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Abstract: 

The authors generalize the views students of Uzghorod National University on the 
causes of educational migration of Ukrainian students (lowering the standard of living, 
increasing distrust in Ukrainian universities, the desire to get high-quality education and 
employment opportunities, etc.). An increase in migratory sentiment is shown by the 
example of the questionnaire 200 (2016) and 750 (2018) students of Uzghorod National 
University. Significant acceleration of educational migration of Ukrainian students, 
researchers has both positive and negative effects. To positive we can attribute the 
qualitative foreign education, the formation of European values in young people, etc. A 
negative trend arises in the case of non-return of trained specialists to Ukraine, as a 
decrease in the proportion of professional staff may complicate the socio-economic 
situation in the state. Accordingly, there is a difficult task of improving the educational 
system in Ukraine in the shortest possible time, both at the level of institutions of higher 
education and the state. 
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Úvod 

Migrácia obyvateľstva súvisí s ekonomickými, sociálnymi, politickými, náboţenskými, 
environmentálnymi a inými aspektmi ţivota spoločnosti a je jedným z ukazovateľov jej 
vývoja. Značný počet migrantov, ktorí majú spoločné oblasti príchodu a odchodu počas 
určitého obdobia, sa formujú do migračných tokov, ktorých mnoţstvo a kvalita následne 
určuje migračný proces. Migrácia v oblasti vzdelávania spája priestorový posun ľudí, 
ktorí chcú získať vzdelanie na inom území ako je ich trvalé bydlisko. Účelom 
vzdelávacej migrácie je získať vzdelanie prostredníctvom transferu študentov a 
doktorandov (Filatov, Romašová, 2014). Nevyhnutné podmienky sú sťahovanie za 
vzdelávaním, schopnosť vzdelávacích aktivít, ochota a schopnosť sťahovanie 
realizovať, ako i dostupnosť vhodných programov vzdelávania v krajine (regióne). Tieto 
faktory vzdelávacej migrácie zohrávajú dôleţitú úlohu pri rozhodovaní sa zotrvania 
v krajine (regióne) bydliska. Vzdelávacia mobilita je primárne podmienená 
individuálnym úsilím o získanie vzdelania, ktoré môţu byť klasifikované z hľadiska 
poţadovaných zručností, odborného vedenia záujemcov o vzdelanie a poţadovaného 
výsledku. V podstate moţno povedať, vzdelávacia migrácia zahŕňa dočasný pobyt v 
mieste vzdelávacej inštitúcie počas získavania vzdelania a nasledovný návrat 
migrantov do pôvodného bydliska (regiónu). Účelom vzdelávacej migrácie je získať 
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vzdelanie prostredníctvom transferu študentov, doktorandov a ďalších (Filatov, 
Romašová, 2014). 

K pozitívam vzdelávacej migrácie je moţné priradiť nielen dosiahnutú úroveň znalostí, 
ale i oboznámenie sa so ţivotom mladých ľudí v iných krajinách, asimiláciu foriem a 
noriem správania, ako európskych hodnôt a zásad demokracie. Zdieľanie skúseností, 
komunikácia s rovesníkmi z celého sveta podporuje nezávislú, samostatne a tvorivo 
mysliacu osobnosť študenta. Krajiny, ktoré majú záujem o poskytovanie vzdelania pre 
študentov zo strednej a východnej Európy, vrátane Ukrajiny, je vzdelávacia migrácia 
príleţitosťou, ako šíriť svoje politické a ideologické hodnoty. Migračné vzdelávanie má 
nespočetne mnoho výhod, avšak pre domácu krajinu, ako napríklad Ukrajinu, prináša 
i váţne hrozby, ako napríklad nevrátenie sa študentov do domovskej krajiny po 
nadobudnutí vzdelania (Kobčenko, 2012, s.150). 

