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ВСТУП
Після становлення Нового Китаю в 1949 році розпо�

чались масштабні реформи в освіті. Китай зробив значні
зрушення в напрямі популяризації обов'язкової та вищої
освіти, ліквідації неграмотності серед молоді, в наданні
державних кредитів для допомоги студентам і здійснив
наймасштабнішу в світі реформу освіти.

Китай сьогодні — країна, що розвивається. Це найб�
ільша у світі держава за кількістю жителів, в ній прожи�
ває 1,3 млрд людей. Китайці вважають населення основ�
ним своїм багатством, яке стає ним і зростає, завдячую�
чи освіті [5].

Китай — держава, розташована в Східній Азії, яка
нараховує з 23 провінцій, 5 автономних районів та 4 міст
центрального підпорядкування. В особливому статусі пе�
ребувають адміністративні райони Гонконг та Тайвань.
Це третя в світі країна за територією (9,56 млн км. кв.),
де проживає велика кількість етнічних груп. 91,02% всьо�
го населення складають ханьці, які вважаються корінни�
ми китайцями. Решту становлять 54 офіційно визнаних
етносів, переважна кількість з яких — це чжуани, маньч�
жури, уйгури та хуейці. Багатонаціональне суспільство
спричинило утворення численних діалектів, проте офіц�
ійною мовою є китайська, в основі якої так званий ман�
даринський діалект "путунхуа" [4, с.13].

За останній час Китай досяг значних успіхів у своєму
економічному розвитку. За результатами 2010 року Ки�
тай став другою за розмірами економікою світу після
США, обігнавши Японію. Сьогодні в Китаї виробляється
15% світового ВВП. За період реформування з 1949 року
рівень життя міського населення підвищився в 7 разів,
сільських жителів — в 5 разів [2]. У зв'язку з економічни�
ми досягненнями спостерігається стрімке зацікавлення
Китаєм на міжнародній арені. В 2011 році на світовому
економічному форумі в Давосі питанням цієї держави
було приділено центральну увагу [19].

Проблематика реформування вищої освіти в Китаї
знайшла своє відображення у працях багатьох вітчизня�
них та зарубіжних науковців. Важливі питання стосовно
сфери освіти в Китаї висвітлені у наукових працях І.А.
Газієвої , М. Шніцера, С. Сяохуань, К. Мейсона, Л.Ланц�
іна та ін. Але проблеми реформування вищої освіти в
Китаї поки що досліджені недостатньо. Майже відсутні
наукові праці українських вчених про реформування ки�
тайської вищої школи.

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧІ
Метою дослідження є вивчення особливостей рефор�

мування вищої освіти Китаю. Під час дослідження вико�
ристовувались такі емпіричні та теоретичні методи, як
спостереження, опис, аналіз.
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РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ
Сфера вищої освіти Китаю розвивається досить швид�

кими темпами. За останні роки в країні була здійснена низ�
ка реформ, спрямованих на її модернізацію та інновацій�
ний розвиток. Протягом всього періоду існування Ново�
го Китаю пріоритетним завданням влади є підвищення
якості народної освіти. Як результат, у віковій групі до 40
років неграмотність у Китаї практично ліквідована [5].

У Китаї зараз нараховується 3000 вищих навчальних
закладів, до яких відносяться університети, вищі про�
фесійні училища та коледжі державної та приватної фор�
ми власності [14]. Частина з них підпорядкована міністер�
ствам центрального уряду, решта — органам місцевої
влади на рівні провінцій. Загальна чисельність студентів
перевищує 20 млн осіб. З 1997 року вища освіта в Китаї
платна, але існує ряд державних програм для допомоги
студентам, сім'ї яких переживають економічні труднощі.
Це стипендії, студентські кредити, поєднання роботи з
навчанням, дотації у особливих випадках і навіть відміна
плати за навчання.

 Вступити до вищих навчальних закладів можуть
тільки ті абітурієнти, які мають повну середню освіту. По�
вну середню освіту можливо здобути після 12 років
шкільного навчання. Всі абітурієнти складають вступні
іспити, що проводяться за єдиною програмою. На навчан�
ня зараховуються студенти, які набрали під час екзаменів
найбільшу кількість балів та здобули найкращі резуль�
тати під час всебічного оцінювання їх розумового та
фізичного стану [5].

Спеціалісти готуються за такими освітньо�кваліфіка�
ційними рівнями: бакалавр (3—4 роки навчання); магістр
(2—3 роки навчання); доктор філософії (PhD) (3—5 років
навчання).

