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У статті розглядається проблема психо-
логічного благополуччя та психологічного 
здоров’я соціальних працівників. Аналізу-
ються фактори і джерела психологічного 
благополуччя. Викладаються теоретичні 
основи дослідження – роботи вчених, які 
досліджували проблеми психологічного бла-
гополуччя соціальних працівників, найпо-
ширеніші стресогенні чинники та їх вплив 
на працездатність робітника. Розгляда-
ються найпоширеніші причини звільнення 
з робочого місця та фактори, які найчас-
тіше призводять до звільнення. Аналізу-
ється вплив емоційного стану працівника 
на ефективність та якість послуг, що 
надаються, на якість вирішення проблем 
клієнтів. Розглядається взаємозв’язок 
низького рівня психологічного благополуччя 
під час роботи соціального працівника та 
довіри клієнта до агенції загалом. У той 
же час аналізується сприйняття соціаль-
ним працівником клієнта у стані перена-
вантаження та стресу. Особлива увага 
приділяється твердженню, що на цей час 
домінуючу роль у самоідентичності людини 
грає саме професія, тому професійні чин-
ники мають істотний вплив на рівень 
суб’єктивного благополуччя працівника. 
Наголошено, що високий рівень суб’єктив-
ного благополуччя підтримує продуктив-
ність, задоволеність життям, соціально 
бажану поведінку і хороший фізичний і 
психічний стан здоров’я, може сприяти 
продуктивності праці, зменшенню рівня 
прогулів і рівня плинності кадрів. Водно-
час з негативними факторами впливу 
розглядаються фактори позитивного 
впливу та мотивації в професії та шляхи 
самостійного подолання стресу, які вжива-
ються серед опитаних працівників, у яких 
досить високий рівень психологічного бла-
гополуччя. Особлива увага приділяється 
необхідності психологічної підтримки пра-
цівників, яка має надаватися в тому числі 
керівництвом, а також можливості терапії 
в професійних групах з урахуванням осо-
бистісних потреб. Також у центрі уваги 
постають зовнішні та внутрішні проблеми 
організацій, такі як плинність кадрів, що 
спричинює перенавантаження працівників 
та робить неможливим повноцінну, своє-
часну відпустку для відновлення сил, що 
збільшує рівень прогулів та знижує ефек-
тивність послуг. 

Ключові слова: психологічне благополуччя, 
соціальні працівники, психологічна під-
тримка, стресогенні фактори, плинність 
кадрів, перенавантаження.

The article deals with the problems of psycholog-
ical well-being and psychological health of social 
workers. The factors and sources of psychologi-
cal well-being are analyzed. The theoretical foun-
dations of the study are presented by the work 
of scientists who have studied the problems of 
psychological well-being of social workers; also 
it exposes the most common stressors and their 
impact on the efficiency of the worker. The most 
common reasons for dismissal and the factors 
that most often lead to dismissal are considered. 
The article analyzes the influence of the emo-
tional state of the employee on the efficiency and 
quality of services that are provided along with 
the quality of solving customer problems. The fol-
lowing article considers the correlation between 
the low level of psychological well-being and the 
employee’s ability to work, which can result in 
clients disbelief in agency and it services. At the 
same time, the social worker’s perception of the 
client in a state of being overload and stress is 
analyzed.
Particular attention is paid to the statement that 
currently the dominant role in human self-iden-
tity is played by the profession, so professional 
factors have a significant impact on the level of 
subjective well-being of the employee.
Along with the negative factors of influence, the 
following article also provides information about 
the factors of positive influence and motivation 
in the profession and mentions the ways how to 
help yourself cope with stress, to manage anger 
and your anxiety which are used among the sur-
veyed workers, who have a fairly high level of 
psychological well-being.
Particular attention is paid to the need for psy-
chological support of employees, which should 
be provided, including management, as well as 
the different types of therapy to relieve stress in 
professional groups, taking into account personal 
needs. The article is also focused on the exter-
nal and internal problems of organizations, such 
as staff turnover, which overloads employees 
and makes it impossible to take full, timely rest, 
which increases absenteeism and reduces the 
efficiency of services.
Key words: psychological well-being, social 
workers, psychological support, stressors, staff 
turnover, overload.

