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Стаття присвячена дослідженню питань цивіль-
но-правового забезпечення регулювання сфери надання 
психологічної допомоги в умовах такого нового та неочі-
куваного виклику для всієї цивілізованої спільноти, як по-
вномасштабна війна в Україні. Військова інтервенція рф 
загострила проблеми у сфері охорони психічного здоров’я 
(спричинила глибокі, складні та стійкі психічні травми 
у людей), що потребує посилення глобальної підтримки 
психічного здоров’я та психосоціальної підтримки всіх, 
хто переживає війну. 

У публікації проаналізовані інституційні зміни сис-
теми психічного здоров’я України та обґрунтовано важ-
ливість ефективного правового регулювання організації 
процесу надання психологічної допомоги. 

Представлений комплексний огляд та надана оцінка 
чинної нормативно-правової бази, що регламентує відно-
сини з надання послуг у сфері психічного здоров’я та пси-
хосоціальної підтримки під час воєнних дій. Виокремлено 
важливість створення дієвої моделі надання психологіч-
них послуг для окремих категорій громадян соціального 
характеру (діти; здобувачі освіти; особи, які звільняються 
або звільнені з військової служби, з числа ветеранів війни, 
осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, чле-
нам сімей таких осіб та членам сімей загиблих (помер-
лих) ветеранів війни і членам сімей загиблих (померлих) 
Захисників та Захисниць України), що постраждали вна-
слідок воєнної агресії; внутрішньо переміщені особи; особи, 
постраждалі від насильства тощо) під час воєнного стану.

Виокремлено особливості цивільно-правового регу-
лювання надання психологічних послуг. Представлений 
багатокомпонентний підхід до розуміння категорій 
«послуга у сфері психічного здоров’я», «психологічна по-
слуга», «послуга з психосоціальної підтримки», «послуги з 
психологічної допомоги та реабілітації», «психосоціальна 
послуга» за яким, у загальному розумінні, формою реалі-
зації конституційного права людини на охорону здоров’я 
є право на медичну послугу, яка спрямована на особис-
те немайнове благо особи – здоров’я, а в спеціальному 
сенсі - з огляду на існуючу загрозу психічному здоров’ю 
людини внаслідок збройної агресії росії та оголошення в 
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Україні воєнного стану - право на психологічну послугу є 
невід’ємною складовою права на охорону здоров’я, зокрема 
психічне, та спрямоване на забезпечення благополучного 
стану людина, за яким вона може реалізувати власний 
потенціал, впоратися із життєвими стресами, продук-
тивно та плідно працювати, а також робити внесок у 
життя своєї спільноти.

Резюмуючи визначені основні вектори осучаснення 
законодавства у сфері надання психологічної допомоги в 
умовах повномасштабної війни та зростаючого попиту 
населення на психологічні послуги, зокрема, автором об-
ґрунтував необхідність унормування понятійно-катего-
ріального апарату у сфері надання психологічної допомо-
ги; чіткої регламентації порядку, форм та видів послуг у 
сфері психічного здоров’я та психосоціальної підтримки. 
Інтегрування психологічної підтримки в усі сфери жит-
тєдіяльності людини потребує також належної правової 
регламентації відносин у сфері здійснення професійної 
немедичної діяльності компетентних психологів з на-
дання психологічних послуг; чітке формулювання пра-
вового модусу суб’єктів цих відносин; розмежування сфер 
платної та безоплатної психологічної допомоги; визна-
чення стандартів якості послуг; унормування низки ор-
ганізаційно-правових питань (саморегулювання, серти-
фікація, ліцензування, відповідальність та ін.).

Вбачається, що розв’язання сформульованих у пу-
блікації науково-теоретичних та практичних проблем 
повинно ґрунтуватись на балансі інтересу людини та 
суспільства (аналіз поточних потреб населення та про-
гнозування, як вони можуть зростати, з урахуванням 
впливу наслідків війни на психіку людей). Такий підхід 
відповідатиме запиту українців на дотримання фунда-
ментальних принципів громадянського суспільства та 
впровадження європейського досвіду регулювання при-
ватноправових відносин.

