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НЕЕФЕКТИВНА ВОЛЬОВА РЕГУЛЯЦІЯ ДЕРЖАВНИХ 
СЛУЖБОВЦІВ ЯК УМОВА ВІДКЛАДЕННЯ ЗДІЙСНЕННЯ  
ДІЙ У ТЕПЕРІШНЬОМУ МОМЕНТІ
У статті аналізується сутність поняття волі, вольової регуляції та політичної волі 

державних службовців, розкриваються основні тенденції. З’ясовано, що воля є свідома та 
цілеспрямована психічна саморегуляція поведінки та діяльності особистості. Вольова регу-
ляція визначається як вихідне поняття теорії волі, її «процесуальний аспект», «свідоме, 
опосередковане цілями і мотивами предметної діяльності створення стану оптимальної 
змобілізованості, оптимального режиму активності та концентрування цієї активності у 
потрібному напрямку» [3, c. 52]. Вольова регуляція виявляється, коли «особистість виконує 
дії: нові для неї; відомі, але у незвичній обстановці або у незвичний час; відомі, але які потре-
бують у порівнянні зі звичайним темпом роботи прискорення або, навпаки, уповільнення; 
відомі, але у незвичному стані (хвороба, емоційний підйом або занепад); відомі, але не схва-
лені особистістю (наприклад, робота на вимогу інших осіб, доцільність якої людина відки-
дає або піддає сумніву); монотонні дії [6, с. 103]. Доведено, що саме в момент відкладення 
здійснення дій державні службовці нездатні створити стан оптимальної організованості, 
активності та концентрації уваги.

Неефективна вольова регуляція державних службовців є умовою відкладення здійснення 
дій у теперішньому моменті. У результаті аналізу наукових джерел визначено сутність 
та основні ознаки волі, вольової регуляції, політичної волі та прокрастинації. Конкретно 
у статті розглянуті актуальні наукові підходи до визначення термінів. Встановлені зміс-
тові напрямки вищезазначених явищ показали, що феномен прокрастинації виявляється 
через відкладання виконання своєчасних, доречних дій на більш пізній термін. В статті було 
визначено, що головний механізм вольової регуляції є вольове зусилля, яке поділяється на: 
фізичні та інтелектуальні; вольові зусилля, що стимулюють активність для досягнення 
мети; вольові зусилля, які пригнічують спонукання припинити діяльність через виниклі в її 
процесі несприятливі фактори – страх, втому, фрустрацію.

Психологічний розгляд наукових досліджень дозволив визначити поняття політичної 
волі як свободи волі, в якої виявляється здатність державних службовців до подолання тих 
чи інших перешкод, можливості активного впливу на навколишній світ, самовираження. 
Нездатність державних службовців до переборення труднощів, ускладнень призводить до 
відкладення здійснення дій.

У результаті здійсненого теоретичного аналізу була представлена авторська позиція 
щодо визначення поняття неефективної вольової регуляції державних службовців, яка вияв-
ляється в нездатності створити стан оптимальної концентрації, організованості, актив-
ності та є умовою відкладення здійснення дій в теперішньому моменті.

Ключові слова: державний службовець, суб’єкт, воля, вольова регуляція, політична воля, 
дія, прокрастинація.

Постановка проблеми. Сучасне держав-
ного управління вимагає необхідність глибин-
ного вивчення процесів, які впливають на його 
ефективність. Завданням державних службов-
ців у процесі здійснення ефективного держав-

ного управління є вольова регуляція як процес 
свідомого та цілеспрямованого створення ста-
ну оптимальної мобілізованості, оптимально-
го режиму активності та концентрування цієї 
активності у потрібному напрямку.
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Політична воля як свобода волі є важливим 
чинником успішного здійснення державного 
управління, гарантом ефективного забезпечен-
ня відновлення суспільства. Однак «відкрити-
ми питаннями залишаються специфічні ознаки 
впливу політичної волі на закономірності перебі-
гу політичного процесу; застосування її можли-
востей задля практичного втілення суспільних 
інтересів, створення сприятливого середовища 
для перманентного розвитку громадянського 
суспільства з високим рівнем політико-правової 
культури, здатного брати активну участь у виро-
бленні державної політики» [7, c. 7]; спроможно-
го до переборювання труднощів та перешкод, 
до безвідкладного здійснення управлінських дій 
у теперішньому моменті.

