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• Потенціал для співпраці
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Переваги участі та винагорода

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 

• Мотиваційний сніданок

• Стажування

• Потенційне місце роботи

Для університетів та наставників

Посилення практичної складової навчальних курсів

• Сертифікат наставника фіналіста/ переможця + Кубок Голови НБУ

• Стажування

• Семінари / конференції

Для НБУ

Налагодження комунікації та підготовка кваліфікованих кадрів

Підвищення рівня економічної грамотності

Підвищення рівня розуміння сутності економічної політики та ролі НБУ

Підвищення рівня довіри до рішень з монетарної політики
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NBU University Challenge: загальний огляд 

events.bank.gov.ua/uchallenge2022/

Етапи змагання

• 19 жовтня 2022 року Подання робіт
• напередодні КМП

• дотримання етичних стандартів

• 4 листопада 2022 року Оголошення фіналістів
• 3 команди

• різні університети

• 18 листопада 2022 року Презентації фіналістів (фінал)
• Не допускається зміна рекомендації та рішення

• Запрошуються усі команди-учасники в якості слухачів
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Результати попередніх змагань
NBU University Challenge 2019-2021

• 19 регіонів

• 45 закладів вищої освіти

• 100 команд-учасниць

• Команда у середньому мала 4

учасники

• Кількість слайдів у презентації 

(min/max)

• 13/48 (усі учасники)

• 13/36 (фіналісти)

• 20/36 (переможці)

• Фіналісти запрошені пройти стажування,

кращі – працевлаштовані в НБУ
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Зворотній зв’язок: Питання і пропозиції 
NBU University Challenge 2019/2021

• Пропозиції від учасників: Коментарі

– Дати більше часу на підготовку звітів визначені датами проведення КМП

– Збільшити кількість фіналістів доцільність?

– Організувати додаткові лекції (з експертами НБУ) за потребою

– Надавати коментарі командам-учасникам надаються

– Запровадити призи за активність аудиторії доцільність?

 Позиція суддів та експертів:

• Focus on “Big picture” +

• Critical thinking rather than technical skills are valued +

• Presentation in English допускається



Оцінювання та рекомендації

Судді Хто?

• НБУ (представники Комітету з монетарної політики)

• Представник CFA

• Наставниця команди-переможця College Fed Challenge-2020

Категорії оцінювання (фіналістів):

(2/3) Розуміння ролі і функцій центрального банку, поточного стану економіки та монетарної 
політики

• Дослідження і аналіз

• Відповіді на запитання (суддів) 

• Презентація

(1/3) Робота в команді

• Залученість

• Дотримання вимог (часу)

Оцінюється тільки подана презентація! 15хв + 15хв

• Обґрунтовані висновки та твердження

• Чіткі, зрозумілі та лаконічні формулювання. Читабельні слайди.

• Не зловживати технічними деталями

• Графіки – інформативні та самодостатні (назви, джерела)

• Дотримання принципів доброчесності
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Потенціал для співпраці

• Теми для досліджень (магістерських та аспірантських робіт)

• Семінари (наукові, освітні)
• Листопад 2022, Травень 2023 Семінари для викладачів 

• Конференції (участь, відбір та оцінювання)
• Квітень 2023, “Банківський сектор та монетарна політика: перспективи розвитку”
• May/June 2023, Annual Research Conference

• Програми співпраці (VSP)

• Спільні проекти (наукові, освітні)

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

• Потенційне місце працевлаштування 
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https://journal.bank.gov.ua/


Бажаємо успіху!
research@bank.gov.ua
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