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Dear Colleagues!

Шановні колеги!

Welcome to the fourth Ukrainian Investment Forum! This
is the only major business event in the country remaining
independent from any corporate or political interests and
serving as a platform for generating and sharing ideas to
promote Ukraine’s economic development. The upcoming
event will focus on ways to develop and improve the
Ukrainian investment industry.

Вітаємо Вас на четвертому Українському Інвестиційному
Форумі! Це, мабуть, єдиний за масштабом діловий захід
у країні, що залишається незалежним від корпоративних
чи політичних інтересів та є майданчиком для
генерації і обміну ідеями щодо розвитку економіки
України. Найближча подія фокусується на розвитку та
вдосконаленні інвестиційної галузі в країні.

We knowingly chose the theme for our new conference,
“A CRUCIAL MOMENT OF CHOICE”, as it comes
just as Ukraine is living through a moment that may
indeed determine its geopolitical status and economic
development for years to come. And this will inevitably
affect corporate strategies, including the geography and
sources of investment and financing.

Ми не даремно вибрали для цієї конференції тему:
«ВИРІШАЛЬНИЙ МОМЕНТ ВИБОРУ». Саме сьогодні
відбуваються події, які напевно визначатимуть
геополітичний і економічний вектори розвитку країни
на багато років вперед. А значить зумовлять зміни
в стратегії багатьох компаній в країні, включаючи
географію і джерела інвестування та фінансування.

We are proud that our big event is solely the effort of
dedicated volunteers willing to make a small yet important
contribution to Ukraine’s progress. The Ukrainian Society
of Investment Professionals “CFA Ukraine” is a volunteer,
non-for-profit NGO uniting leading representatives of the
investment industry in the country. Our organization is a part
of a global network of CFA Institute (www.cfainstitute.org)
member societies, which has more than 115,000 members
worldwide and unites 140 affiliated professional member
societies in 58 countries.

Ми дуже раді, що ось вже котрий рік такий великий
захід проводиться виключно зусиллями волонтерів, що
не є байдужими до України і роблять невеликий, але
втім важливий внесок в її розвиток. Ми – це українське
товариство інвестиційних професіоналів «CFA Ukraine»,
волонтерська некомерційна неурядова організація,
яка об’єднує провідних представників інвестиційної
професії в країні та входить до міжнародної спільноти
товариств CFA Institute (www.cfainstitute.org), яка має
понад 115 000 членів в усьому світі та об’єднує 140
професійних товариств у 58 країнах.

By supporting the initiatives of CFA Ukraine, you make our
investment industry more educated and ethical!

Kind regards,
Andriy Bespyatov, Ph.D., CFA
President, CFA Ukraine
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Підтримуючи ініціативи CFA Ukraine Ви робите
інвестиційну ґалузь більш освіченою та етичною!
З найкращими побажаннями,
Андрій Безп’ятов, к.е.н., CFA
Президент, CFA Ukraine
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IV УКРАЇНСЬКИЙ ИНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОРУМ
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AGENDA / ПОРЯДОК ДЕННИЙ
08:00 – 08:30

REGISTRATION AND BREAKFAST

РЕЄСТРАЦІЯ ТА СНІДАНОК

08:30 – 09:00

OPENING REMARKS

ВСТУПНЕ СЛОВО

Attila Koksal, CFA

Andriy Bespyatov, Ph.D., CFA

Board Member,
CFA Institute

President,
CFA Ukraine

Атілла Коксал, CFA

Андрій Безп’ятов, Ph.D., CFA

Член правління,
CFA Institute

Президент,
CFA Ukraine

PANEL I:

09:00 – 10:00

ПАНЕЛЬ I:

GLOBAL AND REGIONAL OUTLOOK
ON UKRAINE: EXPERT VIEWS

ГЛОБАЛЬНИЙ ТА РЕГІОНАЛЬНИЙ ПОГЛЯД
НА УКРАЇНУ: ДУМКИ ЕКСПЕРТІВ

Subtopics:

Теми для обговорення:

• Key global trends that will impact
the world economy in 2014
• Major global threats and opportunities
• The outlook for global capital markets:
stocks, bonds, currencies, commodities
• Emerging markets: what regions
and which instruments do investors prefer today,
and will in 2014?
• Can Ukraine compete for investor money?
What needs to be done?

