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Програма стажування у відділі досліджень: Головне
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• Оптимальний

термін для 

роботи над

дослідженням

• Вітаються спільні

дослідницькі 

проекти з фахівцями 

НБУ

• Посилюють

практичні

аспекти своїх

робіт

• Можливість для 

стажерів

долучитись до 

процесу

прийняття рішень

• Стимулювання 

проектів у сфері 

діяльності 

центрального банку

• Залучення молодих 

дослідників

• Презентації на 

дослідницьких 

семінарах

• Публікація результатів 

у «Віснику НБУ»

• Магістри

• Аспіранти

• Молоді дослідники

Мета РезультатУчасники Термін 

• до 3 місяців



Мета програми 
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Стимулювання якісних дослідницьких проектів у сфері 

діяльності центрального банку, залучаючи молодих 

дослідників та посилюючи зв’язки між фахівцями НБУ 

та дослідницькими установами

НБУ очікує від учасників стажування: 

• проведення власного дослідження за пріоритетною 

для НБУ тематикою

• публікації результатів дослідження у Віснику НБУ

• проведення презентації результатів власних 

досліджень на внутрішньому та/або відкритому 

семінарі у НБУ 

• участі у дослідницькому житті НБУ

• активної співпраці з фахівцями НБУ, проведення 

спільних досліджень

Монетарна політика:
запровадження режиму 

інфляційного таргетування

Фінансова стабільність:
мікро- та макропруденційне 

регулювання

Макроекономічне 
моделювання та 

прогнозування: структурні 
та економетричні моделі

Пріоритетні напрямки 

досліджень



Що пропонує НБУ:
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Стимулююче дослідницьке
середовище у безпосередній

близькості до процесу прийняття
рішень

Технічна підтримка

Адміністративна підтримка

• консультації із фахівцями

• участь у дослідницьких семінарах та  
внутрішніх зустрічах

• презентація результатів власних 
дослідницьких робіт

• комфортне робоче місце

• доступ до інформації та даних

• для стажерів з інших міст -
проживання у готелі Навчального
центру НБУ

• відшкодування залізничних квитків



Відділ досліджень Департаменту 

монетарної політики та 

економічного аналізу (ДМПЕА)

ДМПЕА, інші профільні 

підрозділи
2 Інтерв’ю

1
Розгляд документів

та відбір кандидатів 

Департамент персоналу, відділ 

досліджень ДМПЕА
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Затвердження план-графіку 

стажування

Процедура відбору кандидатів для стажування
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Прийом документів проводиться регулярно, але кількість учасників визначається

відповідно до внутрішніх потреб НБУ



Документи для участі у програмі стажування

розширене резюме

Особиста інформація
від осіб, долучених до 

дослідницької діяльності

Рекомендаційні листи

Очікування від стажування 

та бажаний термін

Мотиваційний лист 

Мета, дані та методика, 

очікувані результати

Проект дослідницької пропозиції 
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Весь пакет документів надсилається на електронну адресу

research@bank.gov.ua з поміткою «Стажування у відділі досліджень»
!



Вимоги до учасників стажування 
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Мотивований 

дослідник

• на фінальній стадії 

свого дослідження

• або має завершені 

дослідження з 

актуальної для НБУ 

проблематики

Професійні навички

• знання з економіки

• досвід застосування 

економетричних методів

• володіння англійською 

мовою

Особисті якості

• аналітичні здібності

• комунікативність

• вміння працювати в 

команді

• відповідальність

Ми з нетерпінням очікуємо на вашу заявку!


