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15 вересня 2016 року
Звернення до психологічних асоціацій України щодо приєднання до
Парасолькової Спілки (ПС) психологічних асоціацій України
З кожним днем в Україні все більше загострюється проблема та зростає
усвідомлення важливості якості психологічних послуг та можливості їх надання в
рамках цілісних Національних програм. Психологічні послуги включать в себе
підтримку психічного здоров'я населення, якісну психодіагностику, інноваційні
дослідження, підготовку фахівців, просвітницькі кампанії тощо. Здебільшого фахівці
об'єднуються в окремі психологічні асоціації, яких сьогодні, згідно з реєстром
Міністерства юстиції, в Україні більше 60. Це є важливим кроком для покращення
якості та професійного рівня психологічних послуг, однак діяльність таких
громадських організацій здебільшого невідома населенню та державним установам,
не координується на загальному рівні та не має представництва у глобальних
міжнародних організаціях. Оскільки сфера психологічних послуг є багатогранною,
такий спосіб організації унеможливлює її комплексне реформування згідно з
кращими європейськими та світовими стандартами.
Сьогодні існує гостра потреба в наявності фахівців, які достатньо компетентні
для надання фахової психологічної допомоги у її різноманітних проявах
(психодіагностика, психологічне консультування, психотерапія, шкільна психологія
(включаючи інклюзивне навчання), просвітницька робота з населенням тощо). Також
не існує чіткої схеми, за якою представники фахової психологічної громади могли б
представляти себе громадськості, органам влади та колегіальним колам не лише в
України, але й у міжнародному просторі. У цей же час в Європі та Америці вже давно
існують Національні психологічні організації, які об'єднують фахівців багатьох
напрямків, слідкують за високим рівнем надання психологічних послуг, є лобістами
психологічної спільноти у відносинах із органами влади, є авторами, співавторами та
розробниками програм навчання студентів вищих навчальних закладів, мають чітку
статистику щодо кількості сертифікованих професіональних психологів.
Саме тому ГО "ВПА" звертається до всіх психологічних організацій України з
пропозицією розглянути та прийняти "Дорожню карту" створення парасолькової
Національної психологічної асоціації, яка буде представлена багатьма напрямками
практичної та дослідницької роботи. Вважаємо, що це стане важливим кроком у
напрямку до співпраці всіх фахівців у сфері психології та психічного здоров'я не
лише в окремих випадках, а й на загальному національному рівні.
Деякі з таких організацій, зокрема:
Всеукраїнська психодіагностична асоціація
Всеукраїнська асоціація практикуючих психологів
Українська спілка психотерапевтів

Всеукраїнська ГО
Всеукраїнська ГО
Всеукраїнська ГО
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Асоціація екологічної допомоги
Українська асоціація когнітивно-поведінкової терапії
Всеукраїнське Роршахівське Товариство
Арт-терапевтична асоціація
Українська асоціація організаційних психологів та
психологів праці
Закарпатська обласна жіноча громадська організація "Центр
практичної психології
Колегія поліграфологів України
Асоціація практикуючих психологів Одеської області
Асоціація бізнес-тренерів, консультантів, коучів України
Український Інститут Процесуальної Психології та Розвитку

Всеукраїнська ГО
Всеукраїнська ГО
Всеукраїнська ГО
Всеукраїнська ГО
Всеукраїнська ГО
Регіональна ГО
Регіональна ГО
Регіональна ГО
Регіональна ГО
Регіональна ГО

вже активно долучилися до розгляду даного питання. Ми віримо, що об'єднавшись,
ми зможемо реформувати багатогранну сферу психології та психічного здоров'я в
Україні, забезпечити належний рівень надання послуг та підготовки фахівців, який
буде відповідати сучасним міжнародним стандартам. Однією з основних цілей нової
ПС стане приєднання Української психологічної спілки до Європейської федерації
психологічних асоціацій, де ми й досі не є офіційно представленими.
Практичні кроки
Актуальність створення ПС полягає у:
- відсутності на даний момент в Україні єдиного органу: психологічної асоціації,
організації або спілки, - який би відповідав демократичним принципам та
забезпечував якісне рівноправне партнерство та взаємодію між дійсними
психологічними асоціаціями;
- можливості організувати належне представництво психологічних асоціацій перед
громадою та органами влади;
- здатності значно підвищити рівень надання професійних послуг завдяки розробці
моделей співпраці між різними психологічними асоціаціями;
- можливості створити належне представництво психологічних асоціацій України
в Європі та впровадити дійсну на сьогодні міжнародну систему контролю якості
надання психологічних послуг у вигляді Європейської сертифікації з психології
(EuroPsy), що дозволить підвищити мобільність психологів та доступ клієнтів до
психологічних послуг високої кваліфікації;
- охопленні різноманітних аспектів психологічних послуг, які можуть надаватися
представниками скоординованих психологічних асоціацій, що дозволить
розробити спільну програму гармонізації співпраці з Міністерством освіти та
Міністерством оборони.
ПС ставить перед собою наступні цілі та задачі:
- створення єдиного представництва у міжнародних психологічних організаціях;
- захист психологів від несумлінної конкуренції;
ГО «ВПА», ЄДРПОУ: 38825382, р.р. 26006011071115 в ПАТ “Укрсоцбанк”