Moderator / Модератор:
Andriy Klymchuk, CFA

• Найважливіші глобальні тенденції,
що визначатимуть світову економіку в 2014 році
• Глобальні загрози та перспективи
• Погляд на світові ринки капіталу:
акції, облігації, валюти, товари
• Ринки, що розвиваються: регіони та інструменти,
яким віддають перевагу інвестори наразі
та в 2014 році?
• Чи може Україна конкурувати за гроші
іноземних інвесторів? Що має бути зроблено?

Speakers / Доповідачі:
Qimiao Fan

Board Member,
CFA Ukraine

Country Director for Ukraine,
Belarus and Moldova,
World Bank

Андрій Климчук, CFA

Чімяо Фан

Rufat Alimardanov, CFA

Attila Koksal, CFA

Член правління,
CFA Ukraine

Country Head in Ukraine
and Belarus, IFC

Руфат Алімарданов, CFA
Голова регіонального
представництва в Україні
та Білорусі, МФК
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Директор у справах України,
Білорусі та Молдови,
Світовий банк

Board Member,
CFA Institute

Атілла Коксал, CFA
Член правління,
CFA Institute

IV УКРАЇНСЬКИЙ ИНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОРУМ
ВИРІШАЛЬНИЙ МОМЕНТ ВИБОРУ

AGENDA / ПОРЯДОК ДЕННИЙ
10:00 – 10:30

COFFEE BREAK

ПЕРЕРВА НА КАВУ

PANEL II:

10:30 – 12:00

ПАНЕЛЬ II:

UKRAINIAN ECONOMY:
PROSPECTS OF FREE TRADE WITH EU

УКРАЇНСЬКА ЕКОНОМІКА:
ПЕРСПЕКТИВИ ВІЛЬНОЇ ТОРГІВЛІ З ЄС

Subtopics:

Теми для обговорення:

•
•
•
•

Expectations and forecasts post-Vilnius
Potential EU impact on Ukrainian economy
Macroeconomic achievements and failures of 2013
With the presidential elections a year away,
what to expect?
• Hryvnia devaluation: threats and reality
• Cooperation with the IMF
and potential alternatives
• Domestic industries:
outlook for leaders and outsiders

Moderator / Модератор:
Andriy Bespyatov, Ph.D., CFA

President,
CFA Ukraine

•
•
•
•

Очікування та прогнози після Вільнюса
Можливий вплив ЄС на українську економіку
Макроекономічні досягнення та поразки 2013 року
Що очікувати за 1 рік до президентських
виборів?
• Девальвація гривні: загрози та реальність
• Співпраця з Міжнародним валютним фондом
та її потенційні альтернативи
• Галузі вітчизняної економіки:
перспективи лідерів та аутсайдерів

Speakers / Доповідачі:
Jerome Vacher

Resident Representative
in Ukraine,
International Monetary Fund

Андрій Безп’ятов, Ph.D., CFA

Жером Ваше

Президент,
CFA Ukraine

Постійний представник
в Україні,
Міжнародний Валютний Фонд

Ihor Mazepa

Oleg Ustenko

Ігор Мазепа

Олег Устенко

Executive Director,
The Bleyzer Foundation

CEO,
Concorde Capital
Генеральний директор,
Concorde Capital

Виконавчий директор,
Мiжнародний Фонд Блейзера

Dmytro Sologub, CFA

Head of Research Department,
Raiffeisen Bank Aval

Дмитро Сологуб, CFA
Директор аналітичного
департаменту,
Райффайзен Банк Аваль
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AGENDA / ПОРЯДОК ДЕННИЙ
12:00 – 13:30

LUNCH

ОБІД

PANEL III:

