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Дана стаття присвячена особливостям формування сучасної міграційної політики Китаю. 

Впродовж останніх десятиліть основною метою загальнонаціональної стратегії розвитку є стрімкий 
економічний та інноваційний розвиток країни. Економічний та інноваційний розвиток країни 
забезпечується наявністю в державі високоосвіченого, висококваліфікованого, високопрофесійного, 
креативного людського ресурсу. Перед урядом країни стоять завдання забезпечення високоякісною 
освітою та надання можливостей підвищення кваліфікації або професійної перепідготовки корінного 
населення, забезпечення корінного населення можливостями стажування та здобуття освіти 
закордоном та  залучення високоінтелектуальних «умів» з-за кордону. В той же час, уряд Китаю 
багато років намагається подолати демографічний вибух та обмежити кількість населення країни. 
Таким чином, перед урядом Китаю стоїть важке завдання не просто збільшити якісний освітньо-
професійний склад населення країни, а замінити низько-професійне та низько-освічене населення 
високоосвіченим та висококваліфікованим, не змінюючи при цьому статистичні показники кількості 
населення країни. Задля досягнення поставлених цілей, уряд розробив певні методи реалізації 
міграційної політики. Серед них основними можна визначити наступні методи: залучення на терени 
держави іноземних висококваліфікованих та високоосвічених спеціалістів; організація виїзду 
молодого населення за кордон для здобуття освіти та проходження стажування;  розробка методів 
стимуляції повернення на батьківщину осіб, які здобули освіту за кордоном або пройшли закордонне 
стажування. 
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This article is devoted the features of forming of modern migration policy of China. During the last 

decades the primary purpose of national strategy of development is swift economic and innovative 
development of country. Economic and innovative development of country is provided a presence in the 
state of highly educated, highly skilled, high-professional, creative human resource.	China’s government has 
a task of providing high-quality education and grant of possibilities of in-plant training or professional 
retraining of native population, providing of native population possibilities of internship and receipt of 
education, by a foreign country and  bringing in of high-intellectual «minds» from abroad. At the same time, 
the government of China many years tries to overcome a population explosion and limit the amount of 
population of country.	 Thus, before the government of China stands a difficult task: it is not simple to 
increase high-quality educationally professional composition of population of country, but to replace low 
professional and low formed population highly educated and highly skilled, not changing the statistical 
indexes of amount of population of country here. For the sake of achievement of the put aims, a government 
developed the certain methods of realization of migratory policy.	Among them it is possible basic to define 
the followings methods: bringing in on the walks of life of the state of foreign highly skilled and highly 
educated specialists; organization of departure of young population is for a border for the receipt of 
education and passing of internship; development of methods of stimulation of returning on the motherland 
of persons which got education abroad or spent oversea internship.  
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