
ПУБЛІЧНЕ УПРАВЛІННЯ І АДМІНІСТРУВАННЯ В УКРАЇНІ 

36 Випуск 19. 2020

ІНТЕРПРЕТАЦІЯ ПОНЯТТЯ «КОПІНГ-СТРАТЕГІЯ УНИКНЕННЯ»  
У СФЕРІ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ
INTERPRETATION OF THE CONCEPT OF “COPING STRATEGY  
OF AVOIDANCE” IN THE FIELD OF PUBLIC ADMINISTRATION

УДК 159.944.3
DOI https://doi.org/10.32843/
pma2663-5240-2020.19.7

Котляр Л.І.
к. психол. наук, доцент,
докторант
Національна академія державного 
управління при Президентові України

Стаття присвячена інтерпретації 
поняття «копінг-стратегії уникнення», 
яка є предиктором прокрастинації у сфері 
державного управління. Обґрунтовано, що 
використання у професійної діяльності 
копінг-стратегії уникнення як психологіч-
ного захисту державних службовців для 
подолання стресових ситуацій знижує рівень 
виконання повноважень органів державного 
управління, поєднаних з адмініструванням, 
контролем, наглядом, налагоджуванням, 
гармонізуванням розвитку різних сфер жит-
тєдіяльності суспільства. Безвідповідальне 
виконання професійних дій та функцій 
демонструє нездатність державних служ-
бовців до належного здійснення службових 
обов’язків. Зазначене зумовлює необхідність 
організації результативної системи під-
готовки, перепідготовки та підвищення 
кваліфікації державних службовців в Україні. 
Ця система повинна бути спрямована на 
розвиток і формування таких знань, умінь і 
навичок, за допомогою яких державні служ-
бовці були б здатні до вибору ефективних 
копінг-стратегій поведінки в управлінської 
діяльності. У результаті аналізу наукових 
джерел з’ясовано суть поняття неадаптив-
ної копінг-стратегії уникнення як предик-
тора політичної прокрастинації державних 
службовців. 
Мета даної роботи полягає в теоретич-
ному аналізі й інтерпретації поняття 
копінг-стратегії уникнення як предиктора 
політичної прокрастинації виконання справ 
і ухвалення управлінських рішень державних 
службовців.
Відповідно до мети були виділені такі 
завдання:
– дати визначення понять копінг-страте-
гії поведінки та політичної прокрастинації;
– розглянути основні теорії копінг-стра-
тегій;
– охарактеризувати неадаптивну 
копінг-стратегію уникнення як предиктора 
політичної прокрастинації виконання справ 
і ухвалення управлінських рішень державних 
службовців;
– виявити характерні особливості неадап-
тивних копінг-стратегій у сфері держав-
ного управління.
Методи дослідження, що використовуються 
в роботі: аналіз наукової літератури, норма-
тивно-правових актів. Дослідження може 
бути корисним для усвідомлення негатив-
ного впливу неадаптивної копінг-стратегії 
уникнення, яка є предиктором політичної 
прокрастинації виконання справ і ухвалення 
рішень у сфері державного управління. 
Управлінська діяльність державних службов-
ців у правовій, демократичній, соціально орі-
єнтованій державі повинна здійснюватися 
в напрямі безвідкладного захисту прав та 
свобод громадян, задоволення соціальних 
потреб, вчасного сприяння реалізації їхніх 
інтересів, виконання справ та ухвалення 
управлінських рішень без відтерміновування.
Низька продуктивність, нездатність дер-
жавних службовців до оперативного, гнуч-
кого реагування на нові соціальні, економічні 

проблеми та вчасне сприйняття громад-
ської думки є наслідками використання 
неадаптивної копінг-стратегії уникнення 
виконання справ та ухвалення державних 
управлінських рішень. Одним зі шляхів нее-
фективної управлінської діяльності є засто-
сування неадаптивної копінг-стратегії уник-
нення виконання справ та увхалення рішень 
у державному управлінні. 
Ключові слова: копінг-стратегія, 
копінг-стратегія уникнення, державний 
службовець, предиктор, політична про-
крастинація.

