище-

них верств населення, морально-ціннісної 

загальносуспільної кризи та погіршення 

криміногенної ситуації в країні загалом. Проте, 

оцінювання рівнів загрози різних ситуацій 

людиною є суб’єктивним. Часто безпека висту-

пає відчуттям, яке характеризується емоційно-

оціночним ставленням до загрози, та не враховує 

всіх потенційних ризиків, які можуть виникнути 

у тій чи іншій ситуації. Численні психологічні 

дослідження факторів впливу на безпечність та 

ризиковість людини свідчать, що оцінка рівнів 

небезпеки життєвих ситуацій часто може бути 

неадекватною в осіб із різними психологічними 

проблемами. Вони можуть сприймати ситуації 

як безпідставно перебільшені, гіпертрофовані, 

або взагалі не враховувати всіх потенційних 

ризиків, недостатньо чітко їх оцінювати [2]. 

Враховуючи вищесказане можна стверджу-

вати, що психологічне здоров’я людини має тіс-

ний зв’язок з її емоційною компетентністю та 

емоційним інтелектом, тобто зі здатністю особи 

ідентифікувати як свої власні, так і чужі емоції, 

управляти ними, знаходити шляхи конструктив-

ного використання їх з метою прийняття та 

втілення важливих життєвих рішень. Натомість, 

недостатній рівень розвитку емоційного інтелек-

ту пов’язаний з виникненням у людини неадек-

ватної оцінки рівня потенційних ризиків життє-

вих ситуацій та невмінням знаходити конструк-

тивні виходи з уже існуючих загрозливих ситу-

ацій, тобто зі схильністю до віктимної поведінки 

[5]. Тому актуальним вбачається дослідження 

впливу емоційного інтелекту особистості на її 

схильність до віктимної поведінки. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Питання емоційного інтелекту досліджувалися 

багатьма вітчизняними (О. Бантишева, С. Дерев’ян-

ко, Л. Колісник, Е. Носенко, М. Смульсон та 

інші) й закордонними (Д. Гоулман, Д. Люсін, 

Дж. Мейєр, П. Селовей та ін.) науковцями у 

розрізі ідентифікації та розуміння емоцій, керу-

вання ними, розвитку вміння долати та проти-

стояти тиску навколишнього середовища, само-

контролю, емпатії тощо. 

Взаємозв’язок емоційного інтелекту з само-

актуалізацією, комунікативною та соціальною 

компетентністю, тривожністю особистості 

вивчався І. Андрєєвою, С. Максименко, зв’язок 

з інфантильністю – М. Одинцовою, з духов-

ним розвитком – С. Кучинською, зі ступенем 

диференціації особистого досвіду пережи-

вання емоційних станів – Д. Люсіним; окремі 

складові емоційного інтелекту девіантної 

особистості досліджувалися І. Вєтровою, 

М. Шумілкіною та іншими науковцями. 



№ 1 (52) січень 2022 р.  

 

37 

Такі науковці як В. Полубинський, В. Рома-

нов, Л. Франк та інші глибоко досліджували 

різноманітні аспекти проблеми віктимності 

особистості, але у контексті взаємозв’язку зло-

чинця та жертви злочину в галузі кримінології. 

Проте, психологічні дослідження у цьому на-

прямку здійснювалися також як вітчизняними 

(О. Бондарчук, Н. Максимова, С. Гиренко та ін.), 

так і закордонними (Б. Грейсон, І. Малкіна-

Пих, Д. Рівман та ін.) авторами. 

Мета статті: дослідження ролі рівня 

емоційного інтелекту як фактору попередження 

схильності до віктимної поведінки. 

Основні результати дослідження. З метою 

визначення рівня емоційного інтелекту (ЕІ) 

застосовано «Опитувальник емоційного інтелек-

ту Д. Люсіна» (ЕмІн) [3]. Ця методика склада-

ється з 46-ти тверджень та містить дев’ять парці-

альних й одну інтегральну шкалу, за якими 

можна визначити різні види емоційного інтелекту 

(узагальнені шкали: міжособистісний емоційний 

інтелект (МЕІ), внутрішньоособистісний емоцій-

ний інтелект (ВЕІ), розуміння емоцій (РЕ), 

управління емоціями (УЕ); субшкали: розуміння 

чужих емоцій (МР), управління чужими емоці-

ями (МУ), розуміння своїх емоцій (ВР), управлін-

ня своїми емоціями (ВУ), контроль експресії 

(ВЕ)) та його загальний рівень відповідно (ЗЕІ). 