Аналіз досліджень і публікацій. Питаннями 
визначення сутності механізмів волі та вольо-
вої регуляції приділялося багато уваги у працях 
В. Іваннікова, Е. Ільїна, В. Каліна, Б. Смірнова. 
Проблеми вольової саморегуляції досліджу-
вали такі науковці, як Г. Гагаєва, В. Марищук, 
В. Мунтян, А. Пуні, Г. Чашина, О. Чернікова 
тошо.

Своєю чергою, аналіз наукової літератури 
показав, що окремими аспектами проблеми 
прокрастинації займалися Є. Базика, Н. Боров-
ська, Т. Вайда, Я. Варваричева, В. Воробьов, 
М. Дворникова тощо. Розгляд наукових робіт 
дає змогу дійти висновку, що прокрастинація – 
це відкладання виконання своєчасних, дореч-
них дій на більш пізній термін, що у свою чер-
гу супроводжується негативними емоційними 
реакціями і, як результат, призводить до зни-
ження ефективності діяльності.

Мета статті. Проаналізувати поняття волі, 
вольової регуляції та прокрастинації в кон-
тексті різних теоретичних підходів. Визначити 
характеристики неефективної вольової регу-
ляції державних службовців, які є умовою 
відкладення здійснення дій в теперішньому 
моменті; з’ясувати поняття політичної волі, як 
свободи волі.

Виклад основного матеріалу. Якісне від-
новлення державного управління буде відбу-
ватись за умов постійного індивідуально-осо-
бистісного та кар’єрного зростання державних 
службовців. Характеристики вольової особи-
стості, такі як здатність до переборення труд-
нощів та перешкод; спроможність до вчасного 
здійснення управлінських дій у теперішньому 
моменті; здібності до вольової регуляції пове-
дінки та діяльності мають велике значення 

в державному управлінні. Вольовим, «конку-
рентоспроможним можна вважати того держав-
ного службовця, який має очевидні переваги 
порівняно з іншими державними службовцями 
завдяки своєму особистісному і професіойно-
му потенціалу; здатний витримати конкуренцію, 
подолати перешкоди, добитися успіху в житті, 
у професіональній сфері; закріпити цю успіш-
ність у свідомості інших людей і зробити влас-
ні дії певною нормою, зразком, еталоном для 
інших» [8, с. 75].

Треба констатувати, що кожний державний 
службовець може бути як ініціатором, власне 
суб’єктом вчасного виконання дій, так і органі-
затором постійного відкладення виконання дій, 
які є небезпечними для власного психічного 
здоров’я та приводять до самодепривації. Як 
вважає Т. Яценко, «самодепривація є резуль-
татом аутодеструктивної поведінки, яка зумов-
лює руйнівні тенденції у ставленні людини до 
дійсності... Неефективна поведінка й деструк-
тивні стратегії життя є свідченням доміну-
вання внутрішньої суб’єктивної реальності 
над можливостями реалістичного сприйняття 
дійсності, що породжує дезадаптацію суб’єк-
та» [11, с. 15] та призводить до неефективної 
вольової регуляції.

Зазначимо, що державний службовець – це 
суб’єкт, здатний до вольової регуляції у про-
цесі щоденного виконання дій у теперішньому 
моменті «це суб’єкт життєздійснення, життє-
творчості. Його суб’єктність полягає в тому, що 
він просто живе не чиїмись, а своїми буденни-
ми інтересами, своїми маленькими, простими, 
можливо, непомітними його оточенню, незро-
зумілими для інших потребами, своїми щоден-
ними турботами. Він намагається бути вірним 
собі навіть у дрібницях, він прагне все більшої 
автентичності не лише в якихось вирішальних, 
поворотних моментах життя, а постійно, день 
за днем» [9, с. 263].

