
ЗВІТ 

про підвищення кваліфікації (стажування) 

 
Прізвище, ім’я, по батькові: Мостовенко Наталія Анатоліївна                                                       

. 

Науковий ступінь:     кандидат економічних наук                                                         . 

 

Вчене звання:    доцент                                                                                                      . 

 

Посада:   доцент кафедри фінансів, банківської справи та страхування                    . 

 

Кафедра, інший структурний підрозділ: кафедра фінансів, банківської справи та 

страхування                                                                                                                                . 

 

Мета підвищення кваліфікації (стажування): підвищення рівня теоретичної та 

практичної підготовки, набуття досвіду провадження науково-дослідної діяльності, 

забезпечення інформаційного обміну та розширення наукових контактів 

 

Найменування закладу (установи), в якій здійснювалось підвищення кваліфікації 

(стажування) Університет Марії Кюрі-Склодовської (UMCS) в м. Люблін (Польща) 

 

Термін підвищення кваліфікації (стажування):  

з «23» травня 2022 року до «23» червня 2022 року  

 

відповідно до наказу від «18» травня 2022 року № 224/01-02. 

 

Реалізовані результати стажування: 

Участь у наукових семінарах: 

1) Науковий семінар кафедри економічної та регіональної політики економічного 

факультету UMCS на тему: Економічні причини та наслідки війни в Україні (26 травня 

2022р.) 

 



 

2) Семінари «ECOTECH-COMPLEX Seminar»:  

 «StethoMe – домашній стетоскоп з модулем штучного інтелекту. Від ідеї до реалізації 

на ринку. Запуск Medtech на регульованому ринку медичних виробів» (30 травня 2022р..); 

 

-«Міждисциплінарний інноваційний центр 3W – можливості та виклики» (20 червня 2022 р.) 

 



Участь у наукових конференціях: 

1) Наукова конференція «Діагностика стану фінансів місцевого самоврядування – 

проблеми, виклики, рекомендації» (Білосток, Люблін, 30 травня 2022 року (MS Teams)) 

 

 

 

2) Національна наукова конференція «Фінанси та інноваційний розвиток регіонів», 

(Жешувський інститут економіки та фінансів, Уланів 20-21.06.22. (MS Teams)) 

 



Присутність на лекціях: 

1) Дисципліна «Страхування» (лектор: професор UMCS Тереза Беднарчик, кафедра 

страхування та інвестицій, Інститут економіки та фінансів, економічний факультет, UMCS) - 

11.06.2022р. 

  

2) Дисципліна «Інвестиції ринку капіталів» (лектор: доцент Катажина Крулік-Колтунік, 

кафедра страхування та інвестицій, Інститут економіки та фінансів, економічний факультет, 

UMCS) – 06.06.2022р., 13.06.2022р. 

 

3) Дисципліна «Альтернативні інвестиції» (лектор: доцент Ілона Скібінська-

Фабровська, кафедра страхування та інвестицій, Інститут економіки та фінансів, економічний 

факультет, UMCS) - 14.06.2022р. 
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