ПСИХОЛОГІЧНЕ БЛАГОПОЛУЧЧЯ СОЦІАЛЬНИХ ПРАЦІВНИКІВ

PSYCHOLOGICAL WELL-BEING OF SOCIAL WORKERS

Постановка проблеми. Психологічне бла-
гополуччя особистості – одна з найбільш акту-
альних проблем сучасної психології. Склад-
ність вивчення феномену психологічного 
благополуччя зумовлена тим, що механізм 
його формування знаходиться як у соціаль-
ному середовищі, так і у внутрішньому світі 
людини. Проблема психологічного благопо-
луччя розглядається в різних аспектах, вче-

ними визначаються його джерела та фактори 
впливу. 

Постановка завдання. Метою статті 
є дослідження проблем психологічного бла-
гополуччя та психологічного здоров’я соціаль-
них працівників. 

Виклад основного матеріалу дослі-
дження. Дослідження останнього десятиріччя 
визначають нерозривний зв’язок психологіч-
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ного благополуччя та стану психологічного 
здоров’я людини [7, c. 254]. Психологічне 
благополуччя є багатогранною концепцією, 
яка розвивається під впливом емоційної регу-
ляції, особистісних характеристик, життєвого 
досвіду особистості та самосприйняття. Пси-
хологічне благополуччя може збільшуватися 
з віком, освітою, екстраверсією і свідомістю 
та зменшується під впливом невротичних ста-
нів [7, c. 255]. 

Поняття «благополуччя» використовується 
Всесвітньою організацією охорони здоров’я 
як основний критерій для визначення здо-
ров’я, в якому здоров’я – це не тільки відсут-
ність хвороб або фізичних дефектів, a й стан 
повного фізичного, розумового i соціального 
благополуччя [3, c. 173].

Більшість вітчизняних авторів визначає бла-
гополуччя, як питання перцепції життя, суб’єк-
тивного ставлення до ситуації і до власних 
можливостей, відчуття самореалізованості, 
затребуваності, реалізації свого потенціалу 
[2, c. 480]. Е.Е. Бочарова наголошує, що різні 
компоненти благополуччя будуть по-різному 
поєднуватися і мати різну значимість залежно 
від індивідуальних, професійних та інших чин-
ників [1, c. 58]

У багатьох країнах благополуччя на роботі 
стає все більш важливим питанням для біль-
шості професій. У багатьох галузях ведуться 
жорсткі дискусії про умови праці та відпові-
дальність роботодавців за своїх співробітни-
ків. Згідно зі статистикою вигорання праців-
ників стає все більш масовим явищем. Станом 
на 2017 рік, за даними міжнародного кадро-
вого портала grc.ua, більше половини грома-
дян України (64%) перебувають у стані емо-
ційного вигорання, тобто у стані виснаження 
на тлі хронічного стресу, що призводить не 
тільки до «блокади» всіх сил людини, а й до 
втрати відчуття радості від життя. У той же час 
кожен третій українець зазначив, що у нього 
був такий досвід раніше. Проте зараз їх емо-
ційне здоров’я не є причиною занепокоєння. 
Тільки 5% українців повідомили, що не мали 
такого досвіду, не знають, що таке емоційне 
вигорання, і чи є які-небудь методи боротьби 
з цим станом.

Щодо причин емоційного вигорання кожен 
четвертий українець зазначає, що боїться 
втратити роботу, оскільки повинен заробляти 
кошти для себе і своєї сім’ї. Це своєю чергою 
додає істотного стресу і впливає на результа-
тивність роботи і прискорення процесу емо-
ційного вигорання. Адже якщо більша частина 
ресурсу витрачається на стабілізацію внутріш-
нього стану, то досить складно зосередитися 
на виробничих завданнях. Понад 22% укра-
їнців стверджують, що основною причиною 
такого стану для них є невдоволення роботою. 
Крім того, серед передумов емоційного висна-

ження відзначають відсутність професійного 
розвитку та кар’єрного зростання, а також від-
чуття безвиході.

Також серед причин наводяться такі, як 
загальне збільшення робочого навантаження, 
потік електронної пошти в офісах і страх мит-
тєво втратити роботу. У статті показано, що 
прогули співробітників в Україні через психічні 
захворювання за останні п’ятнадцять років 
збільшилися майже вдвічі.