13:30 – 14:30

ПАНЕЛЬ III:
НОВА ХВИЛЯ УГОД
ЗЛИТТЯ ТА ПОГЛИНАННЯ В УКРАЇНІ

NEW M&A WAVE IN UKRAINE

Subtopics:

Теми для обговорення:

• Companies’ experience of recent M&A deals
• M&A in Ukraine: local partners vs.
foreign investors
• Outlook for M&A activity
• M&A industries: outlook for leaders and outsiders

Moderator / Модератор:

• Досвід компаній у останніх угодах
злиття та поглинання
• Ринок злиття та поглинання в Україні: місцеві
партнери проти іноземних інвесторів
• Прогнози на ринку злиттів та поглинань
• Галузі на ринку злиття та поглинання:
перспективи лідерів та аутсайдерів

Speakers / Доповідачі:

Ihor Olekhov

Andriy Onistrat

Ігор Олехов

Андрій Оністрат

Aleksandr Adarych

Peter Kochevrin

Олександр Адарич

Петро Кочеврiн

Partner,
Baker & McKenzie – CIS, Limited
Партнер,
Baker & McKenzie – CIS, Limited

Chairman of the Board,
FIDOBANK

Голова правління,
Банк «Національний Кредит»

Director,
Russia Partners Private Equity

Голова правління,
ФІДОБАНК
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Chairman of the Board,
Bank National Credit

Директор,
Russia Partners Private Equity
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AGENDA / ПОРЯДОК ДЕННИЙ
PANEL IV:

14:30 – 16:00

ПАНЕЛЬ IV:

DEBT FINANCING: NEW INSTRUMENTS
AND NEW BANKING SECTOR REALITY

Subtopics:

Теми для обговорення:

• What debt financing options are currently
available to Ukrainian business?
• How long will Ukraine be able
to withstand its sovereign risk?
• How to work on the domestic bond market?
• Is there recovery in sight?

• How has the banking landscape evolved in
Ukraine and what further changes can be expected?
• Have some of the international players been too
quick to pull out of the market?
• Who will ultimately gain prominence –
domestic, international or Russian players?

• Які варіанти боргового фінансування наразі
доступні для українського бізнесу?
• Як довго Україна зможе витримувати
суверенні ризики?
• Що робити на вітчизняному ринку облігацій?
• Чи бачимо ми відновлення вітчизняного
ринку облігацій?
• Вітчизняний ринок облігацій проти
ринку єврооблігацій
• Як можливе коливання курсу гривні вплине на
ринок боргових інструментів?
• Які сектори економіки повинні бути пріоритетними
для корпоративного кредитування – агробізнес,
роздрібна торгівля, енергетика, нерухомість?
Тенденції, досягнення і прогноз у сфері
корпоративного кредитування.
• Як змінилося банківське середовище в Україні,
і коли слід очікувати подальших змін?
• Чи не поспішили міжнародні гравці,
залишаючи цей ринок?
• Хто зрештою вийде на передній план –
вітчизняні, міжнародні чи російські гравці?

Moderator / Модератор:

Speakers / Доповідачі:

• Domestic bond market vs. Eurobonds
• How does the outlook for the hryvnia
affect the debt market?
• Which sectors of the economy should be targeted
for corporate lending – agribusiness, retail,
energy, real estate? Trends, progress
and the outlook for corporate lending

Valeria Gontareva

Chairman of the Board,
Investment Capital Ukraine

Валерія Гонтарєва

Голова Ради Директорів,
Група «Інвестиційний Капітал
Україна»

Steven Fisher

Chairman of the Board,
Citibank Ukraine

Стівен Фішер

Голова правління,
Citibank в Україні

Artemiy Yershov

Kostyantyn Vaysman

Артемій Єршов

Костянтин Вайсман

Glib Bondar

Alexander Lyubarev

Гліб Бондар

Олександр Любарєв

Deputy Chair of the Board,
SBERBANK OF RUSSIA
Заступник Голови правління,
СБЕРБАНК РОСІЇ

Partner,
Avellum Partners

Голова правління,
ВТБ Банк Україна

Фінансовий директор,
Група «Донецьксталь»

