
 

 

 

 

 

 

 

Про CFA Ukraine 

 

CFA Ukraine – товариство інвестиційних професіоналів, яке 

об'єднує більше 200 представників інвестиційної професії в 

Україні. CFA Ukraine входить до міжнародної мережі 

організацій глобальної асоціації інвестиційних професіоналів 

CFA Institute. 

 

Місією товариства CFA Ukraine є впровадження найвищих 

стандартів етики, освіти та професіоналізму в інвестиційній 

сфері України. Основні цілі спільноти - об'єднання 

інвестиційних професіоналів, забезпечення їхнього постійного 

навчання та соціальної єдності, а також підвищення рівня 

обізнаності в Україні про кваліфікацію CFA, як про глобальний 

стандарт інвестиційної професії. 

 

Детальніша інформація про CFA Ukraine доступна на сайті: 

www.cfaukraine.org 

 

Про CFA Institute Research Challenge 

 

CFA Institute Research Challenge – це міжнародний конкурс, 

що має на меті поглиблення знань студентів у сфері 

інвестиційних досліджень, написання інвестиційних звітів по 

одній з провідних публічних компаній України та презентації 

отриманих результатів.  

 

Це чудова можливість для талановитих студентів проявити 

себе на всеукраїнських змаганнях з інвестиційних досліджень 

та зарекомендувати себе представникам провідних 

українських і міжнародних інвестиційних, аудиторських та 

консалтингових компаній. 

 

Щорічна освітня ініціатива CFA Institute Research Challenge 

дає можливість новому поколінню молодих спеціалістів 

отримати якісні практичні навички від професіоналів 

українського інвестиційного та консалтингового бізнесу. 

 

Детальніша інформація про CFA Institute Research Challenge 

в Україні доступна на сайті: http://challenge.cfaukraine.org 

IN UKRAINE 2012 - 2013 
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Громадська організація 
«Асоціація інвестиційних професіоналів» 

 

 

03142, м. Київ, бул. Академіка Вернадського, 65, оф. 107  
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CFA Ukraine запрошує Вас взяти участь у CFA Institute Research 
Challenge 2012-2013 
 

З 30 серпня 2012 року відкрито реєстрацію ВНЗ на сайті http://challenge.cfaukraine.org 

 

Зміст Конкурсу полягає у написанні та презентації 
командами-учасницями інвестиційного звіту по одній з 
провідних публічних компаній України.  

Конкурс триватиме один семестр та складатиметься 
з наступних етапів: 

 
I. Відбірковий етап Конкурсу. 
II. Аналіз публічної компанії командами-учасницями. 
III. Робота під керівництвом досвідченого інвестиційного 

аналітика. 
IV. Написання звіту. 
V. Презентація звіту членам журі. 

 
Відбірковий етап Конкурсу передбачає підготовку 

командами огляду галузі, в якій працює публічна 
компанія. Детальні інструкції щодо завдання 
відбіркового етапу університету розміщені на сайті 
конкурсу. 

Від кожного університету буде обрано по одній 
команді, що складається з 3-5 осіб. Учасники можуть 
навчатися за освітніми рівнями «Бакалавр», 
«Спеціаліст» чи «Магістр» та повинні бути студентами 
університету, який вони представляють на час 
Всеукраїнського Фіналу.  

Конкурс проводиться англійською мовою.  
 

Реєстрацію ВНЗ відкрито з 30 серпня до  
30 вересня 2012 року на сайті 

http://challenge.cfaukraine.org 
 
Команда, яка переможе у Всеукраїнському фіналі 

змагатиметься у Регіональному Фіналі, що відбудеться 
10-11 квітня у місті Лондон (Великобританія). 
Трансфер та проживання команди – переможців 
здійснюється за рахунок CFA Institute. 

 

 

Порядок проведення конкурсу 
 

1. Реєстрація ВНЗ до 30.09.12 
2. Відбірковий етап 1-15.10.12 
3. Реєстрація команд до 20.10.12 
4. Вступна зустріч* 26.10.12 
5. Написання звіту, робота з 

наставником 
до 29.12.12 

6. Оголошення результатів до 1.02.13 
7. Захист презентацій** до 21.02.13 

*  в межах зустрічі: 
-  ознайомлення команд із правилами конкурсу; 
-  зустріч з представниками досліджуваної 

компанії та експертами інвестиційного та 
консалтингового бізнесу; 

-  проведення навчальних лекцій щодо 
підготовки інвестиційних звітів та їх 
презентації; 

-  знайомство команд з наставниками 
(представниками провідних інвестиційних, 
консалтингових та аудиторських компаній 
України); 

** за результатами оцінок звітів, що будуть 
оприлюднені на сайті 
http://challenge.cfaukraine.org, відібрані  
команди будуть змагатися за право 
представляти Україну в Лондоні. 

 

 
 

 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

Регіональні змагання відбудуться у 
Лондоні, Великобританія 

 
 

Контактна особа:  
 

Решетова Анна  
Координатор зі зв’язків з університетами CFA Institute Research Challenge   
Громадської організації «Асоціація інвестиційних професіоналів» 
Тел. +38 093 940 9000, e-mail: cfairc.ukraine@gmail.com 
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