Такий розподіл на шкали дозволяє, окрім визна-

чення рівнів емоційного інтелекту, дослідити і 

його особливості. 

Для дослідження ступенів прояву схильності 

до віктимної поведінки нами застосовано опи-

тувальник О. Андроннікової [1]. Ця методика 

містить 86 тверджень, з якими респондент має 

погодитися чи ні. Основу опитувальника скла-

дають шість шкал, які є різними можливими 

варіантами прояву віктимної поведінки осо-

бистості (схильність до агресивної віктимної 

поведінки (АП), схильність до самопошкоджу-

ючої та саморуйнівної поведінки (СП), 

схильність до гіперсоціальної поведінки (ГП), 

схильність до залежної та безпорадної пове-

дінки (ЗП), схильність до некритичної пове-

дінки (НП), реалізована віктимність (РВ)), і шка-

ла соціальної бажаності відповідей респондента. 

Спираючись на думку Ю. Мединської [4], з 

якою ми цілком погоджуємось, для аналізу резу-

льтатів дослідження використано модифікований 

варіант інтерпретації показників емоційного інте-

лекту. Авторка стверджує, що результати, які 

описано Д. Люсіним як дуже високий рівень ЕІ 

особистості, насправді такими вважатися не 

можуть, оскільки вони передбачають категорич-

ність у відповідях респондентів на питання мето-

дики, що суперечить сенсу поняття високого рів-

ня розвитку ЕІ. Тож, результати, які початково 

автором методики ЕмІн визначено як «дуже низь-

кі» та «дуже високі» нами було віднесено до кате-

горії «низькі». Показники усіх інших шкал («се-

редні», «низькі» та «високі») нами було об’єднано 

та поділено рівномірно на дві – «середні» та 

«високі». 

Вибірку дослідження склали 60 працівників 

загальноосвітньої школи, проте після аналізу 

їхніх відповідей на соціальну бажаність, части-

ну анкет було відкинуто. До подальшого аналі-

зу та обробки залишилося 52 анкети з відпові-

дями, що є цілком достатнім результатом для 

нашого дослідження. Серед респондентів пе-

реважає кількість жінок (71% проти 29% від-

повідно), вік усіх опитаних коливається від 22-

х років до 60-ти. 

Загальні результати дослідження рівня емо-

ційного інтелекту та ступеня прояву схильнос-

ті до окремих видів віктимної поведінки осіб з 

розподілом за рівнями вираженості показників 

у розрізі шкал опитувальників наведено на 

рис. 1 та рис. 2. 

Для перевірки наявності взаємозв’язку між 

емоційним інтелектом та схильністю до віктим-

ної поведінки, а також його спрямованості, у 

дослідженні було застосовано коефіцієнт коре-

ляції Пірсона. Провівши необхідні розрахунки 

(результати наведено у табл. 1) ми встановили, 

що значення основних узагальнюючих показни-

ків за кожним із досліджуваних феноменів, тоб-

то загальний рівень ЕІ та реалізована віктим-

ність, мають значущий зворотньопропорційний 

зв’язок (r = -0,47 при статистичній значущості 

показників від 0,42), що свідчить про зниження 

ступеню прояву віктимної поведінки особисто-

сті зі зростанням рівня її емоційного інтелекту, 

та навпаки – зростання сили прояву віктимної 

поведінки при зниженні рівня ЕІ людини. Окрім 

цього, встановлено наявність багатьох значущих 

зв’язків між різними шкалами опитувальників; 

усі вони зворотньопропорційні. 



Альманах науки 

 

38 

 
Рис. 1. Відсоткове співвідношення прояву рівнів емоційного інтелекту в розрізі шкал  

(за методикою Люсіна) 
 

 
Рис. 2. Відсоткове співвідношення рівнів прояву віктимної поведінки в розрізі шкал 

(за методикою Андроннікової) 
 

Таблиця 1.  

