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кафедри соціально-гуманітарних дисциплін, 
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Мілкусова Хелена доктор філософії, доцент кафедри 
соціальних дисциплін, Факультет 
філософії, Прешівський університет,  

м. Прешево, Республіка Словакія 
Управління словацько-українським кордоном в рамках 

вдосконалення транскордонного співробітництва між Словацькою 

Республікою та Україною 
 

Скиба  

Елеонора Костянтинівна 

доктор філософських наук, доцент, 
професор кафедри соціально-гуманітарних 
дисциплін, Дніпропетровський державний 

університет внутрішніх справ 
м. Дніпро, Україна 
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президент громадської організації «Центр 
стратегічного партнерства»,  

м. Ужгород, Закарпатська 
Політика білінгвізму в контексті міжкультурних комунікацій у 

країнах ЄС 
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Ніна Миколаївна 

кандидат філософських наук, доцент, 

професор кафедри соціології та політології, 
Національний технічний університет 
«Харківський політехнічний інститут», 

м. Харків, Україна 
Національні меншини як суб’єкти політичного процесу 

 
Пожидаєв 

Євгеній Олександрович 

кандидат політичних наук, науковий 
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«Geliy», 

м. Бейкерсфілд, штат Каліфорнія, США 

Участь несистемної політичної опозиції Росії у президентських 

виборах 2018 р. 
Доля  

Ірина Миколаївна  
кандидат політичних наук, доцент 
кафедри соціології та політології 
Національний технічний університет 
«Харківський політехнічний інституту»,  

м. Харків, Україна 
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Карманщікова 
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кандидат економічних наук, провідний 
співробітник аналітичного відділу 

«Аzermarka company» 
м. Баку, Азербайджан 

Вплив політичних стереотипів в формування міжнародної 

політики Північного Кавказу 

 
Попова  

Вікторія Геннадіївна 

кандидат економічних наук, доцент, 

доцент кафедри маркетингу, Донецький 

національний університет імені Василя 
Стуса,                           м. Вінниця, Україна 

Вплив політичної кризи в Україні на конкурентоспроможність 

регіонального виробника вітчизняної продукції 

 

Тахтарова 

Клавдія Анатоліївна 

кандидат економічних наук, доцент, 
доцент кафедри менеджменту та 
поведінкової економіки, Донецький 
національний університет імені Василя 
Стуса,                           м. Вінниця, Україна 

Новації вітчизняної соціальної політики у бюджеті 2018 р. 

 
Кривоніс  

Тетяна Вікторівна 

редактор, філії національної телекомпанії 
України «Харківська регіональна дирекція» 
ТО »Обласне радіо»,        м. Харків, Україна 

Рівень довіри громадськості до православної церкви 

 



 

Макарікова Даса магістр, експерт словацького 

дослідницького центру, зовнішньо-
політична асоціація Республіки Словакія 

м. Братислава, Республіка Словакія 

Переслідування як політичний інструмент порушень прав люди за 

комуністичного режиму в Словакії 

 
Гасимов  

Ібрагім Фархад 

науковий співробітник, Науково-дослідний 
центр політичних досліджень «Caspian 
Gates»,                       м. Баку, Азербайджан 

Політична ситуація на Північному Кавказі: перспективи 

загострення 

 
Малявін  

Євген Вікторович 
старший викладач кафедри соціології та 
політології, Національний технічний 
університет «Харківський політехнічний 
інститут»,                        м. Харків, Україна 

Зовнішньополітичні орієнтири сучасної республіки Білорусь 

 

 
В роботі ІV Міжнародної наукової конференції «Сучасні суспільні 

проблеми в соціологічному та політологічному вимірах» взяли участь 36 
учасників, з яких: 28 дослідники з України (міста Вінниця, Дніпро, 

Запоріжжя, Маріуполь, Миколаїв, Одеса, Харків, Ужгород) та 
8 науковців з інших країн світу – Великої Британії, Німеччини, 
Республіки Словакії, Сполучених Штатів Америки та Азербайджану. 
Серед авторів – 9 докторів наук, 14 кандидатів наук, 6 наукових 
співробітника, 3 аспіранти. 