The article is devoted to the interpretation of the 
concept of coping strategy of avoidance, which 
is a predictor of procrastination in the field of 
public administration. It is substantiated that the 
use in the professional activity of coping strat-
egy of avoidance as a psychological protection 
of civil servants to overcome stressful situations, 
reduces the level of government, combined with 
administration, control, supervision, adjustment, 
harmonization of various spheres of society. Irre-
sponsible performance of professional actions 
and functions demonstrates the inability of civil 
servants to perform their duties properly. This 
requires the need to organize an effective system 
of training, retraining and advanced training of 
civil servants in Ukraine. This system should be 
aimed at the development and formation of such 
knowledge, skills and abilities through which 
civil servants would be able to choose effective 
coping strategies for behavior in management. 
The analysis of scientific sources clarifies the 
essence of the concept of non-adaptive coping 
strategy of avoidance as a predictor of political 
procrastination of civil servants.
The purpose of this work is to theoretically ana-
lyze and interpret the concept of coping strategy 
of avoidance as a predictor of political procras-
tination of cases and management decisions of 
civil servants.
According to the purpose the following tasks 
were allocated:
– define the concepts of coping strategy of 
behavior and political procrastination;
– consider the basic theories of coping strate-
gies;
– to characterize the maladaptive coping strat-
egy of avoiding as a predictor of political procras-
tination the performance of cases and manage-
ment decisions of civil servants;
– identify the characteristics of maladaptive 
coping strategies in public administration.
Research methods used in the work: analysis of 
scientific literature, regulations. The study can be 
useful for understanding the negative impact of 
an maladaptive coping strategy of avoidance, 
which is a predictor of political procrastination in 
the conduct of business and decision-making in 
public administration.
Management activities of civil servants in a legal, 
democratic, socially oriented state should be 
carried out in the direction of urgent protection 
of the rights and freedoms of citizens, meeting 
social needs, timely assistance in pursuing their 
interests, carrying out cases and making man-
agement decisions without delay. Low produc-
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tivity, inability of civil servants to respond quickly, 
flexibly to new social, economic problems and 
timely perception of public opinion are the conse-
quences of using an inadequate coping strategy 
to avoid doing business and making public man-
agement decisions. One of the ways of ineffec-

tive management is the application of an inade-
quate coping strategy to avoid execution of cases 
and decision-making in public administration.
Key words: coping strategy, coping strategy of 
avoidance, civil servant, predictor, political pro-
crastination.

Постановка проблеми в загальному 
вигляді. Неефективність управлінської діяль-
ності державних службовців полягає в неспро-
можності брати до уваги стрімкі зміни соціаль-
но-економічних процесів, завдань і перешкод 
становлення нової моделі державної служби, 
яка спрямована як на якісне надання соціаль-
них послуг населенню, так і на першочергове 
розкриття можливостей кожного державного 
службовця. Фактична організація добору 
кадрів, просування по службі часто має номі-
нальний характер, відсутні об’єктивні критерії 
для оцінки діяльності державних службовців 
та їх призначення на посади. Переважно в 
державних службовців не сформовано відпо-
відальне ставлення до професійної діяльності 
та кар’єрного зростання, яке дає їм можли-
вість постійно використовувати неадаптивні 
копінг-стратегії поведінки.

Актуальність даного дослідження зумов-
лена тим, що використання неадаптивної 
копінг-стратегії уникнення в державному 
управлінні негативно впливає на профе-
сійну діяльність і є предиктором політичної 
прокрастинації виконання справ і ухвалення 
рішень державних службовців.

У науковому дослідженні дано визначення 
феномену політичної прокрастинації, який 
проявляється у професійній діяльності дер-
жавних службовців. Основою політичної про-
крастинації є відкладання або уникання ухва-
лення й реалізації важливих політичних рішень.

Науковий аналіз дозволив з’ясувати, що 
неадаптивна копінг-стратегія уникнення як 
психологічний захист подолання стресових 
ситуацій знижує рівень виконання повно-
важень органів державного управління та 
є предиктором політичної прокрастинації 
виконання справ і ухвалення управлінських 
рішень державних службовців у професійній 
діяльності.

У науковій статті з’ясовані наукові під-
ходи до визначення термінів «неадаптивна 
копінг-стратегія» і «політична прокрастина-
ція». Також були виявлені характерні осо-
бливості неадаптивних копінг-стратегій, 
як-от: покора, розгубленість, дисимуляція, 
ігнорування, пригнічення емоцій, покірність, 
самозвинувачення, агресивність, активне 
уникнення, відступ.

Репрезентований авторський погляд щодо 
негативного впливу використання неадаптив-

ної поведінкової копінг-стратегії уникнення як 
предиктора політичної прокрастинації вико-
нання справ і ухвалення управлінських рішень 
у професійній діяльності, яка характеризу-
ється прагненням державних службовців ухи-
лятись, відходити від вирішення проблем.

Виклад основного матеріалу. Неефек-
тивність державних службовців і посадових 
осіб органів місцевого самоврядування визна-
чається особистісною безвідповідальністю 
в наслідках їхньої професійної діяльності та 
застосування у сфері державного управління 
неадаптивних копінг-стратегій виконання 
справ і ухвалення рішень. Усвідомлення дер-
жавними службовцями негативного впливу 
таких стратегій є першочерговим завдан-
ням для підвищення ефективності не тільки 
професійної діяльності, власного кар’єрного 
зростання, але й розвитку держави.

