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Про розгляд звернення

На звернення Громадської спілки «Українська академія медіації» 
щодо можливості надання освітніх послуг з підготовки медіаторів 
повідомляємо.

Суспільні відносини у сфері ліцензування видів господарської 
діяльності регулює Закон України «Про ліцензування видів господарської 
діяльності» від 02.03.2015 року № 222-VIII, який визначає виключний перелік 
видів господарської діяльності, що підлягають ліцензуванню, встановлює 
уніфікований порядок їх ліцензування, нагляд і контроль у сфері ліцензування, 
відповідальність за порушення законодавства у сфері ліцензування видів 
господарської діяльності.

Відповідно до пункту 3 Ліцензійних умов провадження освітньої 
діяльності, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 30 грудня 
2015 р. № 1187 (зі змінами), ліцензуванню підлягають певні види освітньої 
діяльності, зокрема, на рівні вищої освіти (за певними рівнями вищої освіти, за 
освітніми програмами, що передбачають присвоєння професійної кваліфікації з 
професій, для яких запроваджено додаткове регулювання на певному рівні 
вищої освіти), фахової передвищої освіти за відповідною спеціальністю, 
професійної (професійно-технічної) освіти (за професіями або класом 
класифікаційного угруповання Національного класифікатора професій ДК 
003:2010). Ліцензуванню також підлягає освітня діяльність з підвищення 
кваліфікації працівників, обов’язковість якої передбачена законом, та 
підготовка в інтернатурі за відповідною спеціальністю.

Відповідно до статті 9 Закону України «Про медіацію» медіатором 
може бути фізична особа, яка пройшла базову підготовку медіатора в Україні 
або за кордоном. Базова підготовка медіаторів здійснюється за програмою 
обсягом (тривалістю) не менше 90 годин навчання, зокрема й не менше 45 
годин практичного навчання. Сторони медіації, органи державної влади та 
органи місцевого самоврядування, підприємства, установи, організації 



2

незалежно від форм власності та підпорядкування, громадські об’єднання 
можуть встановлювати додаткові вимоги до медіаторів, яких вони залучають 
або послугами яких користуються, зокрема щодо наявності спеціальної 
підготовки, віку, освіти, практичного досвіду тощо.

Тобто, зазначеним Законом чітко не встановлено вимоги до освітнього 
рівня медіаторів та суб’єктів надання освітніх послуг у сфері медіації.

Маємо зазначити, що згідно пунктом 27 частини першої статті 1 
Закону України «Про освіту» суб’єктом освітньої діяльності є фізична або 
юридична особа (заклад освіти, підприємство, установа, організація), що 
провадить освітню діяльність.

Таким чином, суб’єктом надання освітніх послуг з підготовки 
медіаторів фактично може бути будь-яка юридична чи фізична особа, при 
цьому не вимагається обов’язкове проведення ліцензування такої діяльності та 
акредитації освітніх програм чи програм підвищення кваліфікації
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