Ключові слова: психічне здоров’я, медична допомо-
га, послуги, медичні послуги, психосоціальна підтримка, 
послуги з охорони психічного здоров’я, психологічна допо-
мога, психологічні послуги, психотерапевтичні послуги, 
психолог, соціальні послуги. 
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Постановка проблеми
Прагнення України до розбудови ці-

лісної та ефективної системи охорони пси-
хічного здоров’я, яка б функціонувала в 
єдиному міжвідомчому просторі та, відпо-
відно, забезпечувала якісне життя людини 
для нашої країни не є новим гаслом. Сво-
го часу на нормативному рівні у Концепції 
розвитку охорони психічного здоров’я в 
Україні на період до 2030 року, схваленій роз-
порядженням КМУ від 27.12.2017 р. № 1018-р 
[1], уже були окреслені основні компонен-
ти проблеми у сфері охорони психічного 
здоров’я в Україні. Однак, сучасні виклики, 
обумовлені спочатку пандемією коронові-
русної хвороби, а потім повномасштабним 
вторгненням рф, особливо на тлі тотальної 
цифровізації всіх сфер суспільного життя, 
лише загострили потребу розбудови мо-
дерної вітчизняної моделі системи психо-
логічного здоров’я та психологічної допо-
моги, яка б охоплювала якісні психологічні 
послуги, запит на які сьогодні є надзвичай-
но високим. Адже війна, що створює реаль-
ні загрози життю, здоров’ю, майну людини, 
беззаперечно, є стресом, причиною знерво-
ваності, тривоги і т.п. для всіх пересічних 
громадян. Вбачається, що саме військова 
агресія росії стала тим каталізатором, що 
змінив загальнодержавну візію на психічне 
здоров’я та психологічну допомогу, психо-
логічні послуги, взагалі. 
Низький пріоритет психічного здоров’я 

та неефективність державної системи охо-
рони психічного здоров’я, який спосте-
рігався впродовж останніх років наразі 
змінився активними ініціативами та за-
гальною переоцінкою питання ментально-
го здоров’я населення. Підтвердженням 
інституційних змін системи психічного 
здоров’я стали динамічні нормотворчі про-
цеси щодо врегулювання відносин з надан-
ня психологічної допомоги, що, на нашу 
думку, безпосередньо пов’язані з оголо-
шенням в Україні воєнного стану. Зокрема, 
нещодавно на 75-й сесії Всесвітньої асамб-
леї охорони здоров’я (надалі - ВООЗ), пер-
шою леді країни була репрезентована На-
ціональна програма психічного здоров’я та 
психосоціальної підтримки (надалі - Про-
грама), мета якої створення української 

моделі системи психічного здоров’я та пси-
хосоціальної підтримки, а підґрунтям цієї 
Програми мають стати засадничі світові 
принципи та стандарти. З-поміж основних 
завдань, визначених Програмою, є розбу-
дова ефективної системи якісних і доступ-
них послуг із психічного здоров’я. Окрім 
того, впродовж 2022 року була прийнята 
низка нормативно-правових актів, спрямо-
ваних на унормування відносин з надання 
психологічної допомоги як в окремих сфе-
рах, так і щодо окремої категорії громадян. 
З цього приводу слід зазначити, що наразі 
в Україні триває відкритий відбір суб’єктів 
надання послуг із психологічної реабіліта-
ції для ветеранів і членів їх сімей, активно 
удосконалюються сфера психологічних по-
слуг і соціально-педагогічного патронажу 
суб’єктів навчально-виховного процесу для 
всіх закладів освіти.
Варто також звернути увагу на той чин-

ник, що в Україні тривалий час у питаннях 
надання психологічної допомоги панує 
певний нігілізм щодо розуміння змісту пси-
хологічної допомоги взагалі, та диферен-
ціації психологічних, психотерапевтичних 
та психіатричних послуг, так само щодо 
визначення суб’єктів їх надання, методів, 
форм, зокрема. 
Враховуючи вищевикладене, комплек-

сне висвітлення теоретико-прикладних 
проблем розбудови ефективної модерної 
системи надання послуг із надання послуг 
у сфері психічного здоров’я та психосоці-
альної підтримки крізь призму тривалої 
військової агресії з боку рф є надзвичайно 
актуальним питанням як у юридичній на-
уці, так і в галузі психології та психотерапії, 
педагогіки, публічного управління тощо. 

