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Резюме  
Україна – це країна на перехідному етапі, в якій відбуваються зміни на всіх рівнях 

управління та у суспільстві. В рамках поточної реформи системи охорони психічного 

здоров’я, у співпраці зі Швейцарською агенцією розвитку та співробітництва було створено 

проект Психічне Здоров’я для України (Mental Health for Ukraine (MH4U)) з метою підтримки 

та сприяння покращенню якості допомоги та підтримки психічного здоров’я в Україні. 

Оскільки один з трьох українців в певний момент свого життя страждає від проблем з 

психічним здоров’ям, існує висока потреба в допомозі та підтримці. Ця потреба пов’язана зі 

спадщиною великих психіатричних установ і високим рівнем стигматизації та дискримінації, з 

якими щодня стикаються люди з проблемами психічного здоров’я. 

Цілі 
 

Системний огляд, здійснений компанією Implemental Worldwide, проводився у  

Львівській області та мав на меті сприяти розвитку пілотного проекту для вровадження більш 

децентралізованого, орієнтованого на пацієнта підходу, та на розвиток служб в громадах.  

 

Розробка пілотної програми у Львівській області 
 

Відповідно до 5 основних принципів, які стоять за цілями цього проекту, реформа 

повинна: 

1. Забезпечення доступності якісної, базованої на доказах, допомоги в сфері 
психічного здоров’я  

2. Підвищення можливостей1 та вмінь самодопомоги для людей, які мають проблеми 
з психічним здоров’ям 

3. Залучення та сприяння особам, які опікуються людьми з психічними розладами, 
в наданні їм допомоги та підтримки 

4. Сприяння розробці механізмів, які дозволяють здійснювати моніторинг  
(і покращення) якості допомоги 

5. Сприяння зниженню рівня стигми та дискримінації щодо проблем психічного 
здоров'я 

 
Команда проекту Психічне Здоров’я для України (MH4U) вважає своїм обов’язком 

співпрацювати із ключовими зацікавленими сторонами у Львівський області для розробки 
плану реалізації пілотного проекту. Цей процес почався завдяки можливості обговорення в 
рамках візиту в січні 2019 року і з того часу продовжився  як індивідуальними, так і груповими 
дискусіями. 

 
Головною метою початкової фази є визначити пріоритетні заходи, що сприятимуть 

розвитку спроможностей системи охорони психічного здоров’я протягом проведення більш 
масштабних урядових реформ в Україні. Такі заходи включають сприяння процесу 
поширення знань про кращі практики та визначення можливостей для подальшого 
апробування та розвитку існуючої місцевої інноваційної практики. 

 
Розробка пілотної програми – це складний процес, оскільки існує багато різних точок 

зору. Команда проекту Психічне Здоров’я для України (MH4U) має на меті підтримати 
об’єднання ключових зацікавлених сторін, узгодження пріоритетів і взяття колективної 
відповідальності за розвиток та впровадження програми змін. Рекомендації, викладені в 

                                                           
1
 Англійськоюю мовою принцип звучить «Enhance the empowerment and self-care capacity of people experiencing 

mental health problems». Згідно виначення ВООЗ empowerment in mental health – це процес взяття під контроль 
та відповідальність за дії, які можуть і мають потенціал призвести до реалізації спроможності. Це поняття 
включає чотири аспекти: 1. впевненість у собі; 2. участь у прийнятті рішень;  3. гідність та повага; 4. 
приналежність та внесок у ширшу спільноту. User empowerment in mental health – a statement by the WHO 
Regional Office for Europe, WHO 2010 



цьому звіті, можуть використовуватися як інструкція для розробки плану впровадження. Його 
застосування на практиці вимагатиме часу та відданості місцевих зацікавлених сторін. 
 

Очікується, що роль зацікавлених сторін у цьому процесі буде високо оцінено і що їхні 
організації-роботодавці ставитимуться до часу, витраченого на підтримку цих розробок, як до 
важливого внеску у масштабніші зміни системи в Україні. 
 

Методологія огляду  
  

Під час двох візитів, було проведено консультації з різними зацікавленими сторонами з 

усієї системи, включаючи сферу соціальної допомоги, громадські організації (ГО) і наявні 

служби охорони психічного здоров’я. Метою візитів було зрозуміти, як надаються послуги 

зараз, визначити сильні і слабкі сторони системи та майбутні пріоритети для розвитку. 

Думки зацікавлених сторін були згруповані у шість ключових тем, які було використано 

для створення десяти рекомендацій, що допоможуть формувати фазу впровадження проекту 

Психічне Здоров’я для України (MH4U).  Акцент зроблено на налагодженні співпраці і 

досягненні консенсусу (згоди) серед наявних організацій, що надають послуги. 