У 1993 році в Китаї була затверджена програма "Ре�
формування та розвиток освіти в Китаї", яка започатку�
вала новаторські реформи, спрямовані на модернізацію
сфери вищої освіти. Їх головною метою стало оновлен�
ня системи управління вищими навчальними закладами,
ліквідація невідповідності освіти інноваційному розвит�
ку науки та техніки, недосконалих навчальних планів
тощо.

Подальшим кроком реформування освіти стало прий�
няття Закону " Про освіту" [11] в 1995 році. Згідно з його
основними положеннями, головними пріоритетами дер�
жави було визнано розвиток освіти та проведення й
підтримка наукових досліджень. Китайські політики ра�
зом із суспільством взяли на себе зобов'язання всебічно
сприяти навчальним закладам, формувати шанобливе
ставлення до педагогів. Важливу роль у реформуванні
відіграла також Національна конференція з питань на�
уки та техніки 1995 року, де тодішній президент Цзян
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Жемін чітко окреслив стратегію оновлення держави шля�
хом розвитку науки та техніки.

У 1998 році був оприлюднений Закон "Про вищу осв�
іту" [12], статті якого визначають оновлені завдання
вищої освіти в Китаї. Зокрема, у ст. 7 йдеться про те, що,
з метою поліпшення якості та підвищення ефективності
вищої освіти, держава здійснює реформування, оптимі�
зує її структуру та розподіл фінансових ресурсів. Згідно
з цим законом держава зобов'язалась підтримувати та
сприяти отриманню вищої освіти через теле� та радіо�
мовлення, Інтернет та інші комунікаційні засоби. Значну
роль у реформуванні вищої освіти відіграв також Закон
"Про викладачів" [18], який закріпив права та обов'язки
педагогів та передбачає заохочення їх до творчої, педа�
гогічної діяльності.

Слід зазначити, що за період реформування в Китаї
значно зросли бюджетні витрати на розвиток вищої осв�
іти. Як свідчать дані табл. 1, обсяги державного фінансу�
вання освіти за 2000—2009 роки постійно зростали. Так,
якщо у 2000 році видатки в абсолютному розмірі стано�
вили близько 385 млрд юанів, то у 2009—1,650 трлн юанів,
тобто зросли у 4,3 рази.

Протягом аналізованого періоду спостерігається
зростання видатків на освіту в структурі валового внут�
рішнього продукту Китаю. Але цей процес не рівномір�
ний, він характеризується коливаннями із піковими зна�
ченнями у 2002 (3,41%) та 2008 (3,48%) роках, а наймен�
ший відсоток спостерігався в 2004 році (2,79%). Відповід�
на тенденція зберігалась і стосовно видатків на вищу ос�
віту. В бюджеті Китаю видатки на вищу освіту становили
у 2002 році — 0,68 %, 2004 — 0,55 % і 2007 — 0,66% ВВП.

У навчальному процесі китайських вищих навчальних
закладів передусім акцентується увага розвитку творчих
здібностей кожного студента. В університетах в останній
час почали запроваджувати велику кількість нових на�
вчальних та науково�дослідних програм, які відповідають
актуальним потребам економічного розвитку Китаю. На�
разі в навчальні програми університетів вводиться вели�
ка кількість загальнонаукових дисциплін, що сприяють
всебічному розвитку студентів. Хоча більшість китайсь�
ких вищих навчальних закладів є все ж профільними, ба�
гато з них зараз стають класичними (тобто здійснюється
навчання не менш як за 8 галузями освіти). Почали ши�
роко застосовуватися інноваційні технології, головне
завдання яких — підвищити якість викладання та ефек�
тивність засвоєння навчального матеріалу.

Крім цього, китайські виші тісно співпрацюють з про�
відними університетами світу. До 2009 року Міністерство
освіти Китаю підписало договори про співпрацю у сфері
освіти зі 188 країнами. Ці договори передбачають питан�
ня обміну студентами, візити високих посадовців у сфері
освіти, проведення спільних наукових досліджень тощо.
Починаючи з 1993 року, коли почалися реформи, і до
кінця 2008 року на навчання за кордон з Китаю виїхало
1,391 мільйонів студентів. З них повернулося додому лише
390 тис. осіб, і вони відіграють зараз ключову роль у сфе�
рах освіти, науки, техніки та економіки [17]. Сьогодні
уряд Китаю здійснює активні заходи для повернення
своїх громадян після навчання за кордоном.

Як свідчать експерти та аналітики з проблем адмі�
ністрування та управління в системі вищої освіти Міжна�

родного інституту планування освіти
ЮНЕСКО, не дивлячись на глобальну
економічну кризу 2008 року, кількість
студентів, що приїхали на навчання із
Китаю в США з 2008 по 2009 роки,
зросла на 21 %. В той час із країн
Близького Сходу — на 17, 7 %, із Індії
— на 9,2 % [1, с. 74—75]. Слід відміти�
ти, що кількість першокурсників в
Китаї теж зросла, не дивлячись на
світову кризу. Цей феномен у Китаї,
що бурхливо розвивається, пояс�
нюється високим рівнем заощаджень
домогосподарств, проблемами пра�
цевлаштування молоді та падінням
курсу американського долара.