Стан опрацювання цієї проблематики
Мультидисиплінарна природа окре-

мих аспектів досліджуваної проблеми під-
тверджена значною низкою наукових до-
сліджень. Певні питання надання психо-
логічних послуг досліджувались у роботах 
фахівців у галузі психології, психотерапії та 
психіатрії, педагогіки і соціології. У юри-
дичній площині сфера психологічних по-
слуг у контексті права на медичну допомогу 
та медичні послуги розглядалась у працях 
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С. Б. Булеци, А.А. Герц, В.В. Горбунової, 
Є.В. Карпенка, Р.А. Майданика, Г. Миро-
нової, М.В. Менджул, Н.Б. Побіянської, 
О.С. Пояснюк, В.О. Савченка, І.Я. Сенюти, 
В.Ю. Стеценко, Р.О. Стефанчука, Н.С. Хат-
нюк, Є.О. Харитонова та ін. Проте питання 
оцінки ефективності правового регулюван-
ня відносин з надання психологічних по-
слуг у надзвичайно складних умовах війни 
потребує додаткового аналізу. Окрім того, 
сьогодні бракує наукових досліджень ци-
вільно-правового регулювання відносин з 
надання психологічної допомоги, зокрема, 
професійних психологічних послуг різним 
категоріям отримувачів послуг.

Мета статті на підставі аналізу чинного 
та перспективного законодавства, що ре-
гламентує порядок надання психологічної 
допомоги, – здійснити науково-теоретичну 
оцінку теоретико-прикладних аспектів до-
сліджуваної проблеми, з конкретними про-
позиціями по удосконаленню законодав-
ства та формулюванням авторської дефіні-
ції психологічної допомоги та визначенням 
цивільно-правової природи психологічної 
послуги як об’єкта правовідносин.

Виклад основного матеріалу
Психічне травмування у людей, які жи-

вуть в умовах війни, що стало масовим яви-
щем в Україні, є беззаперечним фактом. 
Навіть люди із високим рівнем стресостій-
кості не можуть не відчути вплив війни. За 
таких умов запит на психологічну допомо-
гу є надзвичайно високим, а професійність 
та доступність отриманих послуг з віднов-
лення та збереження психічного здоров’я 
не менше важливі, ніж якісні стандарти та 
протоколи щодо надання медичних послуг 
зі збереження фізичного здоров’я.
Досліджуючи питання створення сучас-

ної моделі надання психологічних послуг 
в межах цієї публікації, вбачається доціль-
ним зупиниться на науково-теоретичному 
осмисленні основних категорій досліджува-
ної сфери суспільних відносин. Варто зупи-
ниттись на розумінні самого поняття «пси-
хологічна допомога». 
Слід зазначити, що в Україні наразі від-

сутній спеціальний закон (на кшталт Зако-

нів України «Про психіатричну допомогу» 
чи «Про соціальні послуги»), який би без-
посередньо визначав організаційно-право-
ві засади провадження діяльності з надан-
ня професійних психологічних послуг осо-
бами із вищою немедичною освітою (магіс-
терським ступенем за фахом «психологія») 
та унормував відносини з надання психоло-
гічної допомоги населенню.
Ідея прийняття спеціального норматив-

ного акта у цій сфері не є новою для науко-
вої психологічної та юридичної спільноти. 
На відсутності комплексної системи пере-
вірки відповідності психологів кваліфіка-
ційним вимогам на різних етапах їх про-
фесійної діяльності та необхідності норма-
тивного врегулювання ліцензування/сер-
тифікації психологічної допомоги, а також 
визначенні гарантій захисту прав клієнтів, 
що в подальшому стане найкращим резуль-
татом психологічного втручання, наголо-
шував у своїх фундаментальних досліджен-
нях С.І. Яковенко [2, с. 12]. 
Свого часу розробкою проєкту Закону 

України «Про надання психологічної до-
помоги населенню» (надалі - Проєкт) за-
ймалась робоча група під керівництвом 
дійсного члена НАПН України, д.псих.н., 
проф. С. Максименка, до складу якої також 
увійшли досвідчені науковці, психологи і 
юристи [3, c. 2].
У Проєкті була запропонована наступна 

