
 

Ukraine Global Faculty

In this period of unprecedented hardship, it is critical that Ukraine maintain the 

highest standards in academics and education. Growth through knowledge is 

fundamental to our country’s ability to maintain its core values of freedom, human 

dignity, and democracy.

We appreciate everyone’s efforts to support education in Ukraine. Nevertheless, 

aggression and terror have compromised Ukraine’s educational system.  University and 

college campuses have been damaged or destroyed, and hundreds of thousands of 

professors and students have been displaced, effectively cutting Ukraine’s vibrant 

academic community from the rest of the world.  Supporting world-class education in 

Ukraine is critical, now and in the future, as we develop our human capital, boost our 

economy, and overcome the pervasive effects of the war on our people.

The Ukraine Global Faculty initiative, coordinated by the K.FUND charitable 

foundation, is critical to Ukraine. Its goal is to engage a global faculty to provide 

Ukrainian students and professionals with access to state-of-the-art online lectures and 

master classes.  Now, more than ever, it is important for Ukraine to be connected to the 

rest of the world, to learn and exchange new skills and ideas, and to develop as part of 

the global academic community. The Ukraine Global Faculty will also facilitate peer-



to-peer collaboration, academic mobility, and interdisciplinary cooperation, as well as 

strengthen Ukraine’s global partnerships.

From the bottom of our hearts, thank you to everyone who participates in the 

Ukraine Global Faculty. We value and encourage the support of academics, 

researchers, lecturers, experts, and others from around the world who through 

education and knowledge can help bring light to the next generation of Ukrainians.  We 

also value and encourage the participation of Ukraine’s premier universities in 

rebuilding a better future for Ukraine and its people.

Yours sincerely,

Oleksii Shkuratov
Deputy Minister for European Integration 



неофіційний переклад

Український глобальний факультет
 

У цей період труднощів дуже важливо, щоб Україна підтримувала найвищі 
стандарти в академічній та освітній сфері. Зростання через знання є основоположним 
для здатності нашої країни підтримувати основні цінності свободи, людської гідності 
та демократії.

Ми цінуємо зусилля кожного, хто підтримує освіту в Україні. Тим не менш, 
агресія і терор скомпрометували освітню систему України. Кампуси університетів і 
коледжів були пошкоджені або зруйновані, а сотні тисяч професорів і студентів були 
виселені, фактично відрізавши активну академічну спільноту України від решти світу. 
Підтримка, яку надає світ Україні, має вирішальне значення зараз і в майбутньому, 
оскільки ми розвиваємо наш людський капітал, розвиваємо економіку та подолаємо 
всепоглинаючі наслідки війни для наших людей.

Ініціатива Українській глобальний факультет (Ukraine Global Faculty), яку 
координує благодійний Фонд Василя Хмельницького K.FUND, є критично важливою 
для України. Його мета — залучити викладачів із усього світу, щоб надати українським 
студентам і професіоналам доступ до найсучасніших онлайн-лекцій і майстер-класів. 
Зараз, як ніколи, для України важливо бути пов’язаною з рештою світу, навчатися та 
обмінюватися новими навичками та ідеями, а також розвиватися як частина глобальної 
академічної спільноти. Український глобальний факультет (Ukraine Global Faculty) 
також сприятиме рівноправній співпраці, академічній мобільності та 
міждисциплінарній співпраці, а також зміцнюватиме міжнародне партнерство України.

Від щирого серця дякуємо всім, хто бере участь в українському глобальному 
факультеті (Ukraine Global Faculty). Ми цінуємо та заохочуємо підтримку вчених, 
дослідників, лекторів, експертів та інших людей з усього світу, які через освіту та 
знання можуть допомогти нести світло наступному поколінню українців. Ми також 
цінуємо та заохочуємо участь провідних університетів України у відбудові кращого 
майбутнього для України та її народу.

З повагою,

Олексій Шкуратов,
Заступник Міністра з питань європейської інтеграції 