Особливо ця тенденція простежується 
в сфері надання допомоги. Надаючи спектр різ-
номанітних послуг різним верствам населення, 
соціальні працівники зазнають потужного 
стресу у професійній діяльності, у порівнянні 
з багатьма представниками інших професій. 
Високий показник стресу соціальних праців-
ників зумовлений багатоваріантністю профе-
сійних завдань та їх значною інтелектуальною 
й емоційною насиченістю. Через особливі 
умови соціальні працівники особливо схильні 
до високого ризику психологічних розладів. 
Високі очікування з боку громадськості, тиск 
з боку менеджерів і клієнтів, які часто виявляють 
небажання і навіть ворожість або насильство, 
є основними причинами серйозних захворю-
вань серед соціальних працівників [9, c. 98].

Очевидно, що соціальні працівники несуть 
відповідальність за надання значної кількості 
сервісів в самих різних умовах. Однак дослі-
дження також показують, що є багато факто-
рів, пов’язаних з роботою в сфері психічного 
здоров’я, які своєю чергою пов’язані з висо-
ким рівнем стресу і вигорання [7, c. 768]. Коли 
стрес на роботі стає некерованим, він часто 
приводить до вигорання [4, c. 693]. 

Рівень вигорання серед фахівців у сфері 
психічного здоров’я коливається в межах від 
21–61%. В результаті опитування соціаль-
них працівників були виокремлені такі фак-
тори, що сприяють високому стресу: брак 
ресурсів, необхідність працювати понаднор-
мово, закриття відкритих позицій, великий 
обсяг роботи і особливо відсутність вдячно-
сті з боку роботодавця та з боку суспільства 
загалом [12, c. 18]. 

Соціальний працівник служби психічного 
здоров’я щодня стикається з унікальними 
проблемами. Соціальне благополуччя пра-
цівника впливає не тільки на соціального пра-
цівника на індивідуальному рівні, але також 
прямо впливає на результати діяльності 
агентства і клієнтів, що своєю чергою впли-
ває на систему психічного здоров’я. Рівень 
підтримки має вирішальне значення для під-
тримки позитивного благополуччя соціальних 
працівників [9, c. 100].

Як зазначають H. Kim та M. Stoner, основним 
ефектом вигорання є плинність кадрів. Соці-
альні працівники, які перебувають у стані 
емоційного вигорання, мають більш високий 
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рівень прогулів на роботі, відповідно, агент-
ства мають більш високу плинність кадрів. 
Плинність соціальних працівників негативно 
впливає на «якість, послідовність і стабіль-
ність обслуговування клієнтів» [12, c. 23]. Крім 
того, плинність кадрів може привести до того, 
що клієнти будуть відчувати невпевненість 
щодо наданих соціальних послуг. Плинність 
кадрів для організації є фінансовим тягарем 
і джерелом стресу для персоналу, який пови-
нен заповнювати відкриті посади, що своєю 
чергою може призвести до погіршення якості 
послуг, що надаються соціальними працівни-
ками [9, c. 105]. 

Етичний кодекс Національної асоціації соці-
альних працівників США (2015) починається 
з твердження: «Основна місія професії соці-
ального працівника – підвищувати добробут 
людей і допомагати задовольнити основні 
людські потреби всіх людей» [16, c. 1]. Однак, 
коли соціальні працівники не отримують 
достатньої підтримки, їх здатність піклуватися 
про своїх клієнтів значно знижується; якщо 
соціальні працівники страждають, то, відпо-
відно, страждають їх клієнти. Отже, важливим 
є попередження погіршення психологічних 
станів, надання належного рівня підтримки 
керівництва та умов, за яких можливо довго-
строкове якісне обслуговування і підтримка 
клієнтів [4, c. 692]. 

Як було зазначено вище, рівень індивіду-
ального благополуччя працівника залежить від 
досягнення задоволення в багатьох сферах, 
зокрема таких, як здоров’я, фінанси, дозвілля. 
З огляду на домінуючу роль, яку професія грає 
в сучасній ідентичності, здається цілком імо-
вірним, що професійні чинники мають істотний 
вплив на рівень суб’єктивного благополуччя 
працівника. [4, c. 698] Враховуючи те, що висо-
кий рівень суб’єктивного благополуччя підтри-
мує продуктивність, задоволеність життям, 
соціально бажану поведінку і хороший фізич-
ний і психічний стан здоров’я, може сприяти 
продуктивності праці, зменшенню рівня про-
гулів і рівня плинності кадрів, дуже мало уваги 
приділяється тому, як професійні групи самі 
можуть поліпшити суб’єктивне благополуччя 
працівників-колег.

