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Міжнародна фінансова підтримка окремих країн у період їх соціальної 

нестабільності вже має досить тривалу історію. Зокрема, після другої світової 

війни багато країн потребували нового безпекового поряду, а також додаткових 

фінансових ресурсів для подоланнях наслідків війни. У 1945 році 

представниками п’ятдесяти країн було засновано Організацію Об'єднаних 

Націй (ООН) для такої допомоги, а Велика Британія додатково ухвалила Закон 

про розвиток та добробут колоній. У 1946 році Франція створила Фонд 

соціального та економічного розвитку морських територій. У 1947 році 

Державний секретар США К. Маршалл висунув ідею створення програми 

допомоги США для відбудови післявоєнної Європи. У 1948 році країни, 

одержувачі допомоги за планом Маршалла, створили Організацію 

європейського економічного співробітництва, а США заснували Агентство 

економічного співробітництва тощо. У подальшому і до сьогодні здійснюються 

інші інституційно-організаційні заходи, що мають на меті забезпечення 

стабільності та фінансово-економічної стійкості країн-учасниць. 

Питання міжнародної фінансової підтримки до сьогодні не втратило своєї 

актуальності, а особливих масштабів досягло із посиленням євроінтеграційних 

та глобалізаційних процесів. З початку ухвалення незалежності України, наша 

держава стала повноцінним учасником глобальної фінансової системи, що дало 

змогу отримувати міжнародне фінансування на розвиток економіки та для 

розв’язання проблем структурної перебудови та реалізації відповідних реформ. 

На сьогодні Україна зіштовхнулася із найбільш руйнівним викликом – 

широкомасштабною військовою агресією Російської Федерації (РФ) проти 

України. 24 лютого 2022 року РФ за підтримки Білорусі розв'язала 

широкомасштабну агресивну війну на території України. Загарбницька війна 

супроводжується численними жертвами серед мирного населення України, 

війна вже забрала життя вже понад 200 українських дітей. Російські окупанти 

навмисно створюють умови для гуманітарної кризи, спричиняють масштабні 

руйнування об’єктів житлової та соціальної інфраструктури. Зокрема упродовж 

двох місяців війни майже 1500 закладів освіти постраждали від бомбардувань 
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та обстрілів, з яких понад 100 зруйновані повністю [1]. Як свідчать дані 

наведені у табл. 1, у розрізі освітніх рівнів найбільша частка руйнувань 

освітньої інфраструктури припадає на заклади загальної середньої (загалом 707 

шкіл) та дошкільної освіти (592 дитячі садки), що становить більш ніж 85 % від 

загальної кількості пошкоджених та зруйнованих закладів освіти.  

Таблиця 1 

Кількість пошкоджених та зруйнованих закладів освіти в Україні у 

зв’язку із військовою агресією Російської Федерації проти України (станом 

на 04.05.2022 р.) 

Заклади освіти Кількість 

пошкоджених 

закладів освіти, 

одиниць 

Кількість 

зруйнованих 

закладів освіти, 

одиниць 

Загальна 

кількість 

пошкоджених та 

зруйнованих 

закладів освіти, 

одиниць 

Заклади дошкільної 

освіти 

526 66 592 

Заклади загальної 

середньої освіти 

683 24 707 

Заклади 

спеціалізованої освіти 

16 3 19 

Заклади позашкільної 

освіти 

19 1 20 

Заклади професійної 

(професійно-технічної) 

освіти 

89 6 95 

Заклади фахової 

передвищої освіти 

53 1 54 

Заклади вищої освіти 34 1 35 

Разом 1420 102 1522 

Джерело: складено авторами за даними [1]. 

 

У регіональному розрізі найбільш масштабні руйнування освітньої 

інфраструктури зафіксовано на територіях, на яких ведуться (велися) активні 

бойові дії, а саме у Харківській та Донецькій областях, а також у Луганській, 

Миколаївській, Чернігівській та Київській областях, зокрема на цих територіях 

руйнування становлять 84,5 % від усіх руйнувань освітньої інфраструктури 

регіонів України (табл. 2). 
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Таблиця 2 

Кількість пошкоджених та зруйнованих закладів освіти в Україні у 

зв’язку із військовою агресією Російської Федерації проти України у 

регіональному розрізі (станом на 04.05.2022 р.) 

