
 
 

 
 
 

"Китайська цивілізація: традиції та сучасність. 
Перспективи соціально-економічного та політичного 

розвитку КНР в XXI столітті"  

中華文明：傳統與現代  
 

Місце: Київ, пр. Перемоги 54/1, конференц-зал ДВНЗ «Київський 

національний економічний університет імені Вадима Гетьмана” 

 

Організатори: Українська асоціація китаєзнавців, Інститут сходознавства 

ім. А.Ю. Кримського НАН України, ДВНЗ «Київський національний 

економічний університет імені Вадима Гетьмана». 

 

22 вересня 2015 року відбудеться ІХ Наукова конференція "Китайська 

цивілізація: традиції та сучасність. Перспективи соціально-економічного та 

політичного розвитку КНР в XXI столітті". Конференція проводитиметься в 

ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима 

Гетьмана» за адресою: Київ, пр. Перемоги 54/1. 

Організатори: Українська асоціація китаєзнавців, Інститут сходознавства ім. 

А. Ю. Кримського НАН України, ДВНЗ «Київський національний економічний 

університет імені Вадима Гетьмана». 

Місце проведення: Київ, пр. Перемоги 54/1, ДВНЗ «Київський національний 

економічний університет імені Вадима Гетьмана”. 

Роботу буде організовано за наступними секціями: 

1.  «Дослідження китайської цивілізації: історія, філософія, 

культура» 

2. «Теоретичні та прикладні питання китайського мовознавства і 

літературознавства» 



3. «Сучасна модель соціально-економічного розвитку Китаю: 

досвід для України»  

Окрім цього, в рамках Конференції планується проведення круглого 

столу «Китайський бізнес в Україні». 

Робочі мови: українська, російська, китайська, англійська. 

Доповідь: 10-15 хвилин 

Наукове повідомлення: 5 хвилин 

Вимоги до оформлення тез доповідей.  

Структура тез: Назва, автори та установа, до якої належать, анотація, 

ключові слова, основний текст (включаючи рисунки і таблиці), висновок, 

список використаних джерел, додатки. 

Правила оформлення: 10000 знаків, Times New Roman, розмір шрифту - 11 , 

інтервал – 1; верхні та нижні поля – 2,5 см, ліве і праве поля – 2 см.  

Посилання на джерела оформлюються в квадратних дужках; таблиці, 

рисунку та формули створюються тільки в ректорах MSOffice.  

Кінцевий термін подання тез – 31 серпня 2015 року.  

Оргкомітет конференції:  

Богомолов О.В. - голова організаційного комітету, директор Інституту 

сходознавства ім. А.Ю. Кримського НАН України, к.філол.н. 

Лук’яненко Д.Г. - голова організаційного комітету, перший проректор з 

науково-педагогічної та наукової роботи ДВНЗ «КНЕУ ім. В.Гетьмана», 

д.е.н., професор 

Кіктенко В.О. - член організаційного комітету, завідувач відділу Далекого 

Сходу Інституту сходознавства ім. А.Ю. Кримського НАН України, д.філос.н. 

Антонюк Л.Л. - член організаційного комітету, Директор Інституту вищої 

освіти ДВНЗ «КНЕУ ім. В.Гетьмана», д.е.н., професор 

Вільчинський Ю.М. - член організаційного комітету, завідувач кафедри 

філософії ДВНЗ «КНЕУ ім. В.Гетьмана», д.філос.н., професор 

Дудко І.Д. - член організаційного комітету, завідувач кафедри політичної 

історії ДВНЗ «КНЕУ ім. В.Гетьмана», д.політ.н., професор 

Мавріна О.С. - член організаційного комітету, вчений секретар Інституту 

сходознавства ім. А.Ю. Кримського НАН України, к.і.н. 



Отрощенко І.В. - член організаційного комітету, провідний науковий 

співробітник Відділу Далекого Сходу Інституту сходознавства ім. А.Ю. 

Кримського НАН України, д.і.н. 

Радівілов Д.А. - член організаційного комітету, заступник директора з 

наукової роботи Інституту сходознавства ім. А.Ю. Кримського НАН України, 

к.філол.н. 

Солодковський Ю.М. - член організаційного комітету, декан факультету 

міжнародної економіки і менеджменту ДВНЗ «КНЕУ ім. В.Гетьмана», к.е.н., 

доцент  

Якубчик О.С. - відповідальний секретар організаційного комітету, помічник 

ректора ДВНЗ «КНЕУ ім. В.Гетьмана» 

Робоча група:  

Гальперіна Л.П. - професор кафедри міжнародного менеджменту ДВНЗ 

«КНЕУ ім. В.Гетьмана», к.е.н. 

Гобова Є.В. - м.н.с. Відділу Далекого Сходу Інституту сходознавства ім. А.Ю. 

Кримського НАН України, к.філол.н. 

Гурова Ю.С. - ст.викладач кафедри міжнародної економіки, к.е.н. 

Єфремов Д.П. - доцент кафедри макроекономіки та державного управління, 

к.е.н. 

Філь Ю.С. - м.н.с. Відділу Далекого Сходу Інституту сходознавства ім. А.Ю. 

Кримського НАН України 

Хоменко О.В.- провідний фахівець з управління проектами та програмами 

інноваційних технологій у вищій школі, к.е.н. 

Циркун О.І. - директор інституту англомовних програм КНЕУ 

Черницька Т.В. - доцент кафедри міжнародної економіки, к.е.н. 

 

01001, Україна, Київ, вул. Грушевського 4,  

Інститут сходознавства ім. А. Ю. Кримського НАН України 

03680, Україна, Київ, пр. Перемоги 54/1,  

ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима 

Гетьмана»  

e-mail: info@sinologist.com.ua, ivo@kneu.edu.ua  



   

Анкета   
 

Прізвище, ім'я, по батькові (повністю)  
                                                                                                                                                                                       
Науковий ступінь, вчене звання                                                                                                                       
Країна______________________ Місто                                                                                                                 
Організація (повне найменування)  
                                                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                                                       
Посада  
                                                                                                                                                                                       
                                                                                                                                                                                       
Назва доповіді  
                                                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                                                       
Електронна адреса для контактів (e-mail)  
                                                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                                                       
Телефон, факс  
                                                                                                                                                                                       

 
Потреба розміщення в готелі:  так___  ні ___  
Одномісний номер (≈350 грн./доба)   ___________________________________________________ 
Двомісний номер (≈ 200 грн./доба)  ____________________________________________________ 
 
 

Оргкомітет  
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