На нашу думку, необхідне комплексне 
і систематичне обговорення факторів стресу 
і діагностика стану соціальних працівників, 
оскільки це надасть змогу попередити значну 
кількість проблем та представити потенційні 
рішення для покращення стану благополуччя 
соціального працівника. 

Наприклад, дослідники G. Morse, M. Salyers, 
A. Rollins, L. Monroe-DeVita та C. Pfahler ствер-
джують, що протягом декількох місяців праців-
ники служби соціального захисту дітей можуть 
побачити більше страждань і зазнати більше 
стресу, ніж більшість інших людей за все життя. 

Стверджується, що майже половина всієї соці-
альної робочої сили США відчуває високий 
рівень особистих страждань в результаті своєї 
роботи [16, с. 358]. Це насамперед свідчить 
про брак адекватної психологічної підтримки 
соціальних працівників. 

Розуміння благополуччя соціального пра-
цівника в сфері психічного здоров’я має вклю-
чати фактори, які можуть вплинути на самопо-
чуття. Дослідники намагаються визначити, які 
саме фактори стресу переважають в професії 
«соціальний працівник». Однак знайти ймо-
вірне рішення для поліпшення добробуту соці-
альних робітників неможливо без урахування 
конкретних проблем і вимог їх роботи.

Kim H. та Stoner M. визначили основні чин-
ники, що призводять до вигорання соціальних 
працівників: недостатня кількість персоналу, 
що призводить до збільшення кількості доку-
ментів, високого рівня перенавантаження; 
складні клієнти та відсутність належної пси-
хологічної підтримки на робочому місці; 
надто авторитарне керівництво. Також було 
виявлено, що серед соціальних працівників 
найбільш поширеними факторами стресу 
були нестача ресурсів, необхідність працю-
вати понаднормово через потужну плинність 
кадрів, великий обсяг роботи, а також відсут-
ність позитивної оцінки керівництва, відчуття 
жалю за те, що клієнт не може повною мірою 
оцінити зусилля, вкладені у вирішення його 
ситуації [12, с. 22]. 

H. Kim та M. Stoner, провівши дослідження, 
в якому приймали участь шкільні соціальні 
працівники, виявили, що є суттєві невідповід-
ності між «Кодексом етики» соціальної роботи 
та етичними нормами, яких очікує робото-
давець, що слугувало серйозним джерелом 
стресу. Це ж дослідження показало, що зазна-
чені вище невідповідності призводили до 
перенавантаження і понаднормового обсягу 
праці [12, с. 24].

Аналіз дослідження за останні десятиріччя 
щодо плинності кадрів серед соціальних пра-
цівників різних категорій, специфічних та гло-
бальних факторів, які впливають на рішення 
покинути роботу, виявив, що більшість праців-
ників виокремлюють насамперед понаднор-
мову завантаженість, брак персоналу і почуття 
перевтоми, брак психологічної підтримки. 
Зазначалося, що фінансові фактори є теж 
суттєво важливими, але не є визначальними. 
Більшість опитаних соціальних працівни-
ків з високим рівнем емоційного вигорання 
засвідчили, що не змінили б рішення поки-
нути посаду навіть у разі суттєвого підвищення 
заробітної плати. 

Поряд з чинниками стресу та емоційного 
вигоряння дуже важливою темою постає 
виявлення ефектів стресу і вигоряння як на 
індивідуальному, так і на організаційному 
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рівнях. Важливість чіткого розуміння цих 
ефектів допомагає в точному встановленні 
проблеми для поліпшення наявних ризиків. 
Було проведено дослідження для вивчення 
впливу стресу і вигорання на людину, в якому 
взяли участь 129 фахівців зі сфери соціальної 
роботи. Результати показали, що стрес на 
роботі безпосередньо впливає на особисте 
здоров’я. Втома від роботи привела до менш 
здорового способу життя і стійкого почуття 
незадоволеності роботою, що своєю чергою 
корелює з відсутністю задоволення в особи-
стому житті [10, с. 13].

Вигорання було пов’язане з погіршенням 
емоційного і фізичного здоров’я. Наслідками 
погіршення фізичного та емоційного здоров’я 
є більш часті випадки депресії, занепокоєння, 
порушення пам’яті, постійний фізичний біль 
і надмірне вживання алкоголю [16, с. 343]. 

У дослідженнях також визначається, що 
однією з основних причин того, що соціальні 
працівники залишають місце роботи, є страх 
за власне здоров’я, як фізичне, так і психоло-
гічне [16, с. 343]. 

