
 

   

 

 

З а п р о ш е н н я  

  

Кафедра адміністративного права та Кафедра права місцевого 

самоврядування  Факультету права і адміністрації Ягеллонського 

університету щиро запрошують до участі у Міжнародній гібридній 

конференції під назвою: 

 
«Адміністративна (урядова та самоврядна) 

здатність держави-члена та кандидата у члени 

Європейського союзу» 

 

 

 

Краків , 20 – 21 квітня 2023 р. 

 

 

 

Конференція організована у співпраці із Києво-Могилянською школою 

врядування імені Андрія Мелешевича, Кафедрою теорії права та 

конституціоналізму Національного університету «Львівська політехніка» та 

Факультетом менеджменту і публічного адміністрування Івано-Франківського 

національного технічного університету нафти і газу.  
 

 



 

Конференція відбудеться під Патронатом Декана Факультету права і 

адміністрації Ягеллонського університету проф .  доктора наук Єжеґо 

Пісуліньськєґо і  Голови Ради Міста Кракова Рафала Комаревича .  

Організатори ставлять за мету сформулювати універсалізований та сфокусований 

підхід до здатності державної публічної адміністрації, як у її урядовому, так і в 

самоврядному вимірі з точки зору викликів, які ставлять перед державною 

адміністрацією держави-члена та держави-кандидата до Європейського Союзу 

європейське право та децентралізований, мережевий, багаторівневий і частково 

детериторіальний спосіб виконання публічних завдань, котрі регулюється 

європейським та національним законодавством. 

Ми також розраховуємо на практичний досвід апеляційних рад місцевого 

самоврядування та регіональних аудиторських палат в контексті адміністративної 

здатності їхніх органів та органів місцевого самоврядування. 

Ключовими питаннями будуть:  

1. Цілі, завдання та аксіологія Європейського Союзу та держави-члена з 

адміністративно-правової точки зору (на шляху до спільноти). 

2. Фактори та здатність публічної адміністрації держави-члена та держави-кандидата 

на вступ до ЄС виконувати публічні завдання (національні та європейські), тобто 

реформи і зміни, а також саморегулювання та обмежений формалізм як вектори 

вірного, розумного, інтегрованого, мережевого, багаторівневого та детериторіального 

державного адміністрування (у світлі окремих нормативних актів ЄС та національних 

актів). 

3. Інтеграція до європейського освітньо-наукового простору в контексті 

професіоналізації державних службовців – плюси та мінуси, що випливають із чинних 

норм про статус службовців державного управління: виклики та проблеми.  

4. Значення державного (урядового) управління та його поточна матеріальна та 

формальна (системна і процедурна) адаптація (діагностика поточного стану) для 

реалізації державного управління ЄС. 

5. Значення місцевого самоврядування та його поточна матеріальна та формальна 

(системна і процедурна) адаптація (діагностика поточного стану) для реалізації 

державного управління ЄС. 

Взяти участь у конференції можна дистанційно або стаціонарно на місці у Кракові: з 

доповіддю (із зазначенням, чи доповідь виголошуватиметься на конференції чи лише 

буде надана для публікації); і без доповіді. Доповіді будуть виголошуватися онлайн і 

стаціонарно на місці. Усі доповіді будуть транслюватися. Доповіді, прийняті Науковим 

комітетом конференції, будуть опубліковані польською, українською та англійською 

мовами у високорейтинговому виданні. Учасник конференції має право вибору мови, 

якою він виступатиме та публікуватиме доповідь/статтю. На дистанційний виступ 

відводиться 10 хвилин, на стаціонарний – 15–20 хвилин. 



 

Незалежно від обраної мови доповіді на етапі публікації анотація повинна бути додана 

до статті польською, українською та англійською мовами. На етапі заявки слід 

долучити анотацію однією обраною мовою. Конференція відбуватиметься польською, 

українською та англійською мовами. Виступи польською мовою перекладатимуться на 

українську і навпаки. Виступи англійською мовою не перекладатимуться. 

До Наукового комітету увійшли: проф. доктор наук Валерій Тертичка (Національний 

університет «Києво-Могилянська академія»), проф. доктор наук Віталій Ковальчук 

(Національний університет «Львівська політехніка»), проф. доктор наук Дмитро 

Дзвінчук (Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу), 

проф. Івона Ніжнік-Добош (Ягеллонський університет), проф. М. Мончинські 

(Ягеллонський університет). 

 

Інша детальна інформація про Конференцію у деталізованому 

Запрошенні, а також форма заявки та детальна Програма (після 

надходження заявок) розміщені (та будуть розміщені відразу після 

Ваших заявок) на сайті: https://www.uj.edu.pl/web/confer-zdolnosc-

adm 

Інформація про детальну Програму Конференції також буде 

надіслана Учасникам одразу після отримання заявок та 

приготування детальної Програми.  

 

Остаточний термін подачі заявок: до 20 березня 2023 р. 

 

Ми щиро сподіваємося, що обрана тема та дослідження із 

національної, європейської та української перспективи заохотить 

Вас до участі у конференції. 

 

З повагою, 

 

Проф. доктор наук Івона Ніжнік-Добош  

Проф. доктор наук Марек Мончиньскі  

https://forms.office.com/e/7BpPVPHVCN
https://www.uj.edu.pl/web/confer-zdolnosc-adm
https://www.uj.edu.pl/web/confer-zdolnosc-adm