У той же час внаслідок кризи ба�
гато країн світу скоротило бюджетне фінансування
вищої освіти, зменшились обсяги доброчинної допомоги
і добровільних пожертвувань, які поступають у фонди ун�
іверситетів — так звані ендаумент�фонди. В результаті
цього відбулось скорочення навчальних і наукових про�
грам в університетах та чисельність штатних співробіт�
ників. Багато університетів збільшили плату за навчан�
ня, погіршились умови позичок коштів та стипендій сту�
дентами тощо.

В умовах загострення конкурентної боротьби на
світовому ринку освітніх послуг для найталановитішої
молоді Китаю найбільш привабливими є університети
США, Великобританії, Австралії, Канади, Японії,
Франції, Німеччини та Нідерландів.

Важливу роль для обміну знаннями відіграють також
іноземні студенти, що навчаються в Китаї. В боротьбу за
іноземних студентів включився і Китай. За останні 60
років у державі постійно вдосконалюється своя система
прийому закордонних студентів. Їхня кількість особли�
во зросла на початку ХХІ століття. Наразі 223 тис. іно�
земних студентів різних спеціальностей зі 189 країн на�
вчаються в 592 вищих навчальних закладах Китаю [17].
Центральний уряд планує збільшити кількість грантів для
студентів з інших країн, що розвиваються.

Загострення конкуренції на світовому ринку освітніх
послуг за залучення іноземних студентів дає підстави на�
уковцям�дослідникам охарактеризувати її як нову тен�
денцію. Так звана "рекрутизація" іноземних студентів,
завдяки процесам глобалізації та міжнародної мобіль�
ності студентів, приносить із�за кордону в національну
економіку Китаю значні кошти. Поряд із традиційними
лідерами на ринку освітніх послуг, такими як США, Ве�
ликобританія, Німеччина, Франція та Австралія, за пра�
во навчати іноземних студентів сьогодні активно борють�
ся Китай, Малайзія, Сінгапур, Тайвань, Гонконг, Японія
та інші країни.

Конкуренція загострюється за таланти і за гроші, ос�
кільки іноземні студенти сплачують повну вартість на�
вчання, що є додатковим джерелом фінансування універ�
ситетів. Китай також використовує такі можливості.

Крім того, іноземні студенти, особливо обдаровані,
залучаються не лише для навчання, а і для наступної ро�
боти в країні, що викликано багатьма причинами, в тому
числі і умовами формування економіки, заснованої на
знаннях. Кваліфікована талановита молодь задовольняє
потреби економіки знань у кваліфікованих кадрах і підви�
щує конкурентоспроможність країни. Деякі країни прий�
няли рішення про збільшення в 2�3 рази кількість інозем�
них студентів до 2020 року (США, Японія, Малайзія,
Сінгапур). Тайвань як частина Китаю з особливим стату�
сом зобов'язавсь за 4 роки залучити 30 тис. іноземних
студентів. Для порівняння, в Тайвані навчаються сьогодні
близько 400 тис. місцевих студентів.

Президент Тайваню так обгрунтував мету: "Очень важ�
но срочно повысить международную конкуренто�
способность местных университетов и колледжей для того,
чтобы обучать больше студентов из других стран с целью
повышения конкурентоспособности Тайваня" [6, с. 85].

Китайський уряд та уряди Гонконгу, Тайваню відкри�
вають свою систему вищої освіти для іноземних провай�
дерів, розширюючи тим самим можливості підготовки

 
   

, 
  

   
, % 

    
  , % 

2000 384, 908  2,87  0,57 
2001 463, 766  3,19  0,63 
2002 548, 003 3,41  0,68 
2003 620,627  2,84  0,56 
2004 724, 26  2,79  0,55 
2005 841, 884  2,82 0,56
2006 981,531  3  0,6 
2007 1 214,807  3,32 0,66 
2008 1 450,074 3,48  0,64 
2009  1 650,271  3,04  0,61 

Таблиця 1. Динаміка державного фінансування освіти в Китаї
(2000—2009 рр.)