COFFEE BREAK
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Chairman of the Board,
VTB Bank Ukraine

CFO,
Donetsksteel Group

Партнер,
Авеллум Партнерс

16:00 – 16:30

БОРГОВЕ ФІНАНСУВАННЯ:
НОВІ ІНСТРУМЕНТИ ТА НОВА РЕАЛЬНІСТЬ
БАНКІВСЬКОГО СЕКТОРУ

ПЕРЕРВА НА КАВУ
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AGENDA / ПОРЯДОК ДЕННИЙ
PANEL V:

16:30 – 18:00

ПАНЕЛЬ V:

ATTRACTING EQUITY INVESTMENTS

Subtopics:

ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ
В АКЦІОНЕРНИЙ КАПІТАЛ

Теми для обговорення:

• How to lure equity investors back to Ukraine
(both public and private)?
• Target industries for equity investors in Ukraine
• Guidelines for attracting investments
• What should a company expect after attracting
an equity investor?
• How to work with equity investors: feedback
from partners, co-investors and entrepreneurs
• «Windows» for public offerings: where,
when and how to take advantage?
• How do investors choose the «right» company?

Moderator / Модератор:

• Як повернути в Україну акціонерних інвесторів
(інвестиційні фонди та фонди прямих інвестицій)?
• Цільові галузі для прямих інвестицій в Україні
• Керівні принципи для залучення інвестицій
• Чого очікувати компаніям після залучення
приватного інвестора?
• Як працювати з акціонерними інвесторами:
зворотній зв’язок з партнерами,
співінвесторами та власниками компаній
• «Вікна» для публічних розміщень: де, коли та
як їх використати?
• Як інвестори обирають «правильні» компанії?

Speakers / Доповідачі:
Andriy Nosok

Denys Alyoshyn
Partner,
VISUM Capital

Managing Director,
Private Equity,
Dragon Capital

Денис Альошин

Андрій Носок

Kostyantyn Magaletsky

Oleksander Pavlov

Костянтин Магалецький

Олександр Павлов

Evgen Baranov

Oleh Tkachenko

Євген Баранов

Олег Ткаченко

Партнер,
VISUM Capital

Керуючий директор,
Департамент прямих інвестицій,
Dragon Capital

Partner,
Horizon Capital
Партнер,
Horizon Capital

Ex-CEO,
Novaya Liniya

Head of Financial Institutions
in Ukraine, EBRD
Керівник сектору фінансових
організацій в Україні, ЄБРР

Chairman of the Board,
Ukrainian Exchange

Екс-Генеральний директор,
Нова Лінія

Голова правлiння,
Українська Біржа

Andriy Dubetsky

Head of the Representative Office
in Ukraine,
Warsaw Stock Exchange

Андрій Дубецький

Голова представництва
в Україні,
Варшавська Фондова Біржа

18:00 – 22:00

GALA DINNER
TERRACOTTA RESTAURANT, 8TH FLOOR

IV UKRAINIAN INVESTMENT FORUM
A CRUCIAL MOMENT OF CHOICE

7

УРОЧИСТА ВЕЧЕРЯ
РЕСТОРАН «ТЕРАКОТА», 8-ИЙ ПОВЕРХ
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SPONSORS AND PARTNERS / СПОНСОРИ ТА ПАРТНЕРИ
ORGANIZER / ОРГАНІЗАТОР