дефініція поняття «психологічна допомо-
га»: «… - це професійна психологічна під-
тримка та сприяння, що надаються людині, 
сім’ї або групі осіб з метою вирішення їхніх 
психологічних проблем, подолання склад-
ної психологічної ситуації, сприяння соці-
альній адаптації, саморозвитку, самореалі-
зації, реабілітації тощо ...» [3, с. 6].
Більш розгорнуте визначення містить-

ся у Проєкті Наказу МОЗ України «Про 
затвердження Порядку надання психоло-
гічної допомоги», що був нещодавно пред-
ставлений для громадського обговорення: 
«… психологічна допомога – різновид до-
помоги у сфері охорони здоров’я з метою 
профілактики чи лікування розладів психі-
ки та поведінки, подолання складних жит-
тєвих обставин чи вирішення інших про-
блем психічного здоров’я, яка надається у 
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формі психотерапії, психологічної консуль-
тації, першої психологічної допомоги, кри-
зового психологічного втручання, психо-
логічного втручання низької інтенсивності 
чи психологічної реабілітації…» [4]. Слід 
зауважити, що в пояснювальній записці до 
цього проєкту наказу розробники помил-
ково формулюють мету прийняття акта як 
удосконалення організації та забезпечення 
потреб населення в отриманні послуг з пси-
хіатричної допомоги та реабілітації. Наразі 
організаційно-правові засади надання саме 
психіатричної допомоги вже врегульовані 
на рівні спеціального Закону України «Про 
психіатричну допомогу». Тому певний ні-
гілізм щодо диференціації психологічної, 
психотерапевтичної, психіатричної допо-
моги та розумінні змісту такої діяльності, та 
суб’єктів надання такої допомоги зустріча-
ється не лише в пересічних громадян.
Вищеназваним проєктом наказу також 

запропоновано скасування Наказу МОЗ 
України від 15.04.2008 р. № 199 «Про за-
твердження Переліку методів психоло-
гічного і психотерапевтичного впливу» 
(надалі - Перелік) [5], який, на думку про-
фесійних психологів, є архаїчним та не від-
повідає сучасним стандартам та методам 
психологічної допомоги. Така пропозиція 
є слушною та не викликає зауважень. На-
разі у досі чинному Переліку відсутнє нор-
мативне розуміння поняття «психологічна 
допомога», а йдеться про ісучасні методи 
психологічного і психотерапевтичного 
впливу, як спрямовані дії на психіку люди-
ни, усвідомленого або неусвідомленого ха-
рактеру за допомогою переконання, психо-
логічного преформування або сугестії для 
формування певної системи уявлень, дій та 
відношень, які суб’єктивно сприймаються 
особою як особисто приналежні [5].
Аналіз чинного законодавства дає мож-

ливість провести порівняльно-правовий 
аналіз чинних нормативних дефініцій по-
няття «психологічна допомога» із запропо-
нованими у проєктах відповідних норма-
тивно-правових актів. Зокрема, за чинною 
Постановою КМУ від 29.11.2022 р. № 1338, 
якою гарантовано надання безоплатної 
психологічної допомоги ветеранам та чле-
нам їх сімей, психологічна допомога – це 

діяльність, спрямована на професійну до-
помогу особі, яка має ризик розвитку роз-
ладів психіки та поведінки, сприяння осо-
бі в психосоціальній адаптації до зміненої 
життєвої ситуації, осмисленні її досвіду, 
розширенні самоусвідомлення та можли-
востей самореалізації, а також допомогу 
з метою розв’язання психологічних про-
блем, зумовлених складними життєвими 
обставинами, кризовим станом, надзвичай-
ною ситуацією та/або катастрофою, воєнни-
ми діями [6].
Відповідно до оновленого Класифікато-

ра медичних інтервенцій НК 026:2021 [7] 
психологічну допомогу віднесли до реабілі-
таційної і паліативної допомоги, тому варто 
також проаналізувати дефініцію психоло-
гічної допомоги за спеціальним законодав-
ством.
Згідно з ч. 1. ст. 1 Закону України «Про 

