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МІЖНАРОДНЕ НАУКОВЕ СТАЖУВАННЯ  

В КИТАЙСЬКІЙ РЕСПУБЛІЦІ 

 
Протягом семи місяців (червня-

грудня 2017 року), старший викладач 
кафедри міжнародної економіки О.В. 
Хоменко пройшла міжнародне наукове 
стажування в Інституті економіки 
Академії Сініка, м. Тайбей, Китайська 
Республіка. 
Стажування відбувалося в рамках 

грантової підтримки Міністерства зако-
рдонних справ Китайської Республіки та 
Центру досліджень Китаю. Станом на 
травень 2018 року, в межах цієї гранто-
вої програми дослідження в науково-
дослідницьких установах Тайваню про-
вели 808 науковців з 74 країн світу. 

 

 
м. Тайбей, Китайська Республіка,  

фото: Хоменко О.В. 

 
Метою наукового стажування було 

комплексне дослідження інноваційної 
конкурентоспроможності Тайваню. 
Основними завданнями дослідження 
були: ретроспективний аналіз іннова-
ційної політики Тайваню та її вплив 
на економічне зростання; бенчмаркінг 

інноваційної конкурентоспроможності 
Китайської республіки з країнами сві-
ту та визначення її чинників; прогноз-
на оцінка економічного розвитку на 
основі інновацій. 
Під час стажування було проведено 

анкетування топ-менеджменту тайван-
ських транснаціональних компаній 
(зокрема Asus, Acer, Media-Tek), се-
реднього та малого бізнесу в високо- 
та середньотехнологічних галузях еко-
номіки щодо факторів інноваційної 
спроможності та ведення бізнесу. Та-
кож завдяки відкритому доступу до 
ресурсів Центральної бібліотеки Тайбею  

 

 
Інститут економіки Академії Сініка,  

фото: О.В. Хоменко 

 
та Академії Сініка вдалося збагатити 
теоретичний арсенал у питаннях еко-
номічного розвитку Азіатсько-
Тихоокеанського регіону. Результати 
дослідження представлено у наукових 
публікаціях та звіті, а також на семі-
нарі в Центрі дослідження Китаю. 
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Під час перебування на острові 
Тайвань, О.В. Хоменко відвідала біз-
нес-форуми, конференції та симпозіу-
ми. Заходи були присвячені проблема-
тиці, яку досліджувала О.В. Хоменко, а 
також встановленню партнерських ко-
нтактів з представниками бізнесу, 
освіти та науки.  
Окрім наукового стажування, 

О.В. Хоменко закінчила триместровий 
курс з китайської мови у Національ-
ному університеті Тайваню та успішно 
склала випробування.  
Також наукове життя урізноманіт-

нювали Міністерство закордонних 
справ та Центр дослідження Китаю: 
окрім конференцій та симпозіумів, 
вони організовували культурні заходи з 
метою інтеграції у тайванське середо-
вище та вивчення китайських традицій 
-святкування фестивалю Середини 
осені, Дня республіки.  
Міжнародне наукове стажування — 

це унікальна можливість працювати в 
інтернаціональному колективі, обмі-

нюватися досвідом та знаннями з ко-
легами та вивчати культуру і мову ін-
ших країн. Це дозволяє швидше інтег-
руватися в інтернаціональне 
суспільство та бути гнучким до змін у 
глобалізованому світі. 

 
Презентація на науковому семінарі Центру дослідження Китаю 

 
Фото з Президентом International Management 

Council Taipei Chapter (в центрі) 
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Для тих, хто бажає навчатися або 
стажуватися в Китаї є низка грантів від 
Уряду та університетів. Зокрема, CSC 
Scholarship 2019-2020 для іноземних 
студентів бакалаврату, магістратури, а 
також аспірантів. Стипендії CSC 
Scholarship надаються для навчання у 
понад 3000 китайських університетах.  
Процес подачі заяв складається з 

наступних пунктів:  
1. Вибрати університеті із запропо-

нованого переліку; 
2. Зв’язатися з професором, який 

буде приймати; 
3. Заповнити он-лайн заявку на 

сайті https://www.cscscholarship.org/; 

4. Отримати медичну довідку за 
спеціальною формою, яка розміщена 
на вищевказаному сайті; 

5. Відправити друковані екземпля-
ри в Посольство.  
Кінцевий термін подачі заяв — кі-

нець квітня 2019 року. 
Успіхів у здобутті!  
 
 

Матеріал підготовлено 
кандидатом економічних наук,  
старшим викладачем кафедри  

міжнародної економіки, 
науковим співробітником  
Інституту вищої освіти  

О.В. Хоменко  
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