Велику значення в дослідженні та вивченні 
державного управління мають праці таких уче-
них, як: Г. Атаманчук, В. Авер’янов, І. Бінько, 
Б. Гаєвський, Б. Лазарєв, В. Шаповалов 
та інші. Науковим дослідженням проблем 
кадрового забезпечення органів виконав-
чої влади та державного управління, окре-
мих питань організації державної служби, 
розгляду освітніх потреб, сутності навчаль-
них програм і відповідних методів підго-
товки державних службовців в Україні при-
святили свої праці такі вчені, як Д. Дзвінчук, 
С. Крисюк, В. Майборода, О. Мельников, 
О. Оболенський, Н. Протасова й інші.

Проблемами розуміння значення меха-
нізмів прокрастинації цікавилися Є. Базика, 
Н. Боровська, Т. Вайда, Я. Вар ва ри чева, В. Воро-
бйова, М. Дворник, В. Ковилін, М. Кузнєцов, 
Т. Мотрук, В. Мичко, Ю. Шайгородський та інші.

У психологічній літературі поняття «копінг» 
найчастіше вживається для опису характер-
них способів поведінки людини в неоднакових 
життєвих і професійних ситуаціях, пов’яза-
них із переживанням та подоланням стресу. 
В Україні проблеми копінг-поведінки у профе-
сійній діяльності вивчали М. Дідух, В. Доценко, 
М. Кожанова, Л. Колесніченко, А. Колчигіна, 
А. Левенець, О. Самара, З. Сивогракова й інші. 
Питання копінг-поведінки у професійній діяль-
ності спеціалістів державної служби досліджу-
вали такі вчені, як Н. Дубинко, О. Ічанська.

Вагомі роботи, дослідження та підходи 
закордонних фахівців, які досліджували про-
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блеми копінг-поведінки, серед них Р. Лазарус, 
Р. Моуз, С. Фолкман, Н. Хаан та інші.

Розглянемо теоретичні аспекти копінг-стра-
тегії поведінки особистості. Зазначимо, що 
«метою копінгу і водночас критерієм його 
ефективності є зниження стресогенного 
впливу ситуації на особистість» [1]. Категорія 
«копінг-поведінка», яка часто розглядається 
як синонім поняття «копінг», здійснюється за 
допомогою копінг-стратегій, вибір яких зале-
жить від впливу різних умов: вікових, статевих, 
особистісних, ситуативних, професійних.

Як відомо, у вітчизняній психологічній 
літературі «поняття «копінг» визначається 
як опанувальна поведінка, або психологічне 
подолання. Копінг розглядається як індивіду-
альний спосіб подолання людиною стресової 
ситуації та наявних особистісно-середовищ-
них ресурсів»[8].

На думку С. Нартової-Бочавер, «копінг – 
це процес, що розгортається в часі, оскільки 
особистість і середовище утворюють нероз-
ривний динамічний взаємозв’язок, впливають 
один на одного» [8]. Поняття «копінг» включає 
також «реакцію не тільки на «надмірні вимоги 
ситуації», але й на щоденні стресові ситуа-
ції. Зміст копінгу водночас залишається тим 
самим: копінг – це те, що робить людина, щоб 
подолати стрес, коли об’єднує когнітивні, 
емоційні та поведінкові стратегії. Думки, 
почуття і дії утворюють копінг-стратегії, які 
використовуються різною мірою за певних 
обставин» [6; 7].

С. Карвер підкреслює, що «реакції індивіда 
на стресову ситуацію можуть бути як довіль-
ними, так і мимовільними. Мимовільні реак-
ції – це ті, що засновані на індивідуальних 
відмінностях у темпераменті, набуваються в 
результаті повторення і не потребують сві-
домого контролю. Довільні реакції є вродже-
ними, усвідомленими». Він уважає, що психо-
логічне призначення «копінгу» полягає в тому, 
щоб якнайкраще адаптувати людину до вимог 
ситуації [6].

На наш погляд, неадаптивна копінг-стра-
тегія уникнення є психологічним захистом 
подолання державними службовцями стре-
сових ситуацій під час виконання справ і 
ухвалення управлінських рішень у професій-
ній діяльності. Відомий закордонний психо-
лог Р. Лазарус уважав «психологічний захист 
пасивною копінг-поведінкою. Він розрізняв 
захисні механізми і механізми подолання за 
такими характеристиками: часової та інстру-
ментальної спрямованості, функціональ-
но-цільової значущості і модальності регу-
ляції. Часова направленість відрізняється в 
разі захисту та подолання. Під час захисту 

відбувається вирішення актуальної проблеми 
«тут і тепер», не пов’язаної з майбутніми 
перспективами. Отже, щодо даної характе-
ристики психологічний захист – це «швидка 
допомога», що забезпечує психологічне 
виживання. Інструментальна спрямованість 
захисту означає його егоцентричну адреса-
цію на власне психічне благополуччя, тоді як 
подолання – це соціально допустимі способи 
адаптивної поведінки з урахуванням ото-
чення» [13, с. 37].