Було виявлено, що через вищезазначені 
чинники стресу, такі як брак ресурсів і перена-
вантаження, у соціальних працівників суттєво 
знижується ефективність і якість послуг, що 
надаються. 

Наприклад, було виявлено, що вигорання 
працівників психіатричної служби було пов’я-
зане зі збільшенням негативних почуттів щодо 
клієнтів, апатії та байдужості до пацієнта. Крім 
того, негативні почуття до клієнтів були пов’я-
зані з погіршенням стану клієнтів з психічними 
захворюваннями [16, с. 350].

Велика частина вивченої літератури також 
включала пропозиції дослідників щодо вирі-
шення проблем, виявлених у їх дослідженнях. 

Наприклад, після кількісного дослідження 
відмінності факторів стресу між соціальними 
працівниками, що піклуються про дітей і дорос-
лих, було виявлено, що підтримка з боку керів-
ництва соціальних працівників і керівників 
агентств була дуже важлива для запобігання 
вигоранню серед працівників [16, с. 348].

H. Kim та M. Stoner також припустили, що 
безпосередньо керівництво є потужним меха-
нізмом, яке може позитивно вплинути на про-
фесійне благополуччя своїх соціальних пра-
цівників [12, c. 23].

Дослідження U. Samuel, S. Collins та L. Morris 
вказують на важливість сприятливого середо-
вища. В першому дослідженні підкреслюється 
підтримка з боку спільноти, а в останньому – 
з боку самих співробітників. 

Також U. Samuel, S. Collins та L. Morris 
в результаті кількісного дослідження виявили, 
що соціальні працівники можуть по-різному 
визначати ефективну підтримку залежно від 
різних культурних цінностей [5, c. 175].

Натомість J.R. Graham та M.L. Shier досліджу-
вали шляхи збільшення продуктивності в соці-
альній роботі. Благополуччя і продуктивність 
розглядалися дослідниками як взаємозалежні 
і взаємопов’язані відносини: «Пов’язане з робо-
тою благополуччя розглядається як централь-
ний компонент продуктивності» [7, c. 768]. 
У кінцевому підсумку ці автори зазначили, що 
рефлексивна практика серед соціальних пра-
цівників дозволяє їм краще справлятися з про-
блемами професії, що своєю чергою веде до 
підвищення продуктивності й ефективності.

Зазначені вище дослідження здебільшого 
зосереджені на конкретних проблемах у роботі 
і негативних наслідках, які часто можуть супро-
воджувати кар’єру в соціальній роботі. Однак 
є невелика кількість досліджень, які зосере-
джені на факторах, що сприяють покращенню 
емоційного стану працівника. 

Автори J.R. Graham та M.L. Shier оскар-
жують спрямованість на дослідження лише 
негативного впливу, заявляючи, що руйнівні 
наслідки професії «соціальний працівник» – це 
тільки половина рівняння. Ці дослідники зазна-
чають, що однобокий аналіз впливу соціальної 
роботи на благополуччя професіонала, без 
урахування факторів, що спричиняють пози-
тивний вплив та позитивно позначаються на 
добробуті, є неповноцінним. Це дозволяє 
використовувати перспективу сильних сто-
рін, демонструючи важливість зосередження 
не тільки на дефіциті і тому, що йде не так, але 
і враховувати можливості соціальних праців-
ників підтримувати свій добробут.

J.R. Graham та M.L. Shier, розвиваючи це 
дослідження, стверджують, що соціальна 
робота – це професія, яка часто характеризу-
ється стресовими факторами і заохоченням; ці 
нагороди заслуговують більшої уваги і їх слід 
використовувати як джерело мотивації. Дослі-
дження, проведене Graham J.R., Shier M.L., 
виявило, що працівники, які пропрацювали 
в сфері соціальної роботи понад 10 років, 
насправді повідомили, що відносини, які в них 
встановлювалися з клієнтами, і задоволення 
від наданої допомоги були головною нагоро-
дою і мотивацією для їх подальшої праці. Це 
важливе твердження потрібно враховувати, 
особливо на цей час, коли велика частина 
соціальної роботи присвячена важким клі-
єнтам як одному з основних факторів стресу 
в сфері соціальної роботи [10, c. 15].

