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4.1. Наукові статті, тези наукових доповідей та повідомлень 

4.2. Наукова новизна науково-дослідницької роботи: - вперше на рівні наукової статті 

проведено ґрунтовне, комплексне  дослідження основних напрямків курсу реформ у КНР  

70 – 90 років ХХ століття. Аналізуються основні напрямки, цілі, завдання, особливості 

політики модернізації, що проводило керівництво КНР в курсі реформ і відкритості. 

Детально досліджуються основні аспекти «соціалізму з китайською специфікою», 

політико-правова ідеологія реформ, вплив традиційних конфуціанських цінностей. На тлі 

дослідження значної монографічної літератури зроблено висновок про складний і 

суперечливий характер перетворень у КНР. 
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