реабілітацію у сфері охорони здоров’я» пси-
хологічна допомога в реабілітації - діяль-
ність, спрямована на відновлення та під-
тримку функціонування особи у фізичній, 
емоційній, інтелектуальній, соціальній та 
духовній сферах із застосуванням методів 
психологічної та психотерапевтичної допо-
моги у формах психотерапії, психологічно-
го консультування або першої психологіч-
ної допомоги [8].
Отож, слід констатувати відсутність у 

чинному та перспективному законодавстві 
єдиної загальноприйнятної дефініції, яка 
б охоплювала основні ознаки цього виду 
допомоги. На нашу думку, такими ознака-
ми психологічної допомоги мають стати, у 
першу чергу, професійність. У Проєкті та 
Постанові КМУ від 29.11.2022 р. № 1338 
є вказівка на цю ознаку «професійна пси-
хологічна підтримка» / «діяльність, спря-
мована на професійну допомогу», що ж до 
проєкту наказу МОЗ України, то в запро-
понованому визначенні йдеться лише про 
певний різновид допомоги у сфері охоро-
ни здоров’я. Саме професійність надавачів 
психологічних послуг є гарантією якос-
ті надання психологічної допомоги, тому 
встановлення чітких кваліфікаційних ви-
мог також потребує нормативного врегу-
лювання. По-друге, це діяльність з надан-
ня психологічних послуг, що спрямована 
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на відновлення та збереження психічного 
здоров’я. З цього приводу варто зазначити, 
що в міжнародно-правових актах визна-
ється право кожної людини на найвищий 
досяжний рівень фізичного і психічного 
здоров’я, що підтверджує тезу про важли-
вість психічного здоров’я.
На нашу думку, психологічна допомога 

– це вид професійної діяльності, що вклю-
чає комплекс психологічних послуг, спря-
мованих на профілактику, діагностику, лі-
кування психічних розладів, реабілітацію з 
метою відновлення та збереження психіч-
ного здоров’я.
Не випадково в авторській дефініції 

нами запропоновано замінити невичерп-
ний перелік форм психологічної допомоги 
терміном «психологічні послуги». Вбача-
ється, що така конструкція більш вдало від-
дзеркалює зміст цього виду допомоги. 
Не применшуючи значення та науко-

вий доробок розробників Проєкту, які за-
значали, що прийняття закону унормує 
відносини у сфері надання психологічних 
послуг, жодної згадки про психологічні по-
слуги, а тим паче нормативної дефініції ав-
торами законопроєкту не запропоновано. 
Аналіз чинного та перспективного законо-
давства у досліджуваній сфері суспільних 
відносин дає підстави стверджувати, що 
саме питання про психологічні послуги є 
наріжним каменем. У нормативно-право-
вих актах, що регламентують відносини з 
надання психологічної допомоги хаотично 
застосовуються термінологічний ряд: пси-
хологічні послуги, послуги з охорони пси-
хічного здоров’я, психосоціальні послуги, 
послуги з психіатричної допомоги та реабі-
літації, послуги з психологічної допомоги, 
при цьому жодних визначень та критеріїв 
їх розмежування не пропонується.
Свого часу нормативна дефініція пси-

хологічних послуг містилась у ст. 5 Зако-
ну України «Про соціальні послуги» від 
19.06.2003 р. (втратив чинність): « … пси-
хологічні послуги - надання консультацій з 
питань психічного здоров’я та поліпшення 
взаємин із соціальним оточенням, застосу-
вання психодіагностики, спрямованої на 
вивчення соціально-психологічних харак-
теристик особистості, з метою її психологіч-

ної корекції або психологічної реабілітації, 
надання методичних порад…» [9]. У чин-
ному Законі України «Про соціальні послу-
ги» від 19.01.2019 р. [10], який регламентує 
відносини з надання соціальних послуг (у 
тому числі і психологічних), фінансування 
яких здійснюється за рахунок коштів дер-
жавного та місцевих бюджетів, спеціальних 
фондів, коштів підприємств, установ та ор-
ганізацій, плати за соціальні послуги тощо, 
такого виду соціальної послуги, як психо-
логічна, на відміну від попереднього зако-
ну, взагалі не виокремлено. 
Науково-теоретичне розуміння психоло-

