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Програма запрошених науковців : основне

• погодження з 
дослідником,  
Національним 
банком та 
донорами

• презентація на 
дослідницьких
семінарах НБУ та 
публікація в серії
робочих матеріалів

• дослідники з 
репутацією в 
галузі, що
відповідає
пріоритетам НБУ

• посилення
співпраці між
запрошеними
науковцями та 
працівниками
НБУ

• поглиблення 
співпраці з 
науковцями та 
дослідниками, які 
працюють у галузі 
прикладної 
економіки та 
фінансів

• дослідження за 
темами, які входять
до сфери інтересів
центрального банку, і 
презентація
результатів

• науковий ступінь

• досвід науково-
дослідних та 
консультаційних
заходів

Мета РезультатУчасники Термін 

• різні графіки 
відвідувань

• Один візит (до 4 
тижнів) або кілька 
короткострокових



Мета дослідницької програми для запрошених науковців
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сприяти проведенню досліджень, що відповідають 

високим академічним стандартам, дозволяти видатним 

науковцям зробити внесок у формування політики НБУ 

та посилювати співпрацю між запрошеними науковцями

та працівниками НБУ

НБУ очікує від учасників програми: 

• проведення дослідження за пріоритетною для НБУ 

тематикою, презентації результатів досліджень на 

внутрішніх та відкритих семінарах, публікації в серії

Робочих матеріалів та Віснику НБУ.

• проведення спільних досліджень з фахівцями НБУ

• надання відгуків про проекти співробітників НБУ, 

участь у внутрішніх семінарах та зустрічах з 

керівництвом НБУ

Пріоритетні напрямки 

досліджень

Теми в інших областях, що мають відношення до НБУ, будуть розглядатися, але

пріоритет надається темам, найбільш узгодженим з науковими пріоритетами НБУ.
!

Монетарна політика:
запровадження режиму 

інфляційного таргетування

Фінансова стабільність:
мікро- та макропруденційне 

регулювання

Макроекономічне 
моделювання та 

прогнозування: структурні 
та економетричні моделі



Організаційні питання
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Термін

різні графіки відвідувань, залежно 

від вибору науковців та потреб НБУ

• Один дослідницький візит (до 4 

тижнів)

• Кілька короткострокових візитів

Дослідницька програма може

розпочатися в будь-який час 

протягом року, за умов погодження

з Національним банком.

Програми затверджуються 

Правлінням НБУ

Відділ досліджень Департаменту 

монетарної політики та 

економічного аналізу відповідає за 

координацію програми з боку НБУ



Що пропонує НБУ:
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Стимулююче дослідницьке середовище у 
безпосередній близькості до процесу прийняття
рішень

• комфортне робоче місце

• доступ до інформації та даних

• комп'ютерна техніка

• допомога в дослідженні

Відшкодування

• подорожі економ-класом

• проживання

• добові виплати

Адміністративна підтримка

• віза

• оренда квартири або транспорту

• інше



Профіль Учасника
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в економіці, фінансах або

економетриці

науковий ступінь

сильні комунікативні 

навички

відкриті для співпраці 

з репутацією в галузі, що

відповідає пріоритетам НБУ

видатний дослідник

володіння українською

мовою не є необхідним

володіння англійською мовою
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Заявка подається англійською мовою і містить: (1) детальне резюме, (2) стислу дослідницьку

пропозицію (до 1500 слів), (3) чікуваний термін участі. Будь-ласка, надсилайте свої запитання

та подавайте заявки для участі на електронну скриньку : research@bank.gov.ua