CO-ORGANIZER / СПІВ-ОРГАНІЗАТОР

PRINCIPAL LEGAL SPONSOR /
ГЕНЕРАЛЬНИЙ ЮРИДИЧНИЙ СПОНСОР

CORPORATE ADVISORY PARTNER /
ПАРТНЕР З КОРПОРАТИВНОГО
КОНСУЛЬТУВАННЯ

M&A PARTNER / M&A ПАРТНЕР

EQUITY FINANCING PARTNER /
ПАРТНЕР З АКЦIОНЕРНОГО IНВЕСТУВАННЯ

INVESTMENT PARTNER /
IНВЕСТИЦIЙНИЙ ПАРТНЕР

PRINCIPAL AVIA PARTNER /
ГЕНЕРАЛЬНИЙ АВIА-ПАРТНЕР

PRINCIPAL NEWS PARTNER /
ГЕНЕРАЛЬНИЙ IНФОРМАЦIЙНИЙ ПАРТНЕР

PRINCIPAL MEDIA PARTNER /
ГЕНЕРАЛЬНИЙ МЕДIА-ПАРТНЕР

PRINCIPAL TV PARTNER /
ГЕНЕРАЛЬНИЙ ТВ ПАРТНЕР

SUPPORTED BY / ЗА ПIДТРИМКИ
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SPONSORS AND PARTNERS / СПОНСОРИ ТА ПАРТНЕРИ

www.avellum.com
Avellum Partners is one of the leading full-service law
firms in Ukraine with key strength in corporate finance
and disputes. We cover capital markets, competition,
corporate, disputes, finance, real estate, and tax and
customs.
We help foreign and Ukrainian investors to close
complicated corporate finance transactions successfully
and promptly. We reach this goal using the most advanced
Western methods and practices coupled with our broad
experience in Ukraine and everyday practice. Avellum
Partners specialise in matters that require special attention,
extensive experience and industry expertise. We offer our
clients an intense and highly individualised focus on their
matters. Our team consists of highly qualified attorneys
trained on most sophisticated transactions.

Авеллум Партнерс – провідна юридична фірма в
Україні, що надає повний спектр юридичних послуг, з
ключовою спеціалізацією у корпоративних фінансах
та вирішенні спорів. Ми – юридичні експерти з питань
банківського та фінансового права, корпоративного
права, конкурентного права, нерухомості, податків та
митного права, ринків капіталу та спорів.
Ми допомагаємо іноземним та українським інвесторам
успішно і швидко закривати складні трансакції у
сфері корпоративних фінансів. Ми спеціалізуємося на
складних за своєю юридичною природою питаннях, які
вимагають особливої уваги наших партнерів, а також
значного досвіду і глибоких знань наших юристів у
різних сферах бізнесу. Професійна команда Авеллум
Партнерс є однією з найбільших на юридичному
ринку України із спеціалізацією у сфері корпоративних
фінансів. Її складають юристи, які мають багаторічний
досвід роботи над проектами найвищої складності.

www.icu.ua

Investment Capital Ukraine (ICU) is an investment
company based in Kiev (Ukraine) that offers securities
trading and investment banking services to its clients.
In particular, the services we provide to our corporate,
institutional, and private clients include trading in the
equity and bond markets, structured products and
derivatives, origination of debt, and equity financing, as
well as facilitation of M&A deals. The primary foundation
beneath our firm’s relationship with our clients is the
timely delivery of cutting-edge, independent research that
is based on the principles of consistency and informed
insight into the local markets. ICU has a clear advantage
in its unique perspective on Ukraine’s capital markets
industry, resulting from extensive professional experience
gained working for leading international investment and
commercial banks. We possess in-depth knowledge of
the principles at work in the international capital markets,
as well as the intricacies of the financial and securities
markets of Ukraine.

IV UKRAINIAN INVESTMENT FORUM
A CRUCIAL MOMENT OF CHOICE

Інвестиційний Капітал Україна (ICU) – інвестиційна
компанія, що знаходиться в Києві (Україна) та надає
послуги торгівлі цінними паперами та інвестиційнобанківські послуги для своїх клієнтів. Зокрема,
послуги, які ми надаємо нашим корпоративним,
інституціональним і приватним клієнтам включають в
себе торгівлю на ринках акцій та облігацій, похідних та
структурованих продуктів, випуск облігацій та акцій, а
також проведення угод злиття та поглинання. Основою
відносин компанії з нашими клієнтами є своєчасне
надання
передових,
незалежних
досліджень,
заснованих на принципах послідовності і розумінні
місцевих ринків. ICU має явну перевагу в унікальному
погляді на ринки капіталу в Україні, що є результатом
багатого професійного досвіду роботи в провідних
міжнародних інвестиційних та комерційних банках. Ми
володіємо глибокими знаннями принципів роботи як
на міжнародних ринках капіталу, так й на фінансових і
фондових ринках України.
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SPONSORS AND PARTNERS / СПОНСОРИ ТА ПАРТНЕРИ

