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ОСОБЛИВОСТІ УПРАВЛІННЯ ОХОРОНОЮ ПСИХІЧНОГО ЗДОРОВ’Я В У ЗАКЛАДАХ ОХОРОНИ 

ЗДОРОВ’Я МВС УКРАЇНИ  

 

The importance and peculiarities of mental health management in the healthcare institutions of the Ministry of Internal 

Affairs of Ukraine are identified. 

 

Однією з ключових проблем у сфері забезпечення охорони здоров’я осіб, які мають право  на медичне 

обслуговування у закладах охорони здоров’я МВС України, відповідно до законодавства та нормативно-правових 

актів МВС України, є збереження та зміцнення психічного здоров’я.  

Охорону психічного здоров’я осіб забезпечує єдина відомча система психіатричної допомоги, до складу якої 

входить Державна установа «Центр психіатричної допомоги та професійного психофізіологічного відбору 

Міністерства внутрішніх справ України», як провідний відомчий спеціалізований заклад, та центри психіатричної 

допомоги та професійного психофізіологічного відбору Державних установ «Територіальне медичне  об’єднання 

Міністерства внутрішніх справ України» по областям та місту Києву [1]. 

Головним завданням відомчої системи охорони психічного здоров’я є забезпечення психопрофілактичної роботи 

серед працівників МВС України, особового складу Національної поліції України, військовослужбовців Національної 

гвардії України.  

Протягом 2018 року продовжувалась робота фахівців центрів психіатричної допомоги та професійного 

психофізіологічного відбору Державних установ «Територіальне медичне  об’єднання Міністерства внутрішніх 

справ України» по областям та місту Києву (далі – центри) з питань якісного медичного відбору кандидатів на 

службу в підрозділах Національної поліції, Національної гвардії України, вступників до вищих навчальних закладів 

зі специфічними умовами навчання, що належать до сфери управління МВС України, подальшого вдосконалення 

системи надання амбулаторної психіатричної та психологічної допомоги особам, які мають право  на  медичне  

обслуговування у закладах охорони здоров’я МВС України,  психолого-психіатричної, психотерапевтичної 

допомоги особам, які перебували в екстремальних ситуаціях, в тому числі у зоні антитерористичної операції, 

операції об’єднаних сил, проведенню просвітницької роботи серед працівників МВС України, особового складу 

Національної поліції України, Національної гвардії України з пропаганди здорового способу життя, профілактики 

шкідливих звичок. 

Робота з питань своєчасного виявлення та недопущення до служби в Національній поліції України, навчання у 

вищих навчальних закладах зі специфічними умовами навчання, що належать до сфери управління МВС України, 

осіб з ознаками психічної патології, попередження зловживання алкоголю та вживання наркотичних речовин 

особовим складом, пропаганди здорового способу життя є постійною та потребує сучасних методів управління. 
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