Príčiny vzdelávacej migrácie na Ukrajine 

V smere migračných tokov rozoznávame vonkajšie (medzištátne) a vnútorné (na území 
jednej krajiny) príčiny vzdelávacej migrácie. Hlavnou príčinou vonkajšej vzdelávacej 
migrácie ukrajinských študentov je ţivotná úroveň. Ţivotná úroveň pokrýva širokú škálu 
ukazovateľov stavu a podmienok ľudského ţivota v spoločnosti. V súčasnosti na 
Ukrajine indikujú nízku ţivotnú úroveň mnohé ukazovatele (tab.1; obr.1; obr.2). Ide 
o klesajúci počet obyvateľov, pôrodnosť, strednú dĺţku ţivota, infláciu, či hrubý domáci 
produkt. Všetky tieto faktory a ukazovatele v súčinnosti s bezvízovým stykom Ukrajiny 
s Európskou úniou predikujú zvýšenie pracovnej migrácie a vzdelávacej migrácie 
študentov do iných, predovšetkým susediacich európskych krajín. 

 

Tab. 1: Ukazovatele ţivotnej úrovne na Ukrajine 

 

Počet 
obyvateľov 
Ukrajiny 

/mil. ľudí/ 

Koeficient 
pôrodnosti 

Priemerná dĺţka ţivota na 
Ukrajine Index 

inflácie 
/%/ 

 

HDP 
(v 
USD) 

 

Muţi + 
Ţeny 

/roky/ 

Muţi 

/roky/ 

Ţeny 

/roky/ 

1990 51,84 1,85 70,42 65,6 74,82   

1991 51,94 1,78 69,56 64,62 74,21   

1992 52,06 1,67 68,97 63,81 73,98   

1993 52,24 1,56 68,29 63,16 73,35   

1994 52,11 1,47 67,66 62,39 72,95   

1995 51,73 1,40 66,79 61,22 72,54   

1996 51,30 1,34 67,08 61,52 72,8   

1997 50,82 1,27 67,66 62,23 73,19   

1998 50,37 1,21 68,50 63,17 73,84   

1999 49,92 1,13 68,07 62,62 73,61   

2000 49,43 1,12 67,72 62,1 73,53 125,8  

2001 48,92 1,08 67,89 62,32 73,63 106,1  

2002 48,46 1,10 68,32 62,7 74,13 99,4 879,0 

2003 48,00 1,17 68,24 62,64 74,06 108,2 1048,5 



 

Edukácia. Vedecko-odborný časopis. Ročník 3, číslo 2, 2019 

168 

(Zdroj: Štátna štatistika Ukrajiny /http://www.ukrstat.gov.ua/) 

 

Aj keď narastá priemerná dĺţka ţivota obyvateľov Ukrajiny (obr.1), pomerne rýchlo 
klesá počet obyvateľov. Koeficient pôrodnosti mal najniţšiu hodnotu v roku 2001, 
následne stúpal, avšak od roku 2012 má opätovne klesajúci charakter (obr.2).   

 

 

Obr. 1: Priemerná dĺţka ţivota na Ukrajine 

(Zdroj: Štátna štatistika Ukrajiny /http://www.ukrstat.gov.ua/) 

 

2004 47,62 1,22 68,22 62,6 74,05 112,3 1367,4 

2005 47,28 1,21 67,96 62,23 73,97 110,3 1828,7 

2006 46,93 1,31 68,10 62,38 74,06 111,6 2303,0 

2007 46,65 1,35 68,25 62,51 74,22 116,6 3068,6 

2008 46,37 1,46 68,27 62,51 74,28 122,3 3891,0 

2009 46,14 1,47 69,29 63,79 74,86 112,3 2545,5 

2010 45,96 1,44 70,44 65,28 75,5 109,1 2974,0 

2011 45,78 1,46 71,02 65,98 75,88 104,6 3570,8 

2012 45,63 1,53 71,15 66,11 76,02 99,8 3856,8 

2013 45,55 1,51 71,37 66,34 76,22 100,5 4030,3 

2014 45,43 1,50 71,37 66,25 76,37 124,9 3014,6 

2015 42,93 1,51 71,38 66,37 76,25 143,3 2115,4 

 2016 42,76 1,47 71,68 66,73 76,46 112,4 2185,9 
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Obr. 2: Koeficient pôrodnosti na Ukrajine 

(Zdroj: Štátna štatistika Ukrajiny /http://www.ukrstat.gov.ua/) 

 