Результати розрахунку коефіцієнта кореляції Пірсона для показників емоційного 

інтелекту та схильності до віктимної поведінки 

ШКАЛИ МЕІ МР МУ ВЕІ ВР ВУ ВЕ РЕ УЕ ЗЕІ 

СБ -0,13 -0,10 -0,13 -0,30 -0,30 -0,29 -0,23 -0,26 -0,24 -0,27 

АП -0,35 -0,48 -0,11 -0,37 -0,15 -0,40 -0,50 -0,36 -0,39 -0,40 

СП 0,25 0,11 0,34 0,17 0,19 0,08 0,18 0,19 0,22 0,22 

ГП 0,07 -0,02 0,14 0,01 0,07 0,07 -0,11 0,04 0,02 0,03 

ЗП -0,42 -0,17 -0,58 -0,46 -0,58 -0,37 -0,31 -0,51 -0,44 -0,50 

НП -0,08 -0,03 -0,12 -0,46 -0,38 -0,48 -0,40 -0,29 -0,38 -0,36 

РВ -0,34 -0,27 -0,33 -0,47 -0,50 -0,41 -0,32 -0,50 -0,39 -0,47 
 

Висновки та пропозиції. За результатами 

емпіричного дослідження встановлено наяв-

ність доволі низького загального рівня емоцій-

ного інтелекту та високого відсотку рівнів 

прояву реалізованої віктимності, що відхиля-

ються від норми. Після розрахунку коефіці-

єнта кореляції Пірсона для показників емоцій-

ного інтелекту та схильності до віктимної по-

ведінки встановлено наявність значущого зво-

ротньопропорційного зв’язку між показника-

ми загального рівня емоційного інтелекту та 

реалізованої віктимності. 

Одна з перспектив подальшого дослідження 

щодо розвитку емоційного інтелекту вбачаєть-

ся у визначенні різниці в рівнях ЕІ та відповід-

них їм ступенях схильності до віктимної пове-

дінки осіб різних вікових категорій. Не менш 

важливим можна вважати дослідження різниці 

прояву рівнів емоційного інтелекту та ступенів 

вираженості схильності до віктимної поведін-

ки відповідно до гендерних особливостей рес-

пондентів. З метою вирішення проблеми недо-

статності розвитку емоційного інтелекту осіб, 

схильних до віктимної поведінки, можна сфор-

мувати програму розвитку емоційного інтелек-

ту з метою зниження схильності до різних 

форм віктимної поведінки та застосування її на 

практиці у роботі психологів, соціальних 

працівників тощо. 
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Колесникова Екатерина Александровна 

ИССЛЕДОВАНИЕ ВЗАИМОСВЯЗИ МЕЖДУ УРОВНЕМ ЭМОЦИОНАЛЬНОГО ИНТЕЛЛЕКТА И 

СТЕПЕНЬЮ ПРОЯВЛЕНИЯ ВИКТИМНОГО ПОВЕДЕНИЯ ЛИЧНОСТИ 

В статье анализируются особенности взаимосвязи между уровнем эмоционального интеллекта и степенью 

проявления склонности к виктимному поведению личности. Определены теоретико-методологические основания к 

исследованию этой связи, подобран комплекс методик, перекликающихся с целью исследования. Определены уровни 

проявления эмоционального интеллекта личностей, а также степени их склонности к разным видам виктимного 

поведения. Проведена диагностика и анализ влияния уровня эмоционального интеллекта на степень проявления 

склонности к виктимному поведению. 

По результатам исследования определено, что низкий и средний уровни эмоционального интеллекта 

присутствуют у 68% респондентов, показатели степени проявления склонности к виктимному поведению выше и 

ниже нормы – у 42%. Установлено, что существует значимая обратнопропорциональная связь между уровнем 

эмоционального интеллекта личности и степенью ее склонности к проявлению разных видов виктимного поведения, 

что означает снижение последнего при росте эмоционального интеллекта. 

Ключевые слова: эмоциональный интеллект, межличностный эмоциональный интеллект, внутриличностный 

эмоциональный интеллект, виктимное поведение, реализованная виктимность. 
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STUDY OF THE CONNECTION BETWEEN THE LEVEL OF EMOTIONAL INTELLIGENCE AND THE 

DEGREE OF MANIFESTATION OF VICTIM BEHAVIOR 

The article analyzes the problem of the correlation between the level of emotional intelligence and the degree of manifestation 

of victim behavior. The theoretical and methodological bases for research of this connection were determined, a set of 

methods that resonate with the purpose of the study was selected. The levels of expression of persons’ emotional intelligence, 

as well as the degree of their predisposition to different types of victim behavior are determined. The impact of emotional 

intelligence on the degree of predisposition to victim behavior was analyzed and diagnosed. 

According to the results of the study, 68% of respondents have low and medium levels of emotional intelligence, 42% have indicators 

of the severity degree of implemented victimhood which are above or below the norm. It is established that there is a significant 

inverse relationship between the level of emotional intelligence of the individual and the degree of his or her predisposition to 

manifest various types of victim behavior, which means a decrease in the latter with increasing levels of emotional intelligence. 

Keywords: emotional intelligence, interpersonal emotional intelligence, intrapersonal emotional intelligence, victim behavior, 

implemented victimhood. 

 

 