гічних послуг представлено за результатами 
дисертаційного дослідження О.С. Пояснік, 
яка пропонує тлумачити психологічні/пси-
хотерапевтичні послуги як професійну неме-
дичну діяльність компетентного психолога/
психотерапевта, що спрямована на надання 
клієнту психологічної чи психотерапевтич-
ної допомоги, що включає психологічну 
профілактику, психологічну діагностику, 
психологічну терапію та, у необхідних ви-
падках, – післяпсихотерапевтичний нагляд 
з метою забезпечення стану врівноваженос-
ті та гармонії психіки клієнта [11, с. 15]. 
На нашу думку, висновки, сформульо-

вані дослідницею, виключають можливість 
надання таких послуг іншими особами, на-
приклад, особами з вищою медичною осві-
тою, адже психологічні/психотерапевтичні 
послуги можуть надаватись особами з ме-
дичною освітою, тому ознака – немедична 
діяльність компетентного психолога/психо-
терапевта не може бути кваліфікуючою для 
цього виду послуг.
Варто зазначити, що така законодавча 

прогалина в чіткому тлумаченні поняття 
«послуга» зумовлює стан правової неви-
значеності в розумінні сутності послуг як 
об’єкта цивільних прав, спричиняє появу 
різних поглядів на послугу як об’єкт ци-
вільних прав. Зауважуємо, що після при-
йняття ЦК України, закріплення правово-
го регулювання послуги як об’єкта цивіль-
них прав, наукові пошуки у цьому напрямі 
тривають, що зумовлено процесами вдо-
сконалення міжнародно-правових інститу-
цій, пов’язаних із впровадженням глобаль-
них цифрових змін [12].
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Розглядаючи послугу взагалі як благо, 
що слугує задоволенню потреб замовника 
послуги, сучасні психологічні послуги набу-
вають нового змісту під впливом такого не-
передбачуваного виклику, як війна. Про-
блеми, з якими стикнулися пересічні укра-
їнці, потребують нових підходів та розбу-
дови нової моделі взаємин між психологом 
та отримувачем послуг задля забезпечення  
психічного здоров’я людини.
Резюмуючи викладене, відмітимо, що 

психологічна послуга є об’єктом цивільних 
прав та відповідає всім узагальнювальним 
рисам, притаманним цивільним послугам 
як об’єктам, але характеризується специ-
фічними ознаками, що вирізняють її поміж 
інших видів послуг, зокрема:

- спрямованість дій послугонадавача на 
задоволення потреби споживача послуги в 
особливих нематеріальних духовних бла-
гах – відновлення та збереження психічно-
го здоров’я;

- з метою забезпечення належного ви-
конання зобов’язань з надання психоло-
гічних послуг в окремих галузях (напри-
клад освіта) розроблені стандарти та алго-
ритми дій;

- сфера надання психологічних послуг 
– галузь поєднує приватні та публічні від-
носини, але відносини, що ґрунтуються на 
засадах юридичної рівності, слід кваліфіку-
вати як цивільно-правові.
Отож, як у нормативних актах слід кон-

статувати відсутність єдиної правової пози-
ції щодо трактування понять «психологічна 
допомога» і «психологічна послуга», так і в 
наукових розробках панує дискусійність з 
цього приводу.

Висновки
Незважаючи на масштабність і склад-

ність проблеми, адже сьогодні значна кіль-
кість українців потребує психологічної до-
помоги, а розлади психічного здоров’я за-
лишаються основним фактором захворюва-
ності та інвалідності серед населення світу, 
вітчизняна система надання психологічних 
послуг різним категоріям отримувачів по-
слуг динамічно розбудується, оновлюється 
спеціальна нормативна база, стартує за-

гальнонаціональна ініціатива із зміцнення 
психічного здоров’я.
Наразі слід констатувати відсутність 