Регіон Кількість 

пошкоджених 

закладів освіти, 

одиниць 

Кількість 

зруйнованих 

закладів освіти, 

одиниць 

Загальна кількість 

пошкоджених та 

зруйнованих 

закладів освіти, 

одиниць 

АР Крим* 0 0 0 

Вінницька 13 0 13 

Волинська 0 0 0 

Дніпропетровська 13 0 13 

Донецька* 329 1 330 

Житомирська 77 1 78 

Закарпатська 0 0 0 

Запорізька 9 18 27 

Ів.–Франківська 0 0 0 

Київська 113 3 116 

Кіровоградська 1 0 1 

Луганська* 128 6 134 

Львівська 1 0 1 

Миколаївська 123 7 130 

Одеська 6 0 6 

Полтавська 0 0 0 

Рівненська 2 0 2 

Сумська 45 1 46 

Тернопільська 0 0 0 

Харківська 320 51 371 

Херсонська 63 4 67 

Хмельницька 1 0 1 

Черкаська 14 0 14 

Чернівецька 0 0 0 

Чернігівська 120 10 130 

м. Київ 76 0 76 

*АР Крим, окремі регіони Донецької та Луганської областей мають 

статус тимчасово окупованих територій Російської Федерацією з 2014 р.  

Джерело: складено авторами за даними [1]. 

 

Дані, наведені у табл. 1 та 2 свідчать, що для відновлення освітньої 

інфраструктури Україна потребує додаткових зовнішніх джерел фінансової 

допомоги.  
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За даними Міжнародної організації з міграції після початку 

повномасштабної війни з Росією понад 7,7 мільйонів українців (17,5 % від 

загальної кількості населення України) [2] змушені були покинути свої домівки 

і переселитися у більш безпечну місцевість як у межах України, так і за кордон.  

Війна безумовно негативно позначилася на усіх сферах життя українців, 

зокрема загострила економічну ситуацію в Україні. За оцінками експертів, 

наслідки війни є загрозливими і не тільки для України, а також для економіки 

ЄС та світової економіки загалом. За підрахунками Міжнародного валютного 

фонду (МВФ), через війну Росії проти України прогнозується спад економіки 

для 143 країн світу), в той час як в Україні можливе падіння економіки на 35 %. 

За аналітичними даними Світового банку обсяг ВВП України зменшиться на 

45,1 % упродовж 2022 р.  [3] (скорочення очікується за усіма складовими). Так, 

тільки за перший тиждень війни українська економіка втратила 12,2 млн 

долорів у зв’язку з руйнуванням інфраструктури [4], і ця цифра, на жаль, 

зростає кожного дня на тлі російського вторгнення в Україну і станом на кінець 

квітня 2022 р. сягає більше 500 млрд доларів. 

21 квітня 2022 р. у Вашингтоні під час зустрічі з міжнародними 

партнерами на Spring Meetings 2022 [5], яка спільно організовується Світовим 

банком та МВФ, Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль повідомив, що 

відбудова та відновлення України коштуватиме щонайменше 600 млрд доларів 

та закликав представників зарубіжних країн та міжнародних фінансових 

організації надати Україні термінове короткострокове фінансування. 

За цих умов фінансова підтримка та допомога міжнародних партнерів є 

врай важливою не тільки для економічного відновлення України, але й 

неодмінно допоможе пришвидшити перемогу України над країною-агресором, 

а також сприятиме розв’язанню актуальних проблем, характерних для воєнного 

часу, серед яких чільне місце займає організація освітнього процесу в умовах 

воєнного стану. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питання міжнародної фінансової 

допомоги досліджувалась у працях багатьох зарубіжних та українських вчених. 
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У 1943 р. П. Розейнштейн довів обґрунтованість надання скоординованої 

фінансової допомоги країнам Східної та Південно-східної Європи  [6]. В 1950х 

та 60х роках дискутувалися питання ефективності такої фінансової допомоги. 

