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NBU University Challenge: загальний огляд 

Етапи змагання

• 23 жовтня 2019 року Подання робіт
• напередодні КМП

• дотримання етичних стандартів

• 8 листопада 2019 року Оголошення фіналістів
• 3 команди

• різні університети

• 22 листопада 2019 року Презентації фіналістів (фінал)
• Не допускається зміна рекомендації та рішення

• Запрошуються усі команди-учасники в якості слухачів
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Оцінювання

Оцінюється тільки презентація!

Хто судді?

• НБУ (представники Комітету з монетарної політики)

• Представник CFA

• Представник College Fed Challenge

Категорії оцінювання:

• Розуміння ролі і функцій центрального банку, поточного стану економіки та 
монетарної політики

• Відповіді на запитання суддів

• Презентація

• Дослідження і аналіз

• Робота в команді
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Переваги участі та винагорода

Для НБУ
Налагодження комунікації та підготовка кваліфікованих кадрів

Для студентів
Практичні навички застосування сучасного макроекономічного аналізу та підвищення рівня обізнаності 
щодо ухвалення рішень з монетарної політики та забезпечення фінансової стабільності

• Сертифікат учасника/ фіналіста/ переможця 

• Стажування

• Потенційне місце роботи

Для наставників та університетів
Посилення практичної складової навчальних курсів

• Сертифікат наставника фіналіста/ переможця 

• Стажування

• Семінари
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Стажування у НБУ
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• Вітаються спільні 

дослідницькі проекти з 

фахівцями НБУ 

• Отриманні під час 

стажування знання 

допоможуть 

посилити практичні 

аспекти 

дослідницьких робіт

• Практичні знання та 

навички

• Можливість 

долучитися до 

процесу прийняття 

рішень у НБУ

• Стимулювання 

якісних досліджень з 

монетарної політика 

та банківської справи

• Залучення молодих 

дослідників до 

практичної діяльності 

НБУ

• Презентації на 

внутрішніх та / або 

відкритих дослідницьких 

семінарах

• Публікація результатів 

дослідження у «Віснику 

НБУ»

• Аспіранти 

• Докторанти 

• Молоді дослідники 

Основна мета ОчікуванняУчасники 

• Найбільш 

оптимальний термін 

для активної роботи 

над дослідженням  

Термін 

• Від 1 до 3 місяців



Стажування у НБУ: переваги

1. Стимулююче дослідницьке середовище у безпосередній 

близькості до процесу прийняття рішень

• стажування проходить у Відділі досліджень ДМПЕА

• можливість консультацій із фахівцями інших підрозділів НБУ

• участь у дослідницьких семінарах НБУ та внутрішніх зустрічах, що пов’язані з 

тематикою дослідження 

• організація внутрішніх та/або відкритих  семінарів для презентації стажерами 

результатів власних дослідницьких робіт

2. Технічна підтримка

• комфортне робоче місце

• доступ до інформації та даних, які необхідні для проведення дослідження
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Стажування у НБУ: документи для участі
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IV

• Очікування від стажування  

• Бажаний термін стажування 

• Інші умови (графік роботи)

Мотиваційний лист (1-2 сторінки) I

• мета дослідження

• дані та методика 

• очікувані результати 

Дослідницька пропозиція IІI

• розширене резюме із зазначенням основних робіт здобувача 

(статті, конференції тощо) 

Особиста інформація здобувача II

• від керівника дослідницької роботи кандидата

• інших осіб, долучених до дослідницької діяльності кандидата

Рекомендаційні листиIV



Потенціал для співпраці

• Теми для досліджень (магістерських та аспірантських робіт)

• Семінари (наукові, освітні)

• Листопад 2019 Семінари для викладачів 

• Конференції (участь, відбір та оцінювання)

• Квітень 2020, “Банківський сектор та монетарна політика: Перспективи
розвитку”

• May 2020, “The impact of labor market on monetary policy” with JMCB

• Програми співпраці

• Спільні проекти (наукові, освітні)

• Перспективні публікації (Visnyk of the National Bank of Ukraine)

• Потенційне місце працевлаштування 
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Бажаємо успіху!
research@bank.gov.ua
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