
Міжнародна класифікація функціонування — етапи 
впровадження в країні

«Це видання стало можливим завдяки щедрій підтримці американського наро-
ду за підтримки Агентства США з міжнародного розвитку через Partnerships Plus 
у рамках угоди про співпрацю № 7200AA18CA00032, що фінансується від 28 верес-
ня 2018 року, і реалізується JSI Research & Training Institute за угодою № PP-EI-001 
з UCP Wheels for Humanity. Зміст є відповідальністю Української Асоціації фізичної 
терапії і не обов’язково відображає точку зору USAID чи уряду США».
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Для країн, що вирішили впроваджувати класифікації з сімейства міжнародних класифікацій, ВООЗ розробила контрольний лист впровадження: (https://www.cdc.gov/nchs/data/
icd/checklistforimplementationofwho-fica.pdf). Цей документ покликаний допомогти та спрямувати уряд країни в нелегкому процесі впровадження класифікації.
Контрольний лист впровадження міжнародних класифікацій згідно ВООЗ передбачає виконання 8 етапів:

ПРИЧИНИ
ЦІЛІ

СТРАТЕГІЯ

Державні політики
та управління

Щоденні практики
на рівні послуг

1. Обґрунтування впровадження класифікації
На початку країна має визначитися з причинами та очікуваними 
цілями впровадження будь-якої з класифікації ВООЗ.
Для прикладу:
• систематизація інформації для моніторингу здоров‘я населення
• покращення якості медичної/соціальної/освітньої інформації

• розробка та оцінка політики в сфері охорони здоров‘я
• проектування, моніторинг та оцінка системи охорони здоров‘я
• стандартизація визначень та кодування (діагностики, 

 функціонування, надання послуг, тощо)
• покращення зв‘язку, обміну та порівняння даних

2. Стратегія впровадження
Слід використовувати дві взаємодоповнюючі стратегії — знизу 
вгору та зверху вниз.
Для обох стратегій важливо:
• відкритість
• партнерство

• залученість усіх зацікавлених сторін
• зрозуміла організаційна структура 

(керівні, операційні,  дорадчі ролі)
• врахування результатів від впровадження в усіх галузях та 

для усіх сторін

3. Необхідні кроки
• з’ясувати інформаційні потреби
• оцінити стан систем обліку статистичної інформації
• підвищити обізнаність та зобов’язання у необхідності впро-

вадження класифікації для різних груп: політиків, мініс-
терств, уряду, науковців, фахівців, службовців, які займають-
ся статистикою

• розробити комунікаційну стратегію впровадження: Що? Чому? 
Навіщо? Для кого? З ким?

• застосувати комплексний підхід, у якому класифікації вико-
ристовуються доповнюючи одна одну

• створити та організувати навчання

4. Матеріали
• матеріали ВООЗ пов’язані з Сімейством міжнародних класифі-

кацій ВООЗ (ВООЗ-СМК)
• класифікації англійською та державною мовою
• навчальні матеріали (Інтернет-інструментарій ВООЗ з питань 

МКХ та МКФ)
• рекомендації/резолюції стосовно ВООЗ-СМК

• Бази даних ВООЗ по впровадженню
• бібліографія (методологія, дослідження, досвід)
• приклади успішної реалізації та використання
• веб-ресурси ВООЗ, Комітети ВООЗ-СМК, регіональні мережі, 

ООН та Міжнародна організація зі стандартизації
• інструктаж Спільного центру ВООЗ-СМК

5. Зацікавлені сторони
• уряд, Міністерство охорони здоров‘я, Міністерство соціаль-

ної політики, Міністерство освіти та науки, інші профільні 
міністерства

• ключові особи в прийнятті державних рішень
• представники неурядових організацій, організацій клієнтів, 

осіб з інвалідністю
• офіс ВООЗ (регіон або штаб-квартира) та інші агенції ООН

• національна система фінансування (Мінфін, НСЗУ, Пенсійний 
фонд, страхові компанії)

• служба статистики, фахівці з управління медичною інформацією
• асоціації професій охорони здоров’я, професійні організації
• заклади освіти усіх рівнів та форм власності
• міжнародні організації: Світовий банк, Міжнародна організація 

зі стандартизації та інші.

6 Навчання
• доступність обраної класифікації державною мовою
• підвищення обізнаності та навчання процесу впровадження 

класифікації національними тренерами (використання міжна-
родного досвіду та матеріалів, щоб розробити власні навчання)

• включення матеріалів по класифікації в діючі навчальні програ-
ми на відповідних рівнях освіти

• використання найкращих практик навчання, визначені 
Комітетом з питань освіти та впровадження мережі ВООЗ-СМК

7. Організаційні питання
• створити організаційну структуру
• налагодити контакт із зацікавленими сторонами для процесу 

впровадження

• створити мережу та партнерські відносини між національним 
відповідальними органами та експертами для обговорення 
стратегії впровадження.

8. Ресурси
• гроші і люди (експерти)
• створення першої нечисельної групи експертів та продовження 

підготовки національних тренерів

• врахування інструкції ВООЗ щодо процедури перекладу та 
 затвердження класифікацій

У грудні 2017 року КМУ затвердив план заходів із впровадження Міжнародної класифікації функціонування, обмежень життєдіяль-
ності та здоров’я та Міжнародної класифікації функціонування, обмежень життєдіяльності та здоров’я дітей та підлітків (https://zakon.
rada.gov.ua/laws/show/1008-2017-р#Text). МОЗ спільно з офісом ВООЗ в Україні у грудні 2018 року провело навчання для 75 тренерів 
з МКФ серед експертів з України. В 2020 році ВООЗ підготувала чергове оновлення до об’єднаної версії цих класифікацій. Підходить 
до завершення процедура офіційного перекладу та підготовки до затвердження в Україні оновленої версії Міжнародної класифікація 
функціонування, обмеження функцій (в тому числі інвалідності) та здоров’я.
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