
Меморандум
про створення та розвиток BceykpaiHcbkcli мережi з визнання

iноземних ocBiTHix квалiфiкацiй

I_{ей МеМорандуМ про створення ,га 
розвитоI( всеукраiнськоi мережi з

визнаннЯ iноземнИх ocBiTHix квалiфiкацiй (дuпi - 1Иеморандум) уппuдЬ.rr."*i* MiHicTepcTBoM освiти i науки Украiни (далi - 
^ 

Moill, i.pr*ur"",пiдприемством <Iнформацiйно-iмiджевий центр)), ]]а яке покладено функцiiнацiонального iнформацiйного центру академiчноi мобiлъностi
PNIC Ukraine, (далi - ENIC Ukraine) ,u .uппuдuоо, вищоi освiти Украiни
(далi _ зво), що надалi iменуються разом Сторони, окремо - Сторона,

у с в i d ол,lлю ю чu не о бхi d Hi с mь

дотримання положенъ, визначених Кон,венцiсtо гIро визнанняквалiфiкацiй з вищоi освiти в европейсьп:ому регiонi (Лiсабон,
11 квiтня 1,997 р,), (далi Лiсабонська кЬнвенцiя), додuЪпо""" TeKcTiB та
рекомендацiй до неТ;

праzнучu спрuяmu

розвиl.ку академiчноi мобiльностi;
забезпеЧеннЮ рiвного доступу до вищоi ocBiTzt;
наданню можливостi навчання протягом уQъоГо життя;
працевлаштуванню власникiв iноземних ocBiTl,tix квалiфiкацiй;

d оmрuмуючuс ь прuнъуuпiв

вiдповiдальностi, спiльного дiалогу та взаемоповаги;

дотримання ГлобальноТ конвенцii про визнання квалiфiкацiй вищоТ
освiти (Париж, листопад 2019 р.), (далi * глъбальна конвенцiя);

дотримання Стандартiв i рекомендацiй щоl(о забезпечення якостi вевропейському просторi вищоТ освiти (далi - Стандарти ESG);
формування та поширення В ykpaiHi oynuryp' прозорого та

доброчесного визнання iноземних ocBiTHix квалiфiп,rцiй; 
"'

укрiплення спiвпрацi компетентних opiaHiB Украiни з визнання
iноземних ocBiTHix квалiфiкацiй;

налагодЖеннЯ обмiнУ iнформацiею та досвiдом, популяризацii
найкращих практик визнання iноземних ocBiTHix квалiфiкацiй;

дослiдження та вирiшення проблемних плIтанъ у сферi визнання
iноземних ocBiTHix квалiфiкацiй;
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контролю якостi вихiдноi iнформацii;
вiдкритостi мережi для iT учасникiв;
належного доступУ до оцiнки iноземних ocBiTНix квалiфiкацiй;
недискримiнацii, прозоростi, узгодженостi та надiйностi щоцедур i

критерiiв, якi застосовуються пiд час оцiнки та визнання iноземних ocBiTHix
квалiфiкацiй;

3 меmою

створення та розвитку всеукраiнсъкоi Mepe;ki з визнання iноземних
o_cBiTHix квалiфiкацiЙ UaReNet (Ukrainian Recognition Network), (далi
Нацiональна мережа);

посилення координацiт мiж yciMa Сторонами II"ого Меморандуму;
сприяння спiвпрацi фахiвцiв iз визнання iноземних ocBiTHix

квалiфiкацiй;
пiдвищення В ykpaiHi рiвня та вдоскона,,ення якостi процедури

визнання iноземних ocBiTHix квалiфiкацiй

домовились про таке:

Стаття 1

МемораНДУМ е документом, на пiдставi якоI,о Сторони об'еднуються
для спiвПрацi на ум.оваХ та принЦипах, зазначених у цьому Меморандумi, для
досягнення спiлъноi мети.

Стаття 2
1. Нацiона,лъна мережа створюетъся за iнiцiативи мон таENIC Ukraine як члена мiжнародноi мережi ENIC_NARIC.2, моН та ENIC Ukraine е iнiцiаторами T;l постiйними учасникаминацiональноi мережi (далi Постiйнi учасники), що закрiплено цимМеморандумом.

- 
3 ФУнкцii коорДинаТора роботи Нацiоналt,ноi мережi покЛаДаюТЬся

на ENIC Ukraine.
4, звО стЕLютЬ учасниками Нацiональн9i мережi шляхом пiдписанняпротоколу про приеднання до Меморандуму (далi Протокол проприеднання).
5, Приеднання звО до Нацiональноi мережi е вiдкритим,

добровiльним та бе:зоплатним.
6. Учасниlк Нацiональноi мережi мае право використовуватиiнформацiю щодо участi у Нацiональнiй мережi ,u iT символiку у своIй

дiяльностi.

l
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Стаття 3

НаЦiОНаЛЬНа МеРеЖа дiе вiдповiдно до принципiв лiсабоноькоi та
Глобальноi конвенцiй, принципiв едностi форматiв для обмiну iнформацiею,
використовуючи дrэсвiд та методологiю европейських та мiжнародних м9рOжз визнання iноземних ocBiTHix квалiфiкацiй, базуючисъ на принципах
ПРОЗОРОСТi, ВiДПОВiДаЛЬНОСТi, СПiЛьного дiалогу та. взаемоповаги, контролю
якостi вихiдноi iнформацii, вiдкритостi Нацiонапьноi мережi для нових
учасникiв.