ЕКОНОМІЧНА НАУКА

Економiка та держава № 8/201154

кваліфікованих кадрів у своїй країні.
З 2005 року почали створювати умови для вивчення

китайської мови як іноземної. Зокрема, з цією метою зас�
новані Інститути Конфуція, що покликані сприяти роз�
повсюдженню в світі китайської мови та культури. На
даний час вже відкриті близько 282 Інститутів у 88 краї�
нах світу. Також щороку в Китай запрошуються на ро�
боту іноземні викладачі та науковці. Проблемами освіт�
ньої та наукової співпраці між Китаєм та країнами світу
активно займається Китайська Освітня Асоціація з пи�
тань міжнародного обміну, яка була заснована в 1981
році. Вона стала першою державною організацією, що
займається обміном студентів.

Міністерство освіти Китаю співпрацює з багатьма
міжнародними організаціями, в тому числі ЮНЕСКО,
ЮНІСЕФ, ООН та ін. Це дозволяє поширювати досвід
провідних світових країн, застосовувати їх освітні кон�
цепції. Завдяки співробітництву зі Світовим Банком Ки�
таю надаються позички для впровадження новітніх
освітніх технологій у вищих навчальних закладах.

Дані реформи мають вагоме значення для покращен�
ня якості вищої освіти. За результатами 2010 року про�
відний британський рейтинг QS World University Rankings,
який вважається одним із найавторитетніших, до 100 кра�
щих університетів світу відносить 5 китайських вишів, а
саме: Університет Гонконгу (23 місце), Гонконгський ун�
іверситет науки та технології (40 місце), Китайський ун�
іверситет Гонконгу (42 місце), Пекінський університет (47
місце), Університет Цзінхуа (54 місце). Основними кри�
теріями при складанні рейтингу є попит на випускників у
роботодавців, викладацька репутація та цитування праць
науковців на міжнародному рівні [15]. Для порівняння, з
країн СНД у першу сотню рейтингу потрапив лише Мос�
ковський державний університет ім. М. Ломоносова (93
місце).

Яскравим прикладом впровадження нових тенденцій
в освіті є Пекінський технічно�торговельний університет.
Це один із провідних технічних вишів державної форми
власності в Китаї. Значна увага цього закладу приділяєть�
ся як навчальному процесу, так і науково�дослідній ро�
боті.

Пекінський технічно�торговельний університет усп�
ішно співпрацює з багатьма університетами різних країн,
в тому числі США, Канади, Великобританії, Швеції, Росії,
Японії, України та ін. За 11 років співробітництва з Киї�
вським національним університетом технологій та дизай�
ну й іншими українськими вишами Пекінський технічно�
торговельний університет направив на навчання в Украї�
ну близько 5 тис. студентів.

Своєю діяльністю Пекінський технічно�торговельний
університет намагається досягти максимального суспіль�
ного та економічного розвитку.

У липні 2010 був оприлюднений зміст Китайського на�
ціонального плану середньотривалого та довгостроково�
го освітнього реформування та розвитку, що розрахова�
ний на 2010—2020 роки [10]. У ньому чітко сформульо�
вані цілі, яких потрібно досягти до 2020 року. Це сто�
сується також вищої освіти, для поліпшення якості якої
пропонується велика кількість інноваційних ідей. Пла�
нується продовження політики збільшення набору у ВНЗ.
Зокрема, заплановано підвищити кількість абітурієнтів
у виші до 40% від загальної кількості випускників, що є
досить високим показником.

Згідно з Планом, Уряд Китаю передбачає такі основні
напрями реформування вищої освіти:

— широке застосування інновацій, в тому числі ви�
користання інформаційних технологій, сприяння дистан�
ційним формам навчання;

— створення гідних умов навчання для найталанови�
тішої молоді;

— подальше проведення освітніх реформ з метою
оновлення вищої освіти;

— посилення співпраці з іноземними ВНЗ з метою
підвищення конкурентоздатності вищої освіти Китаю на
міжнародному рівні;

— вдосконалення системи управління університетами;
— заохочення китайських вчених до спільної спів�

праці та сприяння встановленню між ними взаємоповаги

та партнерства;
— створення конкурентних відносин між універси�

тетами, що керуються центральним урядом, та тими, що
керуються неурядовими органами, з метою стимулюва�
ти кращі результати ВНЗ.

Перед оприлюдненням Плану уряд провів у Пекіні
Державну конференцію з питань освіти, на якій прези�
дент Китаю Ху Цзінтао закликав урядовців та всіх гро�
мадян сумлінно сприяти розвиткові освіти в новому ти�
сячолітті.

ВИСНОВКИ
Досвід Китаю у здійсненні реформування вищої шко�

ли може бути досить корисним для України. Адже мо�
дернізація вищої освіти є однією з найголовніших пере�
думов інтеграції у світовий освітній простір. Саме тому
вивчення даної проблеми є перспективним для подаль�
ших досліджень.
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