Провідний американський вчений П. Самуельсон більш критично ставився до 

міжнародної фінансової допомоги бідним країнам. На сьогодні ці питання не 

втратили своєї актуальності. Особливо в умовах фінансово-економічних криз, 

військових дій та інших потрясінь для людства. Останньою серед таких стала 

масштабна пандемія коронавірусу COVID-19, яка стала предметом досліджень 

в частині оцінки ефективності фінансової допомоги, зокрема праця «Взаємна 

вигода чи витік ресурсів? Ставлення до міжнародної фінансової допомоги під 

час ранньої пандемії COVID-19» [7]. В багатьох працях розглядалась фінансова 

допомога для охорони здоров’я, а також вплив міжнародної фінансової 

допомоги на можливості запобігання, виявлення та реагування на надзвичайні 

ситуації у сфері охорони здоров'я [8]. 

Стосовно сфери освіти, ще на початку 1960-х років освіту почали 

включати як компонент іноземної допомоги, оскільки вона є основним 

чинником суспільного розвитку  [9]. Розглядалася низка проблем, пов’язаних із 

фінансовою підтримкою освіти, досліджувалася ефективність такої фінансової 

допомоги, дискутувалися основні проблеми реалізації освітніх програм та 

розроблялися шляхи покращення фінансової допомоги у сфері освіти. 

У свою чергу велика кількість вітчизняних вчених досліджували питання 

міжнародної фінансової підтримки, серед яких В. Колосова, яка вивчала 

системну співпрацю з провідними міжнародними фінансовими організаціями 

(МФО) в частині фінансування вирішення багатьох ключових фінансово-

економічних і соціальних проблем розвитку як окремих країн, так і глобального 

економічного простору. У першу чергу, до них відносяться усунення 

диспропорцій платіжних балансів, дефіцитів державних бюджетів, радикальні 

економічні та соціальні реформи країн з перехідним типом економіки, в тому 

числі й України, яких не можна було досягти тільки за рахунок внутрішніх 

макростабілізаційних чинників [10]. З огляду на те, що сьогодні все частіше 
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пропагується «план Маршала» для України у післявоєнний період, можна 

звернутись до праці [11], в якій оцінювалась ефективність застосування такого 

плану. В статті зауважується, що світ знає багато прикладів надання 

міжнародної допомоги постконфліктним країнам, і, як показує аналіз, кожний 

випадок розв’язання подібних проблем є унікальним, оскільки становище 

конкретної країни суттєво відрізняється внаслідок дії різних факторів. Саме 

тому міжнародне співтовариство бажає спрямовувати зусилля з огляду на 

основні потреби кожної країни-реципієнта. При цьому, незважаючи на істотні 

відмінності між країнами, що постраждали від збройних конфліктів, світовою 

спільнотою вже вироблено основні напрями такої допомоги, які включають: 

гуманітарну допомогу на підтримання рівня життя населення, яке постраждало 

від конфліктів; допомогу на відновлення систем життєзабезпечення; допомогу 

на відновлення інституційного простору та проведення економічних реформ; 

допомогу на реконструкцію життєво важливих потужностей економіки та 

розвиток інфраструктури. 

З огляду на наведений стислий аналіз, можна зазначити що наразі існує 

науковий доробок щодо ролі міжнародної фінансової допомоги та її 

ефективності, втім переважна більшість публікацій передусім стосується 

проблем фінансування економічного розвитку. Поряд з цим, проблематика 

фінансування сфери освіти в умовах активної фази широкомасштабних 

військових дій є новою для науковців, але досить актуальною на сьогодні для 

України.  

Особливої актуальності у сучасних умовах воєнного стану набувають різні 

аспекти міжнародної фінансової підтримки з організації безперервності 

освітнього процесу для українських учнів та студентів. Саме проведення 

аналізу міжнародної фінансової допомоги для стабілізації освітнього процесу в 

Україні в умовах, що склалися, є метою даної публікації.  

За оперативною інформацією Міністерства освіти і науки України станом 

на 21 квітня 2022 року, тобто на 57-ий день російсько-української війни, майже 

90% шкіл в Україні продовжують працювати в умовах воєнного стану (у 14 
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областях Україні в усіх закладах загальної середньої освіти відбувається 

навчання у дистанційному режимі, у 3-х областях – дистанційне, частково 

змішане та очне навчання, у 6-ти областях – дистанційне, частково канікули або 

призупинено навчання, у 2-х областях – дистанційне, частково змішане або 

канікули, частково призупинено навчання). Щодо організації освітнього 

процесу у закладах професійної (професійно-технічної) освіти, то у переважній 

більшості регіонів України, а саме у 18-ти областях, повністю відновлено 

навчання. У 24-х областях заклади фахової передвищої та вищої освіти 

продовжують навчання у дистанційному режимі, а де дозволяє безпекова 

ситуація та за погодженням з обласними військовими адміністраціями, все 

переходять на змішану форму навчання (зокрема, станом на сьогодні це 

коледжі у 15-ти областях та університети у 6-ти областях України) [12]. 

