Шановні колеги!
Запрошуємо Вас до публікації результатів наукових
досліджень, які присвячені
актуальним проблемам історії та сучасного розвитку
Китаю, дослідженню китайської
мови та літератури, вивченню контактів Китаю з
іншими країнами Азії та з Україною,
у науковому журналі «Китаєзнавчі дослідження»,
№ 3, 2022.
Журнал видається чотири рази на рік Інститутом
сходознавства ім. А. Ю. Кримського НАН України, ГО
«Українська асоціація китаєзнавців» та ДВНЗ «Київський
національний економічний університет імені Вадима
Гетьмана».
ISSN 2409-904X (Print)
ISSN 2616-7328 (Online)
Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ 2366313503ПР від 17.12.2018
Мова видання: українська, російська (для
іноземців), англійська, китайська (спрощена та традиційна
графіка)
Фахова реєстрація: журнал включено до Переліку
наукових фахових видань України категорії Б у галузі
філософських, філологічних, політичних та економічних
наук (спеціальності 033 «Філософія», 035 «Філологія»,
051 «Економіка», 052 «Політологія», 071 «Облік і
оподаткування», 072 «Фінанси, банківська справа та
страхування», 073 «Менеджмент», 075 «Маркетинг»,
076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність»,
292 «Міжнародні економічні відносини») відповідно до
Наказу МОН України від 26.11.2020 № 1471 (додаток 3).
Журнал реферується у: Crossref, Vernadsky
National Library Of Ukraine, Google Scholar, ResearchBib,
EuroPub, Open Ukrainian Citation Index.
DOI: https://doi.org/10.15407/chinesest
Видавництво: Видавничий дім «Гельветика».

РУБРИКИ ЖУРНАЛУ








Історія, філософія та наука Китаю
Політичний та соціально-економічний розвиток Китаю
Китайська мова та література
Переклади китайської літератури
Китай та його сусіди
Хроніка

До рубрики «Хроніка» приймаються огляди наукових заходів, які мали місце як у нашій
країні, так і за кордоном. Статті можуть подавати науковці, а також аспіранти і здобувачі (більше
див.: розділ «Авторам»). Рукописи проходять анонімне рецензування. Редакція інформує автора про
приймання матеріалів або про відмову в публікації. Редакція не завжди поділяє позицію авторів.
При передруку посилання на «Китаєзнавчі дослідження» обов’язкове.
ПОРЯДОК ПОДАННЯ МАТЕРІАЛІВ

Для опублікування статті у № 3 за 2022 р. необхідно до 26 серпня
2022 року включно:
 заповнити довідку про автора;
 надіслати
на
електронну
пошту
редакції
info@chinesestudies.com.ua статтю, оформлену згідно з вказаними вимогами.
Редакція журналу здійснює зовнішнє та внутрішнє анонімне
рецензування статей та перевірку на наявність плагіату за допомогою
програмного
забезпечення StrikePlagiarism.com від
польської
компанії Plagiat.pl.
Публікація матеріалів є БЕЗКОШТОВНОЮ.
У період воєнного стану в Україні журнал буде видаватися виключно в електронній формі.
ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ СТАТТІ

Рукопис подається у вигляді документа MS Word із розширенням *.rtf або *.doc (шрифт Times
New Roman 14, міжрядковий інтервал – 1,5). Поля: верхнє – 2,5 см, нижнє – 2,5 см, ліве – 2,5 см, праве
– 1,5 см. Сторінки не нумеруються. Рукописи проходять анонімне рецензування. Обсяг статті має
бути 16-20 сторінок, при цьому основного тексту – не менше 20 000 знаків.
Стаття оформлюється за такою схемою:
Блок 1. УДК, заголовок, ПІБ автора (співавторів) (транслітерація), науковий ступінь, учене
звання, назва, адреса організації, електронна пошта усіх або одного автора, анотація (270–300 слів),
ключові слова (5–7 слів) англійською мовою.
Блок 2. Заголовок, ПІБ автора (співавторів), анотація (270–300 слів), ключові слова (5–7 слів)
українською мовою.
Блок 3. Повний текст статті мовою оригіналу.
Блок 4. Список літератури з кириличними посиланнями.
Блок 5. Транслітерований список літератури (References).
Приклад оформлення статті:
UDC 94(510): 329.15(510)
The ideology of the Chinese Communist Party in the period of the reforms and openingup: the problem of definition and research methodology
V. Kiktenko
Dr. Habil. in Philosophy, Senior Fellow
A. Yu. Krymskyi Institute of Oriental Studies of National Academy of Sciences of Ukraine
4, Hrushevskoho str., Kyiv, 01001, Ukraine
kiktenko@gmail.com
The article studies the problem of definition and methods of studying the ideology of the Chinese
Communist Party in the post-Maoist period… (обсяг анотації 270-300 слів)
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Ідеологія Комуністичної партії Китаю в період політики реформ і відкритості:
проблема визначення та методологія досліджень
В. О. Кіктенко
У статті досліджуються проблема визначення та методи вивчення ідеології Комуністичної
партії Китаю в постмаоїстський період … (обсяг анотації 270-300 слів).

Ключові слова: ідеологія, марксизм-ленінізм, “три представництва”(5-7 слів)
Ідеологія Комуністичної партії Китаю та різні контексти її розвитку постійно перебувають у
центрі уваги істориків, політологів, філософів, лінгвістів, китаєзнавців, хоча найчастіше об’єктом
дослідження є не сама ідеологія, а суміжні питання, що стосуються історії та сучасного розвитку
Китайської Народної Республіки [Michalak-Pikulska 2002, 66] …
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