Отже, у разі постійного відкладення вико-
нання дій державних службовців відбувається 
тенденція до прокрастинації, яка є «розладом 
вольових процесів, самопокладання, цілеспря-
мованості, самоорганізованості» [1].

Психологічний аналіз проблеми волі пока-
зує, що це питання досліджується у руслі свідо-
мої та цілеспрямованої психічної саморегуля-
ції поведінки та діяльності. Вольова регуляція 
визначається як «свідоме, опосередковане ціля-
ми і мотивами предметної діяльності створення 
стану оптимальної мобілізованості, оптималь-
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ного режиму активності та концентрування цієї 
активності у потрібному напрямку» [3, c. 52], а 
також «як окремий вид довільного управління, 
який характеризується застосуванням значних 
вольових зусиль, скерованих на подолання 
труднощів та перешкод, тобто служить механіз-
мом самомобілізації» [2, с. 118].

Актуальним у контексті аналізу літератури 
є дослідження В. Селіванова, який вважає, що 
вольова регуляція здійснюється за умови, коли 
«особистість виконує дії: нові для неї; відомі, 
але у незвичній обстановці або у незвичний 
час; відомі, але які потребують у порівнянні із 
звичайним темпом роботи прискорення або, 
навпаки, уповільнення; відомі, але у незвичному 
стані (хвороба, емоційний підйом або занепад); 
відомі, але не схвалені особистістю (напри-
клад, робота на вимогу інших осіб, доцільність 
якої людина відкидає або піддає сумніву); моно-
тонні дії  іі, с. 103]. Водночас погоджуємось із 
думками авторів Є. Ільїна і В. Каліна, які вва-
жають, що головний механізм вольової регу-
ляції – вольове зусилля, яке поділяється на: 
фізичні та інтелектуальні; вольові зусилля, що 
стимулюють активність для досягнення мети; 
вольові зусилля, які пригнічують спонукання 
припинити діяльність через виниклі в її процесі 
несприятливі фактори – страх, утому, фрустра-
цію [2; 3].

Ми вважаємо, що питання вольової регу-
ляції державних службовців взаємопов’язане 
з феноменом політичної волі як свободи волі. 
Категорія «свобода» – це «суб’єктивна можли-
вість людини і громадянина здійснювати або не 
здійснювати певні дії, що ґрунтуються на його 
конституційних правах і свободах» [10, с. 441]. 
Отже, свобода волі розуміється як своєрідний 
індикатор дієвості особистості. За умови вчас-
ного виконання дій державні службовці здатні 
переборювати труднощі та перешкоди в тепе-
рішньому моменті, активно впливати на навко-
лишній світ, самовиражатися в поточній миті. 
І навпаки, саме в момент відкладення здійс-
нення дій державні службовці нездатні долати 
труднощі та перешкоди, створювати стан опти-
мальної організованості, активності та концен-
трації уваги.

Згідно з інтерпретацією Н. Розова, свобода 
волі проявляється в таких аспектах: когнітивно-
му, вольовому та практичному (поведінковому). 
«Когнітивний аспект представленого феномена 
тісно пов’язаний із необхідністю усвідомлення 
і вибору альтернатив, що має здійснити суб’єкт 

вольових відносин, поведінка якого обмеже-
на наявними у кожному конкретному суспіль-
стві культурними кодами та стереотипізовани-
ми інтелектуальними процесами. З точки зору 
функціонування вольового аспекта, свобода 
волі завжди досить жорстко визначається тією 
чи іншою соціальною ситуацією та соціальною 
позицією, яку суб’єкт приймає добровільно або 
яка нав’язується йому зовнішніми силами. При 
цьому на поведінку суб’єкта волі істотний вплив 
справляють стереотипи, які, на відміну від про-
явів у когнітивному аспекті, пов’язані не з інте-
лектуальними практиками, а з участю індивіда 
у попередніх подібних ситуаціях. Практична 
сторона свободи волі, у свою чергу, пов’язана 
з можливістю реалізації певних рішень та у всіх 
проявах обмежується матеріальними і соціаль-
ними рамками, правилами» [5, с. 116].