Громадська організація
«Всеукраїнська Психодіагностична
Асоціація»
04050, м. Київ, вул. Мельникова 12
Громадська організація “Всеукраїнська психодіагностична асоціація” зареєстрована в Укрдержреєстрі за наказом №545 від 24.09.2013

- участь в розробці законодавчої бази у сферах діяльності психолога;
- розвиток психологічної науки, впровадження дослідницьких грантів, практична
реалізація досліджень у сфері психології, оновлення і приведення у відповідність
зі світовими нормами підготовки психологів у вищих навчальних закладах;
- підвищення статусу професії психолога в Україні.
Формат приєднання психологічної асоціації до ПС передбачає:
- повну незалежність асоціацій, що входять до Спілки;
- добровільний вступ та вихід зі Спілки;
- дотримання демократичних принципів рівноправ'я та партнерства усіх
організацій, що входитимуть до складу ПС;
- виборність та регулярну зміну вищих представників Об'єднання: Президента,
віце-президента, ради Об'єднання, включаючи попереднього президента;
- вступ лише із вищою психологічною освітою;
- асоційоване членство для осіб, які не мають вищої психологічної освіти.
Дорожня карта
Згідно з ч. 4 ст. 1 ЗУ «Про громадські об'єднання», Громадська Спілка – це
громадське об'єднання, засновниками якого є юридичні особи приватного права.
Отже, це таке об’єднання, що може бути засновано, зокрема, громадськими
організаціями.
Статут громадської організації є документом, що встановлює основний перелік
прав і обов’язків організації та її членів. У цьому документі має бути регламентована
можливість об’єднання у Спілку, для чого варто звернути увагу на два пункти, що
перелічені нижче.
a. У деяких статутах громадських організацій питанню заснування спілок не
присвячено спеціального пункту. Варто перевірити власний статут на те, чи має місце
формулювання, що встановлює таке право організації. У випадку, якщо його немає,
у розділі «Права організації», або «Юридичний статус», або «Мета та завдання
організації» треба внести пункт, що встановлює можливість заснування або вступу
до спілок. Наприклад (можна обрати одне із цих формулювань):
 (Організація може) на добровільних засадах вступати до інших спілок
(федерацій, союзів, асоціацій тощо), а також до міжнародних громадських
(неурядових) організацій, підтримувати прямі міжнародні контакти, а також
укладати від свого імені відповідні міжнародні угоди.
 (Організація може) об’єднуватися у спілки та інші об’єднання, що
створюються на добровільних засадах та сприяють виконанню статутних
завдань Організації, укладати угоди про співробітництво та взаємодопомогу з
іншими об’єднаннями громадян, зокрема з іноземними партнерами.
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 (Організація може) вступати у спілки та інші об'єднання, що створюються на
добровільних засадах і сприяють виконанню статутних завдань, зокрема з
іноземними партнерами.
 (Організація може) об’єднуватися у спілки та інші об’єднання, що
створюються на добровільних засадах та сприяють виконанню статутних
завдань Організації, укладати угоди про співробітництво та взаємодопомогу з
іншими об’єднаннями громадян.
(Увага! За наявності пункту, що вводить пряму заборону на об’єднання або
заснування Спілки, такий пункт варто вилучити).
b.
Далі треба визначитися із органом громадської організації, що наділений
правом прийняття рішення про заснування спілки або вступ до такої. Частіше за все
засновники громадських організацій встановлюють таку компетенцію на власний
розсуд і нею може бути наділений будь-який із керівних органів – Загальні збори,
Правління Організації на чолі з Головою Організації, Президія організації, Наглядова
рада тощо (частіше за все цим правом наділені Загальні збори або Правління
організації).
Формулювання права на прийняття рішення варіюється в залежності від органу,
що ним наділений. Наприклад (можна обрати одне із цих формулювань):
 (До компетенції Президії Організації) відноситься прийняття рішень про
участь Організації у спілках, організаціях та об’єднаннях громадян, зокрема
міжнародних.
 (До компетенції Загальних зборів належить) прийняття рішення про участь у
спілках, асоціаціях та організаціях та вихід із них.
Даний меморандум підтримано шляхом відкритого голосування дійсних членів
асоціації 17 вересня 2016 року в Києві під час Першої установчої конференції
Громадського об'єднання "Всеукраїнська психодіагностична асоціація".
Президент ГО "ВПА", професор
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