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Вторгнення Росії в Україну 24 лютого 2022 спричинило 
значне переміщення населення всередині країни, а також за 
кордонами ЄС. Хоча анексія Криму негативно вплинула на 
освітню систему країни, останні події збільшили існуюче 
напруження. 

Зовнішня академічна мобільність студентів в останні роки 
вже була значною, але з початку Кримського конфлікту 
вона ще більше прискорила темп. Між 2007 і 2014 роками 
чисельність українських студентів за кордоном 
збільшилась з 25 000 до майже 50 000 осіб, а у 2019 році 
вона зросла ще на 54 % до приблизно 78 000 осіб. 

У 2019 році близько 49 000 українських студентів 
відвідували різні вищі навчальні заклади по всьому ЄС. Це 
означає, що приблизно 60 % з 78 000 українців, які 
навчалися за кордоном по всьому світу в 2019 році, обрали 
навчання в ЄС. Країни, які вітають найбільшу кількість 
студентів, — це Польща, Німеччина, Чехія та Словаччина. 

Наразі через міжнародний напрям програми орієнтовно 480 
українських студентів беруть участь в заходах «Еразмус+». 
У період програмування 2015–2019 років Україна отримала 
40 % коштів, наявних в регіоні Східного партнерства, а 
понад 9 000 українських студентів і співробітників взяли 
участь у більш ніж 1 300 проектах «Еразмус». 

Після вторгнення Росії в Україну Комісар Марія Габріель 2 
березня 2022 року оголосила, що Комісія забезпечить  
максимальну гнучкість у впровадженні проектів 
«Еразмус+» за участю українських студентів і 
співробітників вищих навчальних закладів. 

Національні агентства «Еразмус» можуть застосовувати 
положення про форс-мажорні обставини стосовно заходів  
міжнародної мобільності, що відбуваються в Україні та 
Росії. Це дозволить бенефіціарам найбільш гнучко 
скасовувати, відкладати або перевпорядкувати заплановані 
заходи. Крім того, Єврокомісія запросила національні  
агентства «Еразмус» та організації-учасники зв'язатися з 
бенефіціарами, які в даний час знаходяться в Україні чи в 
Росії, або хто планує переїхати в ці країни в найближчі 
тижні, щоб розглянути всі варіанти. 

У всіх випадках українським студентам за кордоном буде 
запропоновано цілеспрямовану допомогу з урахуванням 
їхніх потреб для гарантування їхньої безпеки. 
Джерела до Українські студенти по всьому світу та в ЄС: EducationFair.nl, 

Market звіт Україна, 2020 (по всьому  світу ); і ЮНЕСКО, Глобальний потік 
вищої освіти студенти, 2019 (по всьому  світу та в ЄС). Джерело до Еразмус: 
Європейська комісія, « Еразмус+»  для вищої освіти в Україні, 2020. 
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