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Аспірантка виконує дисертаційну роботу на тему: «Механізми державного управління 

цифровою трансформацією територіально-економічних систем». 
 

 

Відповідно до індивідуального плану роботи аспірантки третього року підготовки 

продовжувалася робота за обраною темою дисертаційної роботи, яка затверджена Вченою 

радою  Національного університету «Чернігівська політехніка». 

 

За освітньою складовою (відсутня академічна заборгованість): 

 участь в Літній школі та навчальному візиті до Чеського університету 

природничих наук м.Прага (17.10.2022 - 27.10.2022.) у рамках проєкту 

«Підвищення потенціалу аспірантів для якісних досліджень в Україні», який 

реалізували Міністерство закордонних справ Чеської Республіки у консорціумі з 

Національним університетом «Чернігівська політехніка» та іншими українськими 

університетами; 

 проходження віртуального курсу для аспірантів та науковців на тему «Практичні 

інструменти досліджень, фінансованих грантом»; 

 

 

За науковою складовою: 

проведення науково-дослідницької роботи за темою дослідження: 

 опрацьовано наукові джерела за темою дослідження; 

 участь в реалізації грантового проєкту «Модель оцінки цифрової трансформації 

територіальних громад», шо профінансований Міністерством закордонних справ 

Чеської республіки 

 

 

публікації за темою дисертації 

 стаття «Розвиток територій на засадах цифровізації» у № 5 за 2022 рік 

електронного фахового журналу «Проблеми сучасних трансформацій. Серія: 

право, публічне управління та адміністрування»: DOI: 

https://doi.org/10.54929/2786-5746-2022-5-02-04 

 

 

апробація результатів дисертаційного дослідження:  

 

 взято участь у XXIII Міжнародній науково-практичній конференції «Сучасні 

аспекти модернізації науки: стан, проблеми, тенденції розвитку», вересень 2022, 

ГО «ВАДНД», м. Дікірх (Люксембург) з публікацією тез; 

 взято участь у IV Міжнародній науково-практичній конференції «Стратегічні 

напрямки зовнішньої політики Європейського Союзу», жовтень 2022, ХНУ імені 

В. Н. Каразіна, м. Харків з публікацією тез. 



 взято участь у IV Міжнародній науково-практичній конференції «Сучасна 

парадигма публічного управління», листопад 2022, ЛНУ імені Івана Франка, м. 

Львів з публікацією тез. 

 взято участь у Міжнародній науково-практичнії конференцію «Сучасні шляхи 

вирішення новітніх проблем науки», листопад 2022, Академія ГУСПОЛ, м. 

Куновіце (Чеська Республіка),  з публікацією тез. 

 взято участь у Міжнародній мультидисциплінарній конференції «Сучасні виклики 

для сталого розвитку країн світу під час війни в Україні», листопад 2022, Чеський 

університет природничих наук, м. Прага, з публікацією тез. 

 

участь у науково-дослідній роботі кафедри: 

 співвиконавець науково-дослідної теми «Європейський досвід інноваційного 

розвитку системи публічного управління для забезпечення суспільної стабільності 

України». 

 

 

 

Здобувач         С.В. Коваленко  

 

Науковий керівник  

к.е.н., доцент                    Ю.В. Шабардіна  
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