www.bakermckenzie.com
Baker & McKenzie was first foreign law firm to open an
office in Ukraine in 1992, we currently assist multinational
companies, financial institutions and major Ukrainian
enterprises in their domestic and international operations.
Our key practice areas include corporate law, compliance,
banking and finance, securities and capital markets,
environmental law, restructuring and insolvency, venture
capital, competition law, tax and customs, real estate and
construction, labor and employment, energy, oil & gas,
mining, intellectual property, and dispute resolution.

«Бейкер і Макензі» була однією з перших міжнародних
юридичних фірм, що відкрила свій офіс в Україні в
1992 році. Сьогодні ми надаємо юридичні консультації
транснаціональним компаніям, фінансовим установам
та найбільшим українським компаніям з різноманітних
аспектів їх діяльності в Україні та за кордоном.
Головними напрямками роботи є корпоративне
право, антикорупційне законодавство та compliance,
банківське та фінансове право, міжнародні ринки
капіталу, венчурне фінансування, конкуренційне,
податкове та митне законодавство, природоохоронне
законодавство, реструктуризація та банкротство,
нерухомість та будівництво, трудові відносини,
енергетична, нафтогазова та гірничодобувна галузь,
питання інтелектуальної власності та вирішення спорів.

www.visumcapital.com.ua

VISUM Capital is a team of dedicated investment
professionals with considerable experience in capital
market transactions. The company’s key focus is on
providing investment banking services to corporate clients,
such as raising equity, debt financing, M&A advisory
and financial consultancy. VISUM Capital strives for
sustainable long-term cooperation with clients, enabling
company to understand the peculiarities of the business
and offer the best tailored solutions.
VISUM Capital has also established its footprint in private
equity by successfully raising and managing investment
funds in Ukraine. The core philosophy is to invest in
companies that have successful business model and
strong prospects for growth and value creation. Current
investments under management range from financial
sector companies to alternative energy businesses.

IV UKRAINIAN INVESTMENT FORUM
A CRUCIAL MOMENT OF CHOICE

VISUM Capital – це команда професіоналів у сфері
інвестицій, із значним досвідом роботи на ринках
капіталів. Основний фокус VISUM Capital – надання
інвестиційно-банківських послуг українським компаніям,
в тому числі послуг із залучення акціонерного та
боргового фінансування, супроводження угод із злиття
та поглинання (M&A), надання фінансових консультацій
тощо. Компанія націлена на встановлення довготривалих
відносин із клієнтами, що надає можливість якнайкраще
зрозуміти їх бізнес та запропонувати унікальні рішення.
Крім цього, компанія VISUM Capital здійснює управління
фондами прямих інвестицій в Україні. VISUM Capital
інвестує в компанії з успішними бізнес-моделями та
значним потенціалом розвитку. Портфель VISUM Capital
на сьогодні включає ряд перспективних українських
компаній, серед них – представники фінансового
сектору та сектору альтернативної енергетики.
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Впевненiсть, пiдкрiплена досвiдом
Група «Інвестиційний Капітал Україна» (ICU) надає послуги з торгівлі цінними
паперами, інвестиційно-банківські послуги, а також здійснює управління
активами інститутів спільного інвестування. Група ICU була створена у
червні 2006 року. До її складу входять інвестиційна компанія і компанія з
управління активами. ICU – найбільший в Україні торговець державними та
корпоративними облігаціями, а також лідируючий агент з реструктуризації
в 2009-2010 роках. Так, група ICU успішно провела і супроводжує ряд
операцій з реструктуризації портфелів публічних і приватних боргів
на суму більше $1,7 млрд. Публічні інвестиційні фонди під управлінням
КУА «Інвестиційний Капітал Україна» займають лідируючі позиції в
рейтингах Investfunds впродовж 2008-2012 років, а сама КУА вже четвертий
рік поспіль входить до трійки лідерів за обсягами коштів публічних фондів
в управлінні. Вартість чистих активів публічних фондів під її управлінням
станом на 1 листопада 2013 року перевищила 270 млн. грн.

