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Вирішення конфліктів у сфері соціальної роботи  

Специфіка соціальної роботи полягає в тому, що під час вирішення 

поставлених перед нею завдань вона безпосередньо або опосередковано зачіпає 

всі форми і види суспільних відносин і діяльності людей. Інтенсифікація 

соціальних зв’язків, розширення кола спілкування збільшують психологічні 

навантаження і створюють певне напруження у процесі спілкування. А вони, у 

свою чергу, можуть стати передумовою виникнення конфліктної ситуації. 

Будь-яка конфліктна ситуація у сфері соціальної роботи обумовлена 

об’єктивними і суб’єктивними факторами. При цьому до об’єктивних факторів 

конфліктної ситуації відносяться протиріччя між процесом розвитку і 

прагненням до стабілізації, між виникаючими потребами і способами їхньоо 

задоволення і т. д. Суб’єктивні фактори – це розуміння значимості даної 

проблемної ситуації, логічність її рішення, мотиви та інтереси людей, 

зацікавленість в її рішенні. 

Каталізатор будь-якої конфліктної ситуації – це прагнення протилежних 

сторін конфлікту до досягнення певних суспільно чи особистісно значущих 

цілей. Цілі сторін – рушійна сила конфліктної ситуації. 

У будь-якій групі (навчальній, виробничій і т. д.) спостерігається 

розходження (розрізнення) інтересів її членів. У групі з вузькими, чітко 

визначеними цілями деякі учасники можуть мати потреби, що відрізняються 

від потреб інших членів групи. Навіть за наявності спільної проблеми учасники 

групи можуть не ідентифікувати себе з іншими, не відчувати «спільної 

основи». 

Група – «мікросхема» великого суспільства, і ця відмінність власних 

інтересів від інтересів інших відображає індивідуальне протистояння з іншими. 

Як виправдання мети конфлікту з позиції кожної зі сторін завжди присутнє 

«благородне» прагнення досягти «справедливості». Через глибоке переконання 



протилежних сторін конфлікту досягається реалізація усвідомленої ними 

необхідності і логічності відповідних змін у відносинах, приведе до 

оздоровлення морально-психологічного клімату в колективі й уатвердження 

справедливості. Але це думка кожної зі сторін. А де ж істина? Це запитання є 

одним із найскладніших, коли мова йде про об’єктивну оцінку ситуації, що 

склалася. Відповідь на нього передбачає виявлення джерел і причин 

виникнення конфлікту, аналіз конфліктної ситуації, виділення кола осіб, 

причетних до неї, визначення заходів, спрямованих на подолання конфліктної 

ситуації. 

У зв’язку з існуванням об’єктивних і суб’єктивних причин виникнення 

конфліктів передбачається два підходи до їхньої профілактики: 

1) усунення об’єктивних причин; 

2) управління поведінкою співробітників відповідності до прийнятих 

норм поведінки. 

Завдання соціального працівника на етапі конфлікту – допомогти членам 

групи усвідомити необхідність злагодженої роботи, подолати розходження, що 

виникли; активізувати усвідомлення того, що відбувається, спрямовувати 

членів групи на взаємну підтримку, надання дієвої взаємодопомоги. 

Отже, кожен спеціаліст у сфері соціальної роботи, хоч би які завдання він не 

вирішував і з якою б категорією клієнтів або соціальних проблем не 

взаємодіяв, завжди може зіткнутися з конфліктною ситуацією, що виникає у 

групах чи колективах людей. 

Вміле їхнє розв’язання є найважливішим завданням соціального працівника. 

Література 

1. Андреев. В. И. Конфликтология: искусство спора, ведение переговоров и 

разрешение конфликтов. - Казань, 1992. 

2. Гришина Н. В. Психология конфликтов. – СПб.: Питер, 2002. 

3. Конфліктологія: Підручник для студ. вищ. навч. закл. / Л. М. Герасіна, М. І. 

Панов, Н. П. Осипова та ін., За ред. Л М. Герасіної та М. І. Панова. – Харків: 

Право, 2002. 

4. Курт Левин. Разрешение социальных конфликтов / Перевод с английского – 

СПб.: Издат-во «Речь», 2002. 



5. Скот Д. Г. Конфликты. Пути их преодоления. – Киев: Внешторгиздат, 1991. 