З метою стимулювання ідей щодо подальших кроків у реалізації цих рекомендацій, 

разом з додатковими вказівками щодо їх впровадження, у звіті надаються приклади кращих 

практики та методів роботи з інших міжнародних програм реформування.  

Теми та рекомендації зацікавлених сторін 
 

Багато зацікавлених сторін в Львівській області бачать можливості, пов’язані з 

реформами охорони здоров’я, і, скориставшись шансом, вже розробили стратегічні плани. 

Всі надавачі послуг мають цінний досвід і навички, котрі відіграватимуть важливу роль у 

реформованій системі. 

Децентралізація та місцеве планування   
 

Завдяки зацікавленим сторонам, котрі узгоджують пріоритети і плани на місцях, існує 

можливість вивчити галузевий / регіональний підхід в контексті більш масштабного процесу 

децентралізації. 

Рекомендація 1: : Розробити організаційні структури, які дозволять людям збиратися разом 

та брати на себе колективну відповідальність за планування системи для Львівської області 

(наприклад, місцева команда впровадження)  

Рекомендація 2: Місцева команда впровадження повинна визначити пріоритетні напрямки 

розвитку відповідно до місцевих потреб 

Залучення зацікавлених сторін 
 

Люди вмотивовані перспективами змін, тому хочуть зробити свій внесок у реформи. 

Проект Психічне Здоров’я для України (MH4U) надасть можливість залучити різні зацікавлені 

сторони, він сприятиме та підтримуватиме заохочення та залучення пацієнтів і 

громадськості. 

Рекомендація 3: Сприяти залученню широкого кола зацікавлених сторін і їх активній участі в 

плануванні системи охорони психічного здоров'я у Львівській області 

Розвиток лідерства  
 

Важливо визначити та підтримати «агентів змін». Це включає надання відповідної  
методології та практичних інструментів для підтримки процесу змін. Необхідно забезпечити 



підтримку як формальним лідерам, таким як професіонали в сфері охорони здоров’я – 
управлінці, так і неформальним лідерам, таким як громадські організації та члени громад. 
 
Рекомендація 4: Розвивати програми розвитку лідерських навичок та допомагати лідерам 

відігравати ключову роль у формуванні послуг   

Рекомендація 5: Забезпечити надавачів послуг навчанням (тренінги), щоб підтримати їх в 

процесі трансформації та в організаційному розвитку 

Розробка нової сучасної моделі охорони психічного 
здоров'я 
 

Запропоновані зміни до системи охорони психічного здоров’я повинні повною мірою 

використовувати міжнародну доказову базу і доступ до міжнародних керівництв, а також 

реагувати на зміни фінансування та розвиток інформаційних систем охорони здоров’я. 

Рекомендація 6: Використовувати можливості впливати на розвиток нових моделей послуг в 

сфері психічного здоров’я, як частини впровадження реформи охорони здоров’я 

Рекомендація 7: Розробити місцеві «маршрути пацієнта», з впровадженням цілей та 

ключових елементів надання допомоги, відповідно до науково-доказових втручань, 

мультидисциплінарних протоколів та практичних рекомендацій для фахівців   

Рекомендація 8: Переглянути, реорганізувати та перерозподілити наявні ресурси в сфері 

психічного здоров’я для розвитку послуг в громадах та покращення існуючих служб в 

лікарнях 

 

Задоволення потреб психічного здоров’я окремих груп 
населення 
 

Сучасні системи охорони психічного здоров’я спрямовані на виявлення та задоволення 

потреб конкретних груп людей, для яких вони створені. Наприклад, фокусуючись на підході, 

базованому на періодах життя (діти, підлітки, дорослі, люди старшого віку) або на виявленні 

вразливих груп. Також можна брати до уваги взаємозв'язок між фізичним і психічним 

здоров'ям. Незважаючи на те, що послуги служб психічного здоров’я для дітей та підлітків 

(CAMHS) у даний час фрагментовані, все ж існують деякі приклади інноваційних методів 

роботи у Львівській області, які будуть мати користь від подальшого розвитку. 

Рекомендація 9: Розробити спеціальну програму роботи служби психічного здоров’я для 

дітей та підлітків (CAMHS) у рамках пілотної програми для сприяння (промоції) та підтримки 

психічного здоров’я та благополуччя дітей, підлітків та їх сімей 

Підвищення професійного рівня працівників охорони 

психічного здоров’я (ОПЗ)  

Освітні програми та програми професійної підготовки є пріоритетними, адже 

визначають професійні компетенції та акредитацію для задоволення вимог системи охорони 

психічного здоров’я в громаді. 