В умовах воєнного стану до ключових пріоритетів держави, насамперед, 

слід віднести захист територіальної цілісності України, збереження життя і 

здоров'я людей, функціонування критичної інфраструктури, створення 

безпечних умов для здобуття освіти та викладання та ін. На засіданні 

International Parliamentary Network for Education, яка об’єднує понад 400 

депутатів із 60 країн світу, Міністр освіти і науки України Сергій Шкарлет під 

час свого виступу акцентував увагу на основних завданнях команди МОН, а 

саме: «організація освітнього процесу в регіонах України з різною безпековою 

ситуацією, повернення внутрішньо переміщених осіб і біженців, відновлення 

освітньої мережі, продовження освітніх реформ (від дошкільної до вищої 

освіти)» [13]. Реалізація вищезазначених завдань потребує, серед іншого, 

відповідних фінансових ресурсів та матеріальної підтримки.  

Україна співпрацює з багатьма міжнародними організаціями, що надають 

фінансові ресурси на підтримку економіки держави, свідченням чого є ціла 

низка спільних проєктів абсолютно у всіх галузях економічної діяльності. 

Вторгнення РФ в Україну у багатьох напрямах посилило дану співпрацю, весь 

цивілізований світ засвідчив підтримку Україні та засудив злочинну війну Росії 

проти України. Разом з тим, міжнародні партнери України прийняли рішення 
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про заборону РФ використовувати кошти ЄС для проведення наукових 

досліджень (наприклад, група Світового Банку відкликала реалізацію усіх своїх 

програм, Європейська Комісія скасувала усі грантові угоди, а також виплати у 

рамках Програми ЄС Erasmus+, «Горизонт Європа», «Горизонт 2020» та ін.), 

було скасовано участь Росії у низці конкурсах ЄС, а також припинено 

міжнародну співпрацю з міжнародними науковими організаціями, зокрема, з 

European Association for Quality Assurance in Higher Education та European 

Organization for Nuclear Research, призупинено членство РФ у WorldSkills 

International, скасовано участь у WorldSkills Shanghai 2022, перенесено 

EuroSkills Competition 2023 з Санкт-Петербурга до іншого європейського міста.   

Для української економіки фінансова підтримка міжнародних партнерів 

стала справжнім «ковток свіжого повітря» і дала змогу забезпечити громадян 

України базовими потребами, у т. ч. правом на здобуття освіти. 

Через повномасштабну війну, яку розвернула РФ на території України, 

Світовий Банк в оперативному режимі почав розробляти різні варіанти 

інструментів фінансової допомоги, включаючи механізми прискореного 

фінансування. Зокрема, до структури спільного проєкту МОН та Світового 

Банку «Удосконалення вищої освіти в Україні заради результатів» було додано 

новий компонент «Підтримка академічних стипендій, що надаються 

Міністерством освіти і науки, та соціальних стипендій, що надаються 

Міністерством соціальної політики, для студентів закладів вищої освіти», який 

передбачає відшкодування бюджетної програми уряду в секторі вищої освіти у 

розмірі майже 100 млн доларів, що дасть змогу виплачувати академічні 

стипендії для 172 тис. студентів та соціальні стипендії для 50 тис. студентів 

стипендіальних програм у 2021-2022 навчальному році. Зауважимо, що Рада 

виконавчих директорів Світового банку затвердила даний проєкт у травні 2021 

р., у межах якого передбачалося надання Україні позики для підтримки реформ 

у сфері вищої освіти у сумі 200 млн доларів [14]. 

Директор-розпоряд МВФ Крісталіна Георгієва закликала збільшити 

надання зовнішніх фінансових ресурсів Україні, насамперед пільгового та 
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грантового фінансування зі швидкими виплатами. Станом на сьогодні МВФ 

затвердив в Україні RFI (Rapid Financial Instrument) в обсязі 1,4 млрд доларів  

для фінансування нагальних витрат. 