Стаття 4
Основними завданнями Нацiональноi мережi е:- сприяння ефективнiй взаемодii мiж учааниками Нацiоналъгlоi мережi тамiжнароДних мереж з визнання iнозе**r"' o.uiTHix квалiфiкацiй;- розповсюдження та дотримання iдеi прозорого i доброчесного визнання

вiдгiовiднО дО Лiсабонсъкоi конвенцii, Глобальн,эi конвенцii, додатковихTeKcTiB та рекомен,цацiй до Hei, Стандартiв ESG, нацiонального законодавства
та провiДних практик визнання iноземних ocBiTHix к:валiфiпuцlИ;- роЗширення обмiну iнформацiею мiж rIасниками НацiональноТ мережi,
СТВОРеННЯ' НаПОВНеННЯ, ВИКОРИСТаННЯ Та аКТУалiзсrцiя баз даних мiж ЁМСUkraine та ЗВО;
- прОведеннЯ заходiВ (c.eMiHapiB, тренiнгiв, лекцiй, конференцiй,вебiнарiВ тощо) та iнформацiйно-поr.упrrЬтивноi роботи щодо прозорих iсправедливих практик та сучасних тенденцiй виз]]ання iноземних ocBiTHixквалiфiкацiй з метою пiдвищення квалiфiкацii фах:iвцiв у галузi визнання iвпровадження есРективних практик визнання iноземних ocBiTHixквалiфiкацiй;
- розробка та впровадження програм, kypeiB i проектiв, у тому числiмiжнародних, спрямованиХ на пiдвищення рiвня йi."u"о.ri та обмiну
досвiдом щодо процедури визнання iноземних ocBiTHix квалiфiкацiй.

Стаття 5

Для досягнення мети
залr{аютъ до роботи в
уповноваженi здiйснювати
квалiфiкацiй.

та виконання завдань Меморандуму ЗВО
рамках Нацiональноi мережi фахiвцiв, якi

ПроцеДуру визнання iноземних ocBiTHix

Стаття б
1. Нацiов.аль.ною мережею проводиться tцорiчна конференцiя дляузгодження органiзацiйних питань, теоретичних та практичних аспектiввизнання iноземних ocBiTHix квалiфiкацiй, вироблення рекомендацiй до



4

нацlонального законодавства, поширення практик доброчесного визнання
iноземних ocBiTHix квалiфiкацiй.

2, У разj необхiдностi Сторони проводять додатковi зустрiчi з
нагальних питань

Стаття 7
кожна зi cTopiH визначае осiб, якi забезпечу]ють опiвпрацю вiд ii iMeHi

в рамках Нацiональноi мережi, а саме:- особу, уповI{оважену виконувати представlrицъкi функцii в рамкахНацiональноi мережi;
- осОбу, вiдповiдалънУ за взаемодiю в рамках НацiоналъноТ мережi,

Стаття 8
1. СторонИ зобов'язУютьсЯ пова}катLt та вiдповiдно дозаконодавства Укратни забезпечувати захист. i дотримання правiнтелектуальноi власностi на об'жти авторськсlго ,р;;;, с.гворенi абоотриманi в результатi спiвпрацi на ocHoBi ц"о.о Мемораноуrу.2, СторонИ зобов'язУються дотримув атися чинного законодавства

украiъи у qферi захисту персонаJIьних даних Гiiд .1а. здiйснення процедуривизнання iноземних ocBiTHix квалiфiкацiй та :/ взаемовiдносинах мiжСторонами в рамках цього Меморандуму.

Стаття 9
1. За iнiцiативою CTopiH до Меморанду]иу можуть бути BHeceHiзмiни та доповнен.ня, якi погоджуються Постiйни.*" уоuйиками. Змiни та

доповнення вiдображаються в .окремому .rporor.orri, який пiдписуетьсяпоотiйними учасниками та е невiд'ьодною .ппчдоuою цъого Меморандуму,2, yci питання щодо виконання та тлумачення Меморандуму
регулюються шля.ком проведення консультацiй Сторонами за участюкоординатора.

Стаття 10
1. Меморандум

Постiйними учасниками.
набирас чинностi з дати його пiдписання

2. Меморандум укладаетъся строком на 5 (п'ятъ) poKiB iавтоматИчно проДовжуетьСя на такИй самийПерiоД tсожнi 5 (п'ятъ) poniu.З. один iз Постiйних учасникiв ,*о*. приItинити дiю Меморандуму
шляхом писъмовогсl повiдомлення iншому Постiйному учаснику про Ьвiй 

'
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HaMiP не менШе Hi)K за б (rliicTb) мiсяцiв до передбаченоi дати припинення дiiМеморандуму.
4, Меморандум укладено у двох примiрьtиках украiнською мовою

по одному для кожного Постiйного учасника,

Мiсце пiдписання: м" Киiв

За MiHicTepcTBo оrэвiти i науки Украiни За Щержавне пiдприематво
кIнф ормаlliйно-iмiджевий центр)
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