Рекомендація 10: Сприяти навчанню та професійному розвитку персоналу сфери охорони 

психічного здоров’я, а також визначити можливості для розвитку місцевого потенціалу   

 

 



Висновки з другого візиту  

Загальниий висновок після другого візиту демонструє, що рекомендації, які викладені у звіті 

висвітлюють усі сфери, які необхідно розвивати у плані впровадження проекту. Окрім цього, 

важливо продовжувати співпрацю із зацікавленими сторонами для того, щоб проект MH4U  

зосередився на підтримці розвику спроможності ключових осіб в процесі реформи психічного 

здоров’я.  

Огляд кращих практик  
 

У огляді наведено приклади міжнародних кращих практики та аналіз конкретних 

прикладів з усього світу, а також з України. У ньому подано важливі приклади, які були 

здійснені в інших програмах реформ сфери психічного здоров’я, включаючи: 

● Підхід збалансованої допомоги (balanced care approach) – це модель, яка адаптована з 

досвіду розвитку систем по всьому світу. Він описує відповідний баланс різних типів 

послуг охорони психічного здоров’я і може використовуватися для того, щоб сприяти 

створенню більш децентралізованої і орієнтованої на громади системи.  

● Реалізацію Національної програми послуг в сфері психічного здоров’я (National Service 

Framework for Mental Health) в Англії було проведене місцевими командами 

впровадження, які використовували національні керівництва і плани послуг для 

розвитку і втілення локальних планів, з метою збільшення доступності допомоги, 

базованої в громадах. 

● Успіхи і виклики, з якими довелося зіткнутися під час розробки базованої в громадах 

допомоги у Литві, включно з підготовкою мультидисциплінарних команд і необхідністю 

залучення в процес всіх зацікавлених сторін, в тому числі отримувачів послуг і 

медичних працівників. 

● Оцінювання  програми деінституціоналізації «Psychargos» в Греції, яка показала 

обмеженості фрагментованої системи надання послуг і централізованого підходу до 

формування стратегій і планування, а також необхідність належного контролю та 

оцінювання. 

● Можливості подальшого розвитку уже існуючих місцевих моделей послуг, які вже 

включають інноваційні методи роботи, наприклад, вивчення досвіду Клініки Дружньої 

до Молоді – «Діалог». 

● Дослідження інших прикладів, пов’язаних з окремими аспектами, які є частиною цих 

рекомендацій, таких як розвиток компетенцій лідерів, інтеграція допомоги в різні 

служби та розвиток послуг в громадах, розвиток навичок та компетенцій персоналу. 

 

Розробка плану пілотної програми MH4U 
 

Ці рекомендації створені для пілотної програми, з метою сприяння розробці плану 
впровадження. У цьому розділі звіту подаються пропозиції щодо процесів, які сприятимуть 
розробці місцевого плану, виконанню рекомендацій та досягненню цілей програми. 

У рекомендаціях включено інформацію про те, як можуть бути організовані послуги, 
роль національних планів надання послуг та допоміжні керівництва, а також зроблено акцент 
на «маршруті» користувачів послуг. Також надана інформація щодо того, як працювати 
спільно над програмою розвитку та можливими ризиками, пов'язаними з впровадженням. 

У звіті пропонується, що реалізація цих планів покращиться, якщо будуть враховані такі 

аспекти трансформації: 

● Системний підхід і гарантія того, що у процесі розробки нових послуг, необхідно 

привернути  достатню увагу до вже існуючих послуг, з метою забезпечення належної 

якості допомоги.  



 

● Зміна в культурі і впровадження наукових принципів, щоб забезпечити узгоджене 

бачення розвитку і цінностей щодо будь-яких змін системи та шляхів їх впровадження. 

 

● Співпраця та партнерство, що є основою успішного розвитку послуг шляхом 

об’єднання зацікавлених сторін. 

 

● Лідерство, організованість та управлінські компетенції необхідні для об’єднання 

зацікавлених сторін та ефективного обговорення змін.  

 

● Створення компетентних груп в державних структурах, які сприятимуть аудиту і 

плекатимуть сприятливе для розвитку і навчання середовище. 

 

● Управління проектами і необхідність ставити реалістичні цілі в прийнятні терміни, а 

також контроль для забезпечення досягнення цих цілей. 

Насамкінець, «Львівський огляд» – це один із елементів всеохоплюючої програми 

MH4U, який інформуватиме, і отримуватиме інформацію про інші напрямки роботи.  

Рекомендації, подані у звіті, будуть розглянуті командою проекту Психічне Здоров’я для 

України (MH4U) і місцевими зацікавленими сторонами, і пізніше будуть використані  у плані 

впровадження пілотного проекту у Львівський області. 

 

 