Європейський Союз всебічно підтримує Україну і вже зробив важливі 

кроки для фінансової підтримки освіти і науки України. Насамперед, Рада 

Міністрів ЄС вирішила здійснити перерозподіл коштів фондів ЄС на освіту у 

таких ключових напрямках: 

 підтримка українських дітей у школах; 

 полегшення вступної кампанії; 

 доступу до спільних онлайн-ресурсів для вчителів; 

 постійний доступ до української системи освіти та вивчення української 

мови, зокрема через Всеукраїнську школу онлайн; 

 відновлення української системи освіти. 

5 квітня 2022 р. під час засідання Ради міністрів з питань освіти, молоді, 

культури та спорту ЄС Європейський комісар Марія Габріель анонсувала про 

перерозподіл коштів у межах прогарами «Еразмус+», а саме 200 млн  євро буде 

надано для підтримки українських студентів і викладачів у 2023 р., в той час як 

у довоєнний час їх використання було заплановано на 2027 р. Крім цього, 

новий компонент програми імені Марії Склодовської-Кюрі – MSCA4Ukraine, 

передбачає виділення 25 млн євро на стипендії для українських науковців, 

тобто 200 дослідників зможуть продовжувати свої дослідження у європейських 

університетах у межах програми Horizon Europe. З огляду на це, студентська 

мережа Erasmus (Erasmus Student Network – ESN) разом з ESN Ukraine та за 

підтримки ЄС створила нову платформу, що надає інформацію про освітні 

можливості та програми підтримки українським студентам і науковцям. У 

розділі «Освіта» міститься покрокова інструкція вступу до ЗВО та отримання 

стипендій для української молоді в 16 державах-членах ЄС. 

Представництво Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ) в Україні надає 

всебічну допомогу українським дітям та викладачам в умовах жорстокої агресії 

РФ. Так, ресурси ЮНІСЕФ сприяють підтримці психологічної стійкості для 
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усіх без винятку учасників освітнього процесу; гуманітарна допомога 

адресується найбільш потребуючим верствам населення (зауважимо, що  

ЮНІСЕФ разом з Міністерством соціальної політики України запустили 

програму грошової допомоги вразливим родинам із дітьми в Україні); 

спеціально для освітян було закуплено ноутбуки для оптимізації навчального 

процесу тощо. У межах співпраці МОН, ЮНІСЕФ та ДНУ «Інститут освітньої 

аналітики» розроблено опитувальник для визначення першочергових освітніх 

потреб внутрішньо переміщених осіб в умовах повномасштабної збройної 

агресії російських окупаційних військ на території України. Після проведення 

опитування органів управління у сфері освіти місцевих органів виконавчої 

влади рівня громад, органів місцевого самоврядування громад (термін 

проходження – 16 травня 2022 р.) будуть сформовані результати, необхідні дані 

для предметної комунікації з партнерами з розвитку щодо потреб різних груп 

евакуйованих учасників освітнього процесу, що дасть змогу спрямувати кошти 

на вирішення найбільш нагальних потреб галузі. 

22 квітня 2022 р. відбувся онлайн-воркшоп для українських стартапів «The 

European Unicorn factory: funding opportunities for Ukrainian innovators» [15], 

організаторами якого виступили European Innovation Council (EIC), Ukrainian 

Startup Fund (USF) та МОН. Під час навчального семінару було презентовано 

можливості фінансування ЄС українських інноваторів та представлено План 

заходів щодо реалізації Стратегії розвитку сфери інноваційної діяльності на 

період до 2030 року. Отримана інформація сприятиме розвитку в Україні 

інноваційної екосистеми з використанням фінансових інструментів ЄС. Разом з 

цим, МОН запустило Телеграм-бот Info Science Bot, де, серед іншого, 

розміщено інформацію про можливості для науковців від університетів та 

наукових інституцій щодо грантової підтримки, мобільності та тимчасового 

працевлаштування, а для інноваторів зібрано пропозиції підтримки від 

Українського фонду стартапів та його партнерів. Також розміщено форму для 

партнерів/спонсорів і стартапів щодо можливості її надавати. Зауважимо, що 
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Info Science Bot тільки упродовж місяця свого функціонування об’єднав більш 

ніж 3 тис. осіб.   