загальноприйнятного, уніфікованого як 
нормативного, так і науково-теоретично-
го трактування психологічної допомоги 
та психологічної послуги. Якнайшвидше 
унормування відносин з надання психо-
логічних послуг, виокремлення психоло-
гічної допомоги у сфері охорони здоров’я 
поміж інших видів, чітка конкретизація ви-
дів психологічних послуг, запровадження 
стандартів надання психологічної допомо-
ги, конкретизація суб’єктів з визначенням 
їх правових модусів на рівні спеціального 
Закону України «Про психологічну допо-
могу» сприятиме забезпеченню доступності 
психологічних послуг та сприятиме роз-
будові сучасної моделі надання якісних та 
професійних психологічних послуг. 
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I. Svitlak 
CIVIL LAW REGULATION OF RELA-

TIONS IN THE PROVISION OF SERVIC-
ES IN THE FIELD OF MENTAL HEALTH 

AND PSYCHOSOCIAL SUPPORT
Article is devoted to the study of civil law 

regulation of the sphere of psychological as-
sistance in the conditions of such a new and 
unexpected challenge for the entire civilized 
community as a full-scale war in Ukraine.

The military intervention of the Russian 
Federation has exacerbated mental health 
problems (caused deep, complex and persis-
tent mental trauma in people), which requires 
strengthening of global support for mental 
health and psychosocial support for all those 
who are experiencing war.

The publication analyzes institution-
al changes in the mental health system of 
Ukraine and substantiates the importance of 
effective legal regulation of the organization 
of the process of providing psychological as-
sistance.

The article provides a comprehensive 
overview and assessment of the current legal 
framework governing the provision of mental 
health and psychosocial support services in 
times of war.

The importance of creating an effective 
model of psychological services for certain cat-
egories of citizens of social nature (children; 
students; persons discharged or released from 
military service, war veterans, persons with 
special services to the Motherland, family 
members of such persons and family members 
of deceased war veterans and family members 
of deceased defenders of Ukraine) who suf-
fered as a result of military aggression; inter-
nally displaced persons; persons affected by 
violence, etc.

The author highlights the features of civil 
law regulation of psychological services, pres-
ents a multicomponent approach to under-
standing the categories of “mental health ser-
vice”, “psychological service”, “psychosocial 
support service”, according to which, in a gen-
eral sense, the form of realization of the con-
stitutional human right to health care is the 
right to a medical service aimed at the person-
al non-property benefi t of a person - health, 



117

Ñâ³òëàê ².². - Öèâ³ëüíî-ïðàâîâå ðåãóëþâàííÿ â³äíîñèí ç íàäàííÿ ïîñëóã...

and in a special sense - in view of the existing 
threat to human mental health as a result of 
the armed aggression of Russia and the dec-
laration of martial law in Ukraine - the right 
to psychological services is an integral part of 
the right to health care, in particular mental 
health, and is aimed at ensuring a well-being 
of a person, in which he or she can realize his 
or her own potential, cope with life stresses, 
work productively and fruitfully, and contrib-
ute to the life of his or her community.

Summarizing, the main vectors of modern-
ization of legislation in the fi eld of psychologi-
cal assistance in the conditions of a full-scale 
war and the growing demand of the popula-
tion for psychological services are identifi ed, 
in particular, the author substantiates the 
need to standardize the conceptual and cate-
gorical apparatus in the fi eld of psychological 
assistance; clear regulation of the procedure, 
forms and types of services in the fi eld of men-
tal health and psychosocial support.

The integration of psychological support 
into all spheres of human life also requires 
proper legal regulation of relations in the 
fi eld of professional non-medical activities of 

competent psychologists in the provision of 
psychological services; clear formulation of 
the legal modus operandi of these relations; 
delimitation of the spheres of paid and free 
psychological assistance; defi nition of quality 
standards for services; regulation of a number 
of organizational and legal issues (self-regula-
tion, certifi cation, licensing, liability, etc.).

It is believed that the solution of scientifi c, 
theoretical and practical problems formulated 
in the publication should be based on the bal-
ance of human and social interests (analysis 
of the current needs of the population and 
forecasting how they may grow, taking into ac-
count the impact of the consequences of the 
war on the psyche of people). This approach 
will meet the demand of Ukrainians for the 
observance of fundamental principles of civil 
society and the implementation of European 
experience in the regulation of private law re-
lations.

Keywords: mental health, medical care, 
services, medical services, psychosocial sup-
port, mental health services, psychological 
care, psychological services, psychotherapeu-
tic services, psychologist, social services.