Vplyvom poklesu pôrodnosti klesá samozrejme i počet študentov na Ukrajine 
ovplyvňujúci súčasnú migráciu. Vplyv na migráciu má i rastúca nedôvera ukrajinských 
univerzít (Stadnij, 2015). Ukrajinské univerzity absentujú v popredných miestach 
rebríčka najlepších univerzít poskytujúcich kvalitné vzdelávacie sluţby.  Do rebríčka 
1000 najlepších univerzít na svete v roku 2018, sa podľa QS World University Rankings 
(https://www.topuniversities.com/university-rankings/world-university-rankings/2018), 
dostalo len šesť ukrajinských univerzít: Charkovská národná univerzita V. Karazinа 
(401 – 410 miesto); Národná Kyjevská univerzita T.Ševčenkа (411-420), Národná 
technická univerzita Ukrajiny «Kyjevsky Polytechnický inštitút Igora Sikorského» (501-
550); Kharkovský Polytechnický inštitút «Národná technická univerzita» (701-750); 
Donetská národná univerzita V.Stusa (801-1000); Sumská Štátna univerzita (801-
1000). Počet vysokoškolských študentov na ukrajinských univerzitách v posledných 
rokoch klesá (obr. 3).  

 

 

Obr.3: Počet VŠ študentov na Ukrajine 

(Zdroj: Štátna štatistika Ukrajiny /http://www.ukrstat.gov.ua/) 
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V súvislosti s klesajúcim počtom študentov VŠ, klesá i počet zamestnancov vedeckých 
inštitúcií (obr. 4). Za posledné štyri roky ich počet klesol na polovicu, čím sa značne 
ovplyvní personálne a odborné zázemie ukrajinských univerzít. 

 

 

Obr.4: Počet zamestnancov vedeckých inštitúcií na Ukrajine 

(Zdroj: Štátna štatistika Ukrajiny /http://www.ukrstat.gov.ua/) 

 

Ukrajinskí vzdelávací migranti 

Okrem nízkej ţivotnej úrovne ovplyvňujúcej migračné vzdelávanie, existujú i ďalšie 
dôvody na odchod študentov do zahraničia. Kobčenko (2012, s.150) uvádza, ţe 
dôvody, ktoré podporujú mladých ľudí k štúdiu v iných krajinách, sú (a) prestíţ 
vzdelávania v mnohých európskych krajinách a v USA, (b) moţnosti získania world-
class diplomu, ktorý otvára moţnosti na zamestnanie vo väčšine krajín, (c) moţnosť 
dokonalého zvládnutia cudzích jazykov prostredníctvom priamej skúsenosti, čím sa 
zdokonaľujú zručnosti aktívneho vyuţívania cudzieho jazyka v budúcom zamestnaní. 
Schopnosť aktívne pouţívať cudzí jazyk otvára väčšie moţnosti a príleţitosti získania 
pracovnej pozície v zahraničí i na Ukrajine (práca pre zahraničné spoločnosti). 
Zahraničné vzdelanie je pre ukrajinských študentov často kľúčom k ich 
konkurencieschopnosti na trhu práce. Najpopulárnejšími destináciami pre zahraničné 
vzdelávanie ukrajinských študentov sú Anglicko, USA, Kanada, Poľsko, Maďarsko, 
Rusko (obr.5). Tradičné a svetovo uznávané univerzity Oxford, Cambridge, Harvard, 
Yale a Stanford sú stále v prvej desiatke svetového rebríčka vysokých škôl a sú 
vyhľadávané i ukrajinskými študentmi, predovšetkým z dôvodu vysokých vzdelávacích 
a profesijných štandardov, ako i z dôvodu anglického jazyka ako vyučovacieho jazyka, 
ktorý je medzinárodným komunikačným prostriedkom vo všeobecnosti (Kobčenko, 
2012, s.150). Študenti v posledných rokoch častejšie odchádzajú i do Slovenska, 
Česka, Francúzska, či Nemecka.  