Актуальні в контексті аналізу літера-
тури результати дослідження Дж. Амірхана. 
Автор розробив опитувальник «Індикатор 
копінг-стратегій» та виділив три групи 
копінг-поведінки людини: «перша група – стра-
тегія вирішення проблем – це активна пове-
дінкова стратегія, відповідно до якої людина 
прагне використовувати всі наявні особи-
стісні ресурси для пошуку можливих спосо-
бів ефективного вирішення проблеми; друга 
група – стратегія пошуку соціальної під-
тримки – це активна поведінкова стратегія, 
відповідно до якої людина для ефективного 
вирішення проблеми звертається по допомогу 
та підтримку до навколишнього середовища: 
сім’ї, друзів, значущих інших; третя група – 
стратегія уникнення – це поведінкова страте-
гія, відповідно до якої людина прагне ухили-
тись від контакту з навколишньою дійсністю, 
відійти від вирішення проблем». Людина може 
використовувати пасивні або активні способи 
уникнення [8].

Теоретичний аналіз і узагальнення сучас-
них підходів до копінг-стратегій, зокрема 
копінг-стратегій уникнення, дозволив дослід-
ниці Н. Польської з’ясувати, що «саме 
копінг-стратегія уникнення є однією із про-
відних поведінкових стратегій у формуванні 
дезадаптивної форми копінг-поведінки (псев-
докопінг-поведінка). Вона спрямована на 
подолання або зниження дистресу людиною, 
яка перебуває у стресовій ситуації» [9].

Варто констатувати, що залежно від 
використання адаптивної чи неадаптивної 
копінг-стратегії поведінка державних служ-
бовців буде характеризуватися спрямовані-
стю на вчасне й усвідомлене виконання справ 
і ухвалення важливих управлінських рішень, чи 
навпаки, на постійне відкладання виконання 
справ і ухвалення важливих управлінських 
рішень у професійній діяльності.

Безперечно, вибір адаптивної чи неадап-
тивної копінг-стратегії поведінки є важли-
вою ознакою ефективного чи неефективного 
здійснення професійної діяльності держав-
них службовців. У разі вибору державними 
службовцями неадаптивної копінг-страте-
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гії уникнення можна констатувати, що така 
копінг-стратегія є предиктором політичної 
прокрастинації виконання справ і ухвалення 
управлінських рішень у професійній діяльно-
сті. Політична прокрастинація розуміється «як 
відкладання (уникання) ухвалення й реалізації 
важливих політичних рішень» [12, с. 87].

Важливо також звернути увагу на принцип 
«адаптивності – неадаптивності» копінг-стра-
тегій, який міститься в концепції методики 
E. Heim. Опитувальник «Виявлення індиві-
дуальних копінг-стратегій» з’ясовує «ситуа-
тивно специфічні варіанти копінга, які спря-
мовані на когнітивні, емоційні та поведінкові 
копінг-механізми». Види копінг-поведінки 
були розподілені E. Heim на три основні групи 
«за ступенем їхніх адаптивних можливостей: 
«адаптивні», «відносно адаптивні» і «неадап-
тивні». «Неадаптивні стратегії в когнітивній 
сфері характеризуються: покорою, розгубле-
ністю, дисимуляцією, ігноруванням; в емоцій-
ній сфері – пригніченням емоцій, покірністю, 
самозвинуваченням, агресивністю; у пове-
дінковій сфері – активним уникненням, від-
ступом» [5; 14].

Висновки. Результати проведеного аналізу 
показали, що фундаментом політичної про-
крастинації є відкладання чи уникання ухва-
лення й реалізації важливих політичних рішень. 
Встановлено, що використання неадаптивної 
копінг-стратегії уникнення негативно впливає 
на психічне самопочуття державних службов-
ців і є предиктором політичної прокрастинації 
виконання справ і ухвалення управлінських 
рішень у професійній діяльності.

Характерними особливостями неадаптив-
них копінг-стратегій уважають покору, розгу-
бленість, дисимуляцію, ігнорування, пригні-
чення емоцій, покірність, самозвинувачення, 
агресивність, активне уникнення, відступ.

На основі загального висновку науково-те-
оретичних підходів досліджено визначення 
поняття «копінг-стратегія уникнення» – це 
неадаптивна поведінкова стратегія, яка є 
психологічним захистом подолання держав-
ними службовцями стресових ситуацій та є 
предиктором політичної прокрастинації вико-
нання справ і ухвалення управлінських рішень. 
Вона характеризується прагненням держав-
них службовців ухилятись, відходити від вирі-
шення проблем у професійній діяльності.
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