Це слугує нагадуванням про те, що потрібно 
враховувати не тільки фактори стресу і про-
блеми в соціальній роботі, а й позитивний 
вплив; враховувати не тільки негатив, але і те, 
що мотивує працівників у рамках професії. 
Щоб всебічно зрозуміти благополуччя соці-
ального працівника, ми повинні не тільки диви-
тися, що запобігає благополуччю, а й диви-
тися, що сприяє йому.
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Попри проблеми, які часто супроводжують 
кар’єру в соціальній роботі, багато соціаль-
них працівників знайшли здорові способи під-
тримувати себе і піклуватися про себе. У ряді 
досліджень було виявлено, що багато праців-
ників самостійно знаходять шляхи подолання 
професійного стресу, які допомагають підтри-
мувати позитивне відчуття благополуччя як на 
робочому місці, так і поза ним.

Наприклад, деякі з опитаних повідомили, 
що використовують практику «Усвідомле-
ність» (Mindfulness). J.R. Graham, M.L. Shier 
провели дослідження практики усвідомлено-
сті Mindfulness серед соціальних працівників, 
які повідомили про найвищий рівень добро-
буту. Mindfulness визначається як практика 
підтримки уваги і усвідомленості, і дослі-
дження показало, що використання практики 
усвідомленості позитивно вплинуло на бла-
гополуччя соціального працівника. Уважність, 
зокрема, до самоідентифікації і балансу між 
роботою та особистим життям були особливо 
важливі та впливові.

Інша практика, яка використовувалась 
соціальними працівниками, – Духовність 
(Spirituality). Якщо уважність – це зосере-
дження на теперішньому моменті, то духовна 
увага, що зосереджена на минулому, як з’ясу-
вали J.R. Graham та M.L. Shier, також сприяє 
підтримці благополуччя соціальних працівни-
ків. Це якісне дослідження показало, що соці-
альні працівники, які мають духовну основу, 
за допомогою якої вони можуть надати сенс 
минулому досвіду, особливо негативному, 
пов’язаному з роботою, з більшою ймовірні-
стю будуть мати вищий рівень психологічного 
благополуччя [10, c. 16–17].

Крім практик усвідомленості і духовності, 
є ряд інших досліджень, які виявили фактори, 
що позитивно впливають на благополуччя 
соціального працівника. 

Дослідження, проведене C. Kang, M. Kim 
та J. Lee, вивчало навички подолання стресу 
соціальними працівниками, які почали від-
чувати негативний вплив роботи на сімейне 
життя. Дослідження виявило, що соціальні 
працівники, які витратили час на подальший 
розвиток особистості, а також почали займа-
тися якимось хобі, краще справлялися зі стре-
сом та вимогами на роботі.

Це свідчить про здатність людини інтуї-
тивно використовувати позитивні навички 
подолання труднощів [11, с. 32].

Один с описаних факторів зниження стресу 
на робочому місці – можливість вчасної від-
пустки або часу на відновлення сил. C. Kang, 
M. Kim та J. Lee аналізували вплив відпустки, 
що триває не менше одного місяця, на рівень 
психологічного благополуччя соціальних пра-
цівників. Автори наголошують, що в сфері 
надання допомоги позитивні результати 

у вигляді повноцінного відновлення має від-
пустка не менше одного місяця. Дослідження 
показало, що можливість своєчасної повно-
цінної перерви сприяє одужанню та надає 
змогу соціальному працівнику повернутися до 
роботи і бути більш ефективним [11, с. 33–35]. 

Висновки з проведеного дослідження. 
Більше половини громадян України (64%) 
перебувають у стані емоційного вигорання, 
виснаження та хронічного стресу, що призво-
дить до безсилля, апатії, втрати відчуття радо-
сті від життя і хвороб. Особливо страждають 
від емоційного вигорання працівники соціаль-
ної сфери. У статті розглядався стан психо-
логічного благополуччя на прикладі професії 
соціального працівника. Потрібно зазначити, 
що існує ряд глобальних проблем, з якими 
стикаються соціальні працівники у робочому 
процесі, як-от: перенавантаження у зв’язку 
з великою плинністю кадрів; тиск з боку керів-
ництва, без необхідної працівникам позитив-
ної оцінки їх роботи; труднощі з клієнтами, осо-
бливо у соціальних працівників, які працюють 
з дітьми та сім’ями; неможливість своєчасної 
та повноцінної відпустки; брак психологічної 
підтримки працівника. Все це негативно впли-
ває на психологічне благополуччя працівника 
і є найпоширенішими факторами, що стають 
причинами звільнення з посади. 
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