2017 - 2018

МІЖНАРОДНИЙ СТУДЕНТСЬКИЙ КОНКУРС
З ІНВЕСТИЦІЙНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

ПРЕСТИЖНИЙ МІЖНАРОДНИЙ КОНКУРС В УКРАЇНІ
Зміст конкурсу полягає у написанні командами інвестиційного звіту по одній з провідних публічних
компаній України чи світу.
Згідно Офіційних правил конкурсу, від кожного університету прийматиме участь до двох команд,
що складаються 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.
Реєстрація ВНЗ відкрита до
15 жовтня 2017 року на сайті
challenge.cfaukraine.org
Команда, що переможе у Всеукраїнському фіналі буде змагатися у Регіональному Фіналі, що відбудеться у місті Дублін (Ірландія). Трансфер та проживання команди – переможця здійснюється
за рахунок CFA Institute.
Конкурс триває один семестр та складається з наступних етапів
 аналіз публічної компанії командами-учасницями
 робота під керівництвом досвідченого інвестиційного аналітика
 написання інвестиційного звіту
 презентація дослідження перед професійними членами журі

УКРАЇНА
2016-2017
180+ студентів
39 команд
33 університет
15 регіонів України
№ 3 в EMEA Регіоні

Як відбувається конкурс?
 команди з 3-5 студентів
 наставництво провідного інвестиційного професіонала з написання звіту
 аналіз публічної компанії
 презентація дослідження перед професійним журі

Глобальний Фінал відбудуться у м. Сеул, Корея у квітні 2018 року.

ГРАФІК ЗМАГАНЬ
Реєстрація вузів

до 15 жовтня 2017 р.

Реєстрація команд
Офіційне відкриття*
Написання звіту

до 25 жовтня 2017 р.
10 листопада 2017р.
до 5 січня 2018 р.

Оголошення результатів

до 9 лютого 2018 р.

Захист презентацій**

23 лютого 2018 р.

* презентація конкурсу – в рамках відкриття:
 ознайомлення команд з правилами;
 зустріч з представниками досліджуваної компанії;
 проведення навчальних лекцій щодо підготовки інвестиційних звітів та їх презентації;
 закріплення за командами наставників—інвестиційних професіоналів.
** за результатами оцінок звітів, що будуть оприлюднені на сайті
challenge.cfaukraine.org команди, змагатимуться за право представляти Україну в Дубліні, Ірландія.

Найпрестижніший студентський конкурс
з інвестиційних досліджень у світі!
CFA INSTITUTE RESEARCH CHALLENGE
– це міжнародний конкурс, що має на меті поглиблення знань студентів у контексті інвестиційних
досліджень, написанні інвестиційних звітів по одній з провідних публічних компаній України та світу
та презентації отриманих результатів.
Це чудова можливість для найталановитіших студентів проявити себе на всеукраїнських змаганнях
з інвестиційних досліджень та зарекомендувати себе перед представниками провідних українських
інвестиційних компаній.
Щорічна освітня ініціатива CFA Institute Research Challenge дає можливість новому поколінню молодих спеціалістів отримати якісні практичні навички від професіоналів українського інвестиційного
бізнесу.
Переваги участі для студентів
 спілкування із експертами фінансової індустрії
 реальний досвід інвестиційного аналізу публічної компанії
 здобуття знань з написання інвестиційного звіту
 набуття майстерності презентації виконаної роботи перед членами кваліфікованого професійного журі
Деталі участі у змаганнях можна дізнатися на сайті: challenge.cfaukraine.org

CFA SOCIETY UKRAINE
Асоціація інвестиційних професіоналів "CFA Society Ukraine" об'єднує більше 200 представників
інвестиційної професії в Україні, та входить у міжнародну мережу організацій глобальної асоціації
інвестиційних професіоналів CFA Institute.
Місією товариства CFA Society Ukraine є впровадження найвищих стандартів етики, освіти і професіоналізму в інвестиційній сфері України.
Основні цілі суспільства - 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.
Більше детальна інформація про CFA Society Ukraine на сайті: www.cfaukraine.org.

Контактні дані:
Тел.: +38 093 940 9000
Електронна пошта: challenge@cfaukraine.org

