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В роботі ІІІ Міжнародної наукової конференції «Сучасні суспільні 
проблеми в соціологічному та політологічному вимірах» взяли участь 32 
учасники, з яких: 24 дослідники з України (міста Харків, Запоріжжя, 
Миколаїв, Дніпро, Одеса, Ужгород, Маріуполь) та 7 науковців з інших 
країн світу – Великої Британії, Німеччини, Швеції, Сполучених Штатів 
Америки та Азербайджану. Серед авторів – 7 докторів наук, 
13 кандидатів наук, 4 наукових співробітника 4 аспіранти. 

 