Проте для країн ЄС є низка нормативно-правових перепон на шляху 

надання фінансової допомоги України.  

На відміну від міжнародних і громадських організацій, що мають значно 

більшу свободу дій, функціонують згідно статуту, який визначає найбільш 

загальні напрями діяльності, а також мають резервні кошти або можливість 

залучати благодійні внески, країни можуть розподіляти бюджетні кошти 

виключно відповідно до нормативно-правових і законодавчих норм. Це 

означає, що для надання фінансової підтримки безпосередньо Україні вони 

повинні прийняти зміни до законодавства, що займає певний час і вимагає 

погодження всіх органів влади. Натомість, в країнах ЄС під впливом 

міграційних проблем, що тривають уже досить давно, і міграційної кризи, що 

остаточно загострилася у 2014 році, вже існують механізми надання 

тимчасового захисту вимушено переміщеним особам, що були закріплені у 

Директиві ЄС 2001/55/EC , прийнятої ще у 2001 році [16]. Ця Директива 

визначає спільні дії країн-членів ЄС на випадок напливу переміщених осіб, щоб 

забезпечити їм швидкий тимчасовий захист, доступ до основних прав і свобод, 

що мають громадяни ЄС. Починаючи з 4 березня 2022 року положення цієї 

Директиви діють по відношенню громадян України. 

Як наслідок, 8 березня 2022 року Європейська Комісія прийняла рішення 

[17] щодо підтримки системи освіти України шляхом надання допомоги 

переміщеним особам в країнах-членах, визначивши для цього два основні 

взаємодоповнювані механізми. По-перше Європейська комісія надає підтримку 

системам освіти та школам в країнах-членах. Для цього Комісія прийняла 

пропозицію до Спільних дій щодо біженців у Європі (CARE) з метою зміни 

правил використання та перерозподілу наявного фінансування з Європейського 

регіонального фонду розвитку, Європейського соціального фонду та Фонду 

європейської допомоги найбільш нужденним на надання фінансової допомоги 
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переміщеним особам з України. Також, було оголошено про використання 

європейських платформ для підтримки дітей та вчителів з України. 

Найбільш зрозумілою є ситуація із загальною середньою освітою. 

Українським дітям надаються такі самі права на отримання середньої освіти, як 

і місцевим. Багато країн ЄС вже мають напрацьовані механізми, програми та 

протоколи для включення іноземних громадян до власної системи освіти. Такі 

заходи включають створення спеціальних «перехідних» класів, що дозволяють 

організувати інтенсивні курси вивчення мови, оцінити рівень підготовки учнів 

або підтвердити кваліфікацію. В більшості країн, в яких немає викладання 

мовами меншин, тобто неможливо організувати викладання українською 

мовою, учнів зараховують до спеціальних новостворених класів, і переводять 

до звичайних класів після опанування ними мови викладання в достатньому 

обсязі. У Польщі, що прийняла найбільшу кількість українських дітей, 

виділяють додаткові кошти на створення навчальних центрів. Крім того, країни 

на вимогу батьків допомагають з організацією для дитини дистанційної освіти в 

Україні. Що стосується дошкільної освіти, то вона не завжди є доступною для 

українських дітей, в деяких випадках може бути лише фінансова допомога для 

отримання доступу до приватних дитячих садочків. 

Що стосується професійної та вищої освіти, то тут ситуація не є такою 

однозначною. З одного боку, країни ЄС наголошують на всебічній підтримці 

українських студентів, науковців і викладачів, але з іншого боку вона не є 

безумовною. На відміну від загальної середньої освіти, основною вимогою для 

отримання українськими студентами фінансової допомоги на отримання 

професійної та вищої освіти є знання мови викладання на належному рівні, а 

також необхідний рівень компетентності. Хоча деякі країни пропонують 

українським студентам безкоштовне навчання, для цього вони повинні бути 

здатними успішно опановувати навчальний матеріал та мати відповідні 

документи щодо здобуття попереднього рівня освіти.  Так, у межах співпраці 

між МОН та Міністерством освіти Словацької Республіки, уряд Словаччини 

збільшить кількість стипендійних можливостей для українських студентів та 
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викладачів на 2022/2023 навчальний рік. За власної ініціативи деякі ЗВО 

пропонують українським студентам навчання на так званих ознайомчих 

підставах, коли на півроку-рік їм дозволено вивчати декілька предметів на 

безкоштовній основі, а за цей час підтвердити кваліфікацію та отримати 

відповідні документи, необхідні для повноцінного вступу. Після цього 

прослухані та складені предмети буде зараховано як вже пройдені [18]. 