Kaţdý tretí ukrajinský študent chce študovať v zahraničí, a drvivá väčšina z nich si 
vyberá štáty  Európskej únie a Spojených štátov. V poslednej dobe enormne stúpa 
počet ukrajinských študentov študujúcich v Poľsku. Jedným z dôvodov sa javí afinita 
jazykov, blízkosť k historickej skúsenosti, jednoduchosť komunikácie a všeobecne 
priaznivé geografické podmienky voči Ukrajine. Nezanedbateľná je finančná 
dostupnosť vzdelávania v Poľsku. Priaznivosť podmienok štúdia na poľských 
univerzitách podmieňuje i moţnosť získať štipendium, čo spôsobuje atraktívnosť tejto 
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lokality pre zahraničné vzdelávanie (Kobčenko, 2012 ). V Poľsku sa vzdeláva tretina 
ukrajinských študentov, ktorí odišli do zahraničia za vzdelaním. Výhoda geografickej a 
jazykovej blízkosti, príleţitostí získania vzdelania bez platby, dokonca aj moţnosť 
získania štipendia, napomáha migračnému vzdelávaniu ukrajinských študentov. Na 
príklade Poľska je vidieť, ako jeho masívna reklamná kampaň poľských súkromných 
vysokých na ukrajinskom trhu, prináša zvýšený počet záujemcov uz Ukrajiny o štúdium 
v tejto krajine. Získanie diplomov európskeho štandardu otvára príleţitosti pre 
uplatnenie sa ukrajinských študentov študujúcich v zahraničí na pracovnom trhu EÚ, 
resp. iných krajín (Stadnij, 2015). 

 

 

Obr.5: Počet ukrajinských študentov v zahraničí (nad 1000) 

(Zdroj: Slobodjan, O., Stadnij, Ye., 2016) 

 

Z výskumov (Slobodjan, Stadnij, 2016; Stadnij, 2015; Kobčenko, 2012) vyplýva, ţe 
ukrajinskí študenti, ktorí absolvovali zahraničné vzdelávanie dokáţu pruţnejšie 
reagovať na zmeny na trhu práce, sú viac adaptabilní a v pracovnom prostredí 
dosahujú lepšie výsledky i vyššie pracovné pozície.  

 

  

Obr.6: Celkový počet ukrajinských študentov v zahraničí 

(Zdroj: Slobodjan, O., Stadnij, Ye., 2016) 
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Moţnostiam ukrajinských študentov napomáhajú i podmienky bezplatného štúdia, resp. 
v mnohých pobaltských krajinách plateného štúdia. Avšak výška platieb je v ich 
univerzitách porovnateľná s výškou platieb na ukrajinských univerzitách. Silným 
argumentom pre migračné vzdelávanie je i praktická skúsenosť s cudzím jazykom, 
poväčšine anglickým. Obľúbenou destináciou sa okrem Poľska stáva v poslednom 
období i Slovensko a Česko, kde je štúdium na verejných školách bezplatné. Tradičnou 
migračnou destináciou pre ukrajinských študentov aj naďalej Rusko z dôvodu 
bezproblémového jazykového prístupu, podobnosti vzdelávania i jeho dostupnosti. 
Mnohé tradičné univerzity v Moskve a Petrohrade sa nachádzajú v rebríčku svetových 
unverzít (Kobčenko, 2012). 

Sonda vzdelávacej migrácie v Užhorodskej národnej univerzite 

Uţhorodská národná univerzita patrí medzi tradičné univerzity na Ukrajine, je jednou z 
najväčších univerzít v oblasti Karpát (http://www.uzhnu.edu.ua/uk/cat/university-
about_us). Ukrajinskí študenti majú moţnosť vysokoškolského štúdia v zahraničí, 
ktorým sa zniţuje miera pravdepodobnosti ich návratu na ukrajinský pracovný trh. 
Súčasné moţnosti ukrajinských vysokoškolských študentov v podobe výmenných 
pobytov a stáţí taktieţ prispievajú v tomu, ţe po ukončení štúdia majú študenti vyššie 
šance uplatniť sa na trhu práce v zahraničí.  

V roku 2016 a 2018 sme realizovali prieskum názorov študentov Uţhorodskej národnej 
univerzity na moţnosti uplatnenia sa na trhu práce v domácom a v zahraničnom 
prostredí. Elektronický dotazník vyplnilo 200 študentov v roku 2016 a 750 študentov 
v roku 2018.  