Висновки. Таким чином, вольова регуляція 
визначається як вихідне поняття теорії волі, її 
процесуальний аспект, свідоме, опосередко-
ване цілями і мотивами предметної діяльності 
створення стану оптимальної мобілізованості, 
оптимального режиму активності та концентру-
вання цієї активності у потрібному напрямку. 
Поняття прокрастинації трактується як відкла-
дання виконання своєчасних, доречних дій на 
більш пізній термін, що є розладом вольових 
процесів, самопокладання, цілеспрямовано-
сті, самоорганізованості, який призводить до 
неефективного індивідуально-особистісного 
та кар’єрного зростання державних службовців.

Вольова регуляція державних службов-
ців взаємопов’язана з феноменом політичної 
волі як свободи волі. Категорія «свобода» – це 
суб’єктивна можливість людини і громадянина 
здійснювати або не здійснювати певні дії. Отже, 
свобода волі визначається як своєрідний інди-
катор дієвості особистості. За умови вчасного 
виконання дій державні службовці здатні пере-
борювати труднощі та перешкоди в теперішньо-
му моменті, активно впливати на навколишній 
світ, самовиражатися в поточній миті. І, навпа-
ки, саме в момент відкладення здійснення дій 
державні службовці нездатні долати труднощі 
та перешкоди.

Таким чином, неефективна вольова регу-
ляція, яка виявляється в нездатності створити 
стан оптимальної концентрації, організовано-
сті, активності є умовою відкладення здійснен-
ня дій у теперішньому моменті, а отже, гальмує 
індивідуально-особистісне та кар’єрне зростан-
ня державних службовців.
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Kotliar L. I. Ineffective voluntary regulation of civil servants as a condition for postponing 
the implementation of actions at the moment

The article analyzes the essence of the concept of freedom, volitional regulation and political will 
of civil servants, reveals the main trends. It has been found that the will is a conscious and purpose-
ful mental self-regulation of behavior and activities of the individual. Volitional regulation is defined 
as the initial concept of the theory of will, its “procedural aspect”, “conscious, mediated by the goals 
and motives of substantive activity to create a state of optimal mobilization, optimal mode of activity 
and concentration of this activity in the right direction” [3, p. 52]. Volitional regulation is manifested 
when “a person performs actions: new to him; known, but in an unusual setting or at an unusual time; 
known, but which require acceleration or, conversely, deceleration compared to the usual pace of 
work; known, but in an unusual state (illness, emotional upswing or decline); known but not approved 
by the individual (for example, work at the request of others, the feasibility of which a person rejects 
or questions); monotonous actions [6, p. 103]. It is proved that it is at the moment of postponing the 
implementation of actions that civil servants are unable to create a state of optimal organization, 
activity and concentration.

Ineffective voluntary regulation of civil servants is a condition for postponing the implementa-
tion of actions at the moment. As a result of the analysis of scientific sources the essence and 
basic signs of will, volitional regulation, political will and procrastination are defined. Specifically, 
the article considers current scientific approaches to the definition of terms. The established 
semantic directions of the above-mentioned phenomena have shown that the phenomenon of 
procrastination is manifested through the postponement of timely, appropriate actions for a later 
date. The article determined that the main mechanism of volitional regulation is volitional effort, 
which is divided into: physical and intellectual; volitional efforts that stimulate activity to achieve 
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the goal; volitional efforts that suppress the urge to stop working due to adverse factors arising in 
its process – fear, fatigue, frustration.

Psychological consideration of scientific research allowed to define the concept of political will as 
freedom of will, which reveals the ability of civil servants to overcome certain obstacles, the possi-
bility of active influence on the world around them, self-expression. The inability of civil servants to 
overcome difficulties and complications leads to a delay in action.

As a result of the theoretical analysis, the author's position on the definition of ineffective volitional 
regulation of civil servants was presented, which is incapable of creating a state of optimal concen-
tration, organization, activity and is a condition for postponing action at the moment.

Key words: civil servant, subject, will, volitional regulation, political will, action, procrastination.