Найбільш невирішеним залишається питання підтвердження попередньо 

здобутих документів про освіту, сертифікатів для вчителів тощо. На даний 

момент більшість країн не мають напрацьованих механізмів і знаходяться в 

процесі їх створення. 

У цілому, фінансову підтримку країн ЄС на потреби освіти переміщених 

українців можна поділити на дві групи – додаткове фінансування національних 

закладів освіти та особиста підтримка здобувачів освіти в формі грантів, 

знижок оплати за навчання, пільгових кредитів тощо. Наприклад, Франція, 

Італія, Польща та Румунія надаватимуть додаткові позабюджетні кошти 

сектору освіти. Італія виділить 1 млн євро спеціально на включення 

українських студентів до національної системи освіти (матеріали для навчання, 

мовна та культурна підтримка, психологічна допомога). У Румунії заклади 

освіти всіх рівнів отримають субсидію для прийому додаткових слухачів. У 

Великобританії уряд виділить місцевим органам влади 10 500 фунтів на одного 

біженця. Що стосується індивідуальної підтримки, то це переважно стосується 

сектору вищої освіти. 

 Зауважимо, що міжнародні країни-партнери України, які засудили 

військові дії РФ в Україні, окрім надання фінансової допомоги, засвідчили 

свою підтримку шляхом припиненням освітніх, наукових та дослідницьких 

відносин та розірванням з країною-агресором угод у галузі освіти і науки.  

Таким чином, підтримка організації освітнього процесу для України з 

боку  країн ЄС на даному етапі залишається орієнтованою на сприяння 

включенню переміщених дітей і інших осіб до національних систем освіти. 

Найбільш розвинутим є процес організації загальної середньої освіти, де 
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фінансова допомога надається на державному рівні місцевим органам влади чи 

закладам освіти, найменшої уваги отримує сектор вищої освіти, підтримка 

якого орієнтована на індивідів. Якщо діти шкільного віку можуть без 

додаткових умов отримати безкоштовну середню освіту, то допомога при 

здобутті вищої та професійної освіти залежить переважно від особистих 

якостей здобувача, тобто рівня володіння мовою викладання, рівня 

компетентності. Враховуючи, що період подання заяв на вступ на цей рік в 

більшості випадків вже завершився, матеріальну допомогу на оплату навчання, 

проживання тощо отримують ті студенти, що вже були зараховані. 

Підсумовуючи викладене можна зробити низку висновків, одним з яких є 

наявність безпрецедентної до сьогодні практики підтримки організації 

освітнього процесу в Україні з боку міжнародної спільноти. Зокрема, 19 квітня 

2022 р. Україна отримала від Світового банку транш на 88,6 млн дол. США на 

відшкодування витрат на виплату академічних і соціальних стипендій. Ці 

кошти було надано банком у межах проєкту «Удосконалення вищої освіти в 

Україні заради результатів», що виконується Міністерством освіти і науки 

України. У березні 2022 р. Світовий банк схвалив реструктуризацію цього 

проєкту. До структури проєкту було додано компонент 5 «Підтримка 

академічних стипендій, що надаються Міністерством освіти та науки, а також 

соціальних стипендій, що надаються Міністерством соціальної політики для 

студентів закладів вищої освіти» [19]. 