Kým v roku 2016 sa plánovalo zamestnať v zahraničí 26,0% študentov, v roku 2018 to 
bolo uţ 29,1% študentov univerzity. Taktieţ viditeľne klesol počet študentov, ktorí boli 
rozhodnutí uplatniť sa na ukrajinskom trhu práce. V roku 2016 plánovalo zostať vo 
svojej krajine 29,5% študentov, no v roku 2018 klesol ich počet na 25,5% študentov 
(obr.7).  

 

 

Obr.7: Záujem študentov o pracovný trh v zahraničí a na Ukrajine 

(Zdroj: vlastné spracovanie) 

 

Uţhorodská národná univerzita svojou geografickou polohou má výhodné postavenie 
predovšetkým k susediacim štátom Slovensku, Maďarsku a Poľsku. Pracovné 
príleţitosti pre absolventov tejto univerzity sú tak nielen na Ukrajine, ale i v susediacich 

http://www.uzhnu.edu.ua/uk/cat/university-about_us
http://www.uzhnu.edu.ua/uk/cat/university-about_us
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štátoch, kde rastie dopyt pracovných síl. Migračná politika tak naberá na svojej sile 
a Ukrajina prichádza nielen o študentov, ale i absolventov svojich univerzít. 

Záver 

Čo očakávať od migračného vzdelávania? Aké sú prognózy? Čo prináša so sebou 
vzdelávacia migrácia? Na tieto otázky sme sa pokúsili odpovedať v predloţenej štúdií. 
Na základe analýzy literárnych prameňov a realizovanej sondy môţeme konštatovať, 
ţe migračné vzdelávanie na Ukrajine naberá na svojej sile a zvyšuje sa dopyt 
študentov. Pre krajinu sa tak otvárajú moţnosti zvyšovania počtu odborníkov so 
zahraničnými skúsenosťami. Avšak za predpokladu, ţe sa študenti po nadobudnutí 
zahraničného vzdelania, vrátia na Ukrajinu. V tejto súvislosti musí štát prevziať 
zodpovednosť, aby kvalifikovaní odborníci mali záujem sa vrátiť do rodnej vlasti, aby 
mali adekvátne pracovné príleţitosti i pozície zodpovedajúce svojmu vzdelaniu. 
V opačnom prípade študenti po ukončení zahraničného vzdelávania zostanú 
v zahraničí, čo bude mať negatívny dopad na socioekonomickú situáciu v krajine.  
Študenti, ktorí získajú zahraničné vzdelanie, by mali mať vytvorené podmienky na 
ukrajinskom trhu práce. Spoločnosť ich návratom získava kvalifikovaných pracovníkov 
s neoceniteľnými skúsenosťami. Títo študenti po návrate do rodnej krajiny prinášajú 
taktieţ nové kontakty, na ktoré môţu nadviazať a vytvárať nové pracovné príleţitosti 
pre firmy, podniky i jednotlivcov. Rastúci počet študentov so zahraničným vzdelaním 
ponúka moţnosti zvyšovania kvalitnej pracovnej sily na ukrajinskom trhu práce. Avšak 
je potrebná súčinnosť i štátu. Dôleţitá úloha štátu je i pri udrţaní si absolventov 
vlastných prestíţnych univerzít na ukrajinskom pracovnom trhu. Vzhľadom na súčasnú 
migráciu absolventov ukrajinských univerzít do susediacich štátov ohrozuje socio-
ekonomickú situáciu v krajine.  

Významné zrýchlenie vzdelávacej migrácie ukrajinských študentov, vedcov má 
pozitívne aj negatívne účinky. Pozitívne účinky sa prejavujú v kvalitatívnom 
zahraničnom vzdelávaní, vo formovaní európskych hodnôt u mladých ľudí, v získavaní 
kvalitných odborníkov s praktickými skúsenosťami a jazykovými schopnosťami. 
Negatívny dopad vzdelávacej migrácie spočíva predovšetkým v odlive kvalitných 
študentov a následne i kvalitných odborníkov do zahraničia, čo v konečnom dôsledku 
ohrozí socioekonomickú situáciu v krajine. Preto je potrebné skvalitniť vzdelávací 
systém na Ukrajine v čo najkratšom čase, a to tak na úrovni inštitúcií vyššieho 
vzdelávania, ako aj štátu. 
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