
I міжнародна науково-практична конференція “Право та публічне 

управління – новітні тенденції розвитку” 

 

 30-31 березня 2022 р. була проведена I міжнародна науково-

практична конференція “Право та публічне управління – новітні 

тенденції розвитку” (онлайн). Вона була організована КНУБА  спільно з 

Аль-Рафідаїн Університетом (Багдад, Ірак), Вищою школою фінансів і права 

у Бєльсько-Бялій (Польща) та Київським регіональним центром Національної 

академії правових наук України. 

 В зв’язку з агресією РФ проти України, можливо, цю конференцію треба 

було перенести на більш пізній термін. Але наші колеги з Іраку та Польщі 

наполягли на проведенні конференції за планом. Вони захотіли саме в цей час 

підтримати наш університет і загалом Україну. Ми щиро вдячні їм за це.  

Їх листи підтримки. http://www.knuba.edu.ua/?p=144065 

 
ОРГКОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ 

 Дмитро Хлапонін, кандидат наук з державного управління, КНУБА 

 Александр Сапінський, доктор філософії, заступник редактора видавництва Бєльсько-

Бяльської школи фінансів і права, президент Живецького Інституту соціальної економіки, 

Польща 
 Акіл Махмуд Джавад, доктор філософії, Університетський коледж Аль-Рафідайн, Ірак 
 Вікторія Тернавська, кандидат юридичних наук, доцент, Київський регіональний центр 

Національної академії правових наук України. 

 

КОНСУЛЬТАНТИ  
 Габаві Ясін Мохаммед, заступник міністра освіти Іраку, проф., доктор наук, Ірак. 

 Петро Ворона, доктор наук з державного управління, професор, начальник відділу 

управління грантами Національного фонду досліджень, Україна. 
 Єжи Каспжак, проф. д-р хаб., декан факультету права та адміністрації Вармінсько-

Мазурського університету в Ольштині, Республіка Польща. 

 Саргу Лілія, доктор філософії, доцент, декан факультету економіки, Європейський 

університет Молдови, Республіка Молдова.  
 Андрій Семенченко, доктор наук з державного управління, професор, Член Національної 

комісії, що здійснює державне регулювання у сфері електронних комунікацій, радіочастотного 

ресурсу та надання поштових послуг, Україна. 
 Намір Хашім Касім, доктор філософії, доцент кафедри кібербезпеки та комп’ютерної 

інженерії КНУБА.  
 Аль-Габаві Мохаммед, доктор філософії, доцент, керівник лінгвістичного комітету, 

Міністерство вищої освіти, Ірак.  
 

 30.03.22 з вітальними промовами до учасників конференції звернулися 

заступник міністра освіти Іраку проф. Габаві Ясін Мохаммед, проректор з 

науки та інноваційного розвитку КНУБА Ковальчук О.Ю., президент 

Живецького Інституту соціальної економіки Александр Сапінський, Польща, 

ректор Аль-Рафідаїн університету доктор Махмуд Джавад. 

 Були заслухані у змішаному форматі цікаві доповіді за тематикою 

конференції. Всі доповіді були англійською мовою.  

 31.03.22 учасників конференції привітали доктор Хасіба Азіз, член 

Ради при Голові Федерального суду Кіркука, Ірак, Дару Хабат, директор 

міжнародної компанії Kfaf з переказу грошей, Петро Ворона, начальник 



відділу управління грантами Національного фонду досліджень, Україна, 

Андрій Семенченко, член Національної комісії, що здійснює державне 

регулювання у сфері електронних комунікацій, радіочастотного ресурсу та 

надання поштових послуг, Україна. 

 Учасникам конференції в прямому ефірі (в м. Багдаді, м. Бєльсько-

Бялій та в м. Києві) були вручені сертифікати.  

 Україна в стані війни, нам важко, важко науковцям та викладачам. Але 

ми віримо, що Україна обов’язково переможе, стане ще сильнішою і ми з вами 

обов’язково будемо співпрацювати та зустрічатися на наступних наукових 

заходах.  

  

Дана конференція має важливе значення для розвитку подальшої 

наукової співпраці закладів вищої освіти – організаторів конференції, є 

майданчиком для виступів та обміну думками, науковим та практичним 

досвідом в галузях   

конституційного права, адміністративного права, інформаційного права, 

екологічного права, цифрового урядування та цифрової демократії, 

теоретичних та практичних аспектів публічного управління та 

адміністрування та інших напрямків досліджень. 

Зазначена конференція є першим міжнародним науковим заходом із 

відповідних тематичних напрямків, яка була організована та проведена 

кафедрою політичних наук і права КНУБА спільно із колегами з 

університетів Іраку та Польщі. 

Однак, міжнародна науково-практична конференція “Право та публічне 

управління – новітні тенденції розвитку” буде проводитись щорічно задля 

залучення якнайширшого кола зацікавлених учасників – науковців, юристів-

практиків, державних службовців різних рівнів, управлінців в різних галузях 

та сферах діяльності, викладачів. 

Організатори конференції мають ще багато ідей, зокрема щодо 

реалізації різних наукових проектів, спрямованих на розвиток науки, 

економіки своїх країн, захисту конституційних прав громадян.    

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

 