Таким чином, фінансова підтримка МФО та країн партнерів соціально-

економічної сфери України є особливо важливою, оскільки за прогнозними 

оцінками експертів, економіка Україна тільки у 2027 році зможе повернутися 

до рівня 2021 року. Зауважимо, що у довоєнний період у межах міжнародного 

співробітництва Україна отримувала суттєву фінансову та технічну підтримку 

для проведення ключових реформ у тому числі у сфері освіти та науки, а на тлі 

російського вторгнення в Україну міжнародні партнери докладають максимум 

зусиль для надання фінансових допомоги спрямованої у т. ч. на організацію 

безперервності освітнього процесу України. Так, у межах міжнародного 
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співробітництва командою МОН було організовано низку зустрічей з 

європейськими колегами, забезпечено роботу української моніторингової групи 

у країни ЄС, а громадська рада Міністерства освіти і науки України ще 28 

лютого 2022 року звернулася з відкритим листом до міжнародних організацій у 

сфері освіти, у якому, серед іншого, йшла мова про надання максимальної 

фінансової та гуманітарної допомоги Україні. Крім цього, команда МОН 

активно залучає міжнародну спільноту до підтримки освіти України, зокрема 

створюється міжнародна коаліція, головною метою якої є залучення широкого 

кола партнерів України до захисту та відновлення української освіти та науки в 

умовах російської агресії. Майданчиком для діалогу з міжнародними 

партнерами виступає Секторальна робоча група «Освіта і наука». Перелік 

учасників є відкритим до приєднання (учасниками СРГ є міжнародні 

організації, посольства, неурядові організації та проєкти). Функціонують і 

тематичні підгрупи за сферами політик і окремими наскрізними пріоритетами. 

Команда МОН також розробила ПЛАН-концепт щодо функціонування системи 

освіти, сфери наукової та інноваційної діяльності України під час воєнного 

стану та відбудовчого періоду після завершення російської агресії [20]. 

Поряд із проведеною роботою та значною фінансовою підтримкою 

міжнародною спільнотою доцільно викласти низку висновків та пропозицій 

щодо подальших кроків, у т.ч. й у післявоєнний період. 

По-перше, вже сьогодні із вдячністю за фінансову підтримку наших 

учнів/студентів/викладачів, які були вимушені виїхати за кордон, необхідно 

розробляти механізми та відповідні фінансові стимули для повернення 

українських громадян на батьківщину. Зруйнована освітня інфраструктура, 

брак бюджетних коштів на фінансування закладів освіти, зарплат та стипендій 

зумовлюють необхідність запровадження фінансової підтримки для означеної 

категорії осіб. Такі кроки забезпечать збереження людського капіталу та будуть 

запобігати відтоку «інтелекту» з країни. 

По-друге, практику грантової та стипендіальної підтримки українських 

студентів зарубіжними закладами вищої освіти необхідно широко запровадити 
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в українських ЗВО, зокрема із залученням міжнародних донорів, щоб не 

втратити цінні у майбутньому професійні кадри. 

По-третє, міжнародну фінансову допомогу доцільно залучати та 

спрямовувати на розвиток пріоритетних спеціальностей, які створюють 

додатковий продукт в економіці. Відзначимо, що є низка галузей, які 

створюють ВВП в Україні та є експортоорієнтованими, наприклад, розвиток 

сільського господарства. Заклади освіти, які готують відповідних спеціалістів є 

важливими не тільки для України, а й у межах світового господарства 

сприяючи продовольчій безпеці усього світу. 

По-четверте, міжнародну фінансову допомогу (кредити) необхідно 

спрямовувати для відновлення зруйнованих закладів освіти для швидкого 

відновлення освітнього процесу та територіях, які найбільше постраждали від 

військових дій (за попередніми підрахунками в Україні зруйновано, або 

частково пошкоджено понад 1 000 закладів освіти). Також до програми 

відновлення закладів освіти доцільно включити відбудову втраченого житла 

педагогічними працівниками, адже без найскорішого відновлення житлового 

фонду українські заклади освіти будуть стикатися із браком педагогічного 

персоналу, що унеможливіть забезпечення надання якісних освітніх послуг. 

Розроблення фінансових механізмів для реалізації вищезазначених заходів 

забезпечить відновлення організації нормального освітнього процесу та 

створить належні умови для надання якісних освітніх послуг для усіх категорій 

громадян. Також реалізація вищезазначених заходів сприятиме поверненню 

освітян та учнів до України, що були вимушені виїхати через окупацію та 

активні бойові дії. В іншому випадку на сьогодні реальні ризики, що частина 

тимчасово переміщених осіб не повернеться до України з огляду на відсутність 

(пошкодження) житлового фонду та закладів освіти, а також через відсутність 

фінансових коштів для забезпечення життєдіяльності домогосподарств. 
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