01030, м. Київ, Україна, вул. Богдана Хмельницького, 19-21
Бізнес-центр «Леонардо», 11-й поверх, офіс 44
Тел./факс: +38 (044) 220-01-20
www.icu.ua

ETHICS • EDUCATION • PROFESSIONAL EXCELLENCE
ЕТИКА • ОСВІТА • ПРОФЕСІЙНА ДОСКОНАЛІСТЬ

The Ukrainian Society of Investment Professionals
“CFA Ukraine” unites more than 200 representatives
of the investment profession within the country.
The organization is non-government, non-for-profit, run
by volunteers and is part of the worldwide network of
Chartered Financial Analysts® (CFA®) societies that are
member societies of CFA Institute.
The effort of establishing CFA Ukraine Society has
started in spring 2009 and resulted in the first general
conference of potential members in June 2009.
The conference was a great success and evidenced
strong interest from the Ukrainian investment
professionals, top Ukrainian and international employers
and industry regulators. As a result, an initiative group
of 27 individuals was organized.
In February 2010, CFA Ukraine has been accepted into
the worldwide network of CFA Institute member societies.
The Society is governed by the Board of Directors
that comprises people with significant experience in
the relevant activities, including representatives of the
leading Ukrainian and international companies and
institutions. Daily Society operations are managed by
the Executive Officers team.
MISSION STATEMENT
The Mission of CFA Ukraine is to bring value to its
members and the community by leading the investment
profession in Ukraine through setting the highest
standards of ethics, education, and professional
excellence.
KEY OBJECTIVES
• Create a local investment professional network with global
outreach of worldwide colleagues who provide sense of
community and support one another professionally and
socially. The Society will be a place to meet other likeminded professionals.
• Provide
comprehensive
continuous
educational
opportunities by creating and sourcing relevant lifelong
learning for members, keeping abreast in latest
developments in the investment profession, legislation
and best market practices. Provide career development
and job placement opportunities for its members.
• Increase awareness in Ukraine about CFA designation as
the global standard for investment profession.
• Support and enhance implementation of CFA Institute
principals of ethics, education and professional excellence
within investment industry in Ukraine.

Українське товариство інвестиційних професіоналів
«CFA Ukraine» об’єднує понад 200 представників
інвестиційної професії в Україні. Товариство є
неурядовою
некомерційною
організацією,
що
управляється волонтерами та входить до міжнародної
спільноти товариств CFA Institute.
Робота волонтерів щодо створення CFA Ukraine
почалась на початку 2009 року. В результаті, в червні
цього ж року відбулася перша загальна конференція
потенційних
членів
товариства.
Конференція
засвідчила підтримку та інтерес до товариства з боку
інвестиційних професіоналів, працедавців, а також
державних регуляторних органів інвестиційної сфери.
За результатами конференції було сформовано
ініціативну групу в складі 27 осіб.
В лютому 2010 року товариство CFA Ukraine було
прийнято до міжнародної спільноти товариств CFA Institute.
Товариством управляє Рада директорів, до складу
якої входять професіонали зі значним досвідом роботи
в інвестиційній сфері, в тому числі представники
провідних українських та міжнародних компаній.
Щоденне управління товариством здійснюється
командою Виконавчого комітету.
МІСІЯ
Будучи лідером інвестиційної професії в Україні, місією
товариства CFA Ukraine є здійснення діяльності в
інтересах своїх членів та суспільства загалом шляхом
встановлення високих стандартів етики, освіти та
професійної досконалості.
ЦІЛІ
• Створення
локальної
спільноти
інвестиційних
професіоналів, що об’єднує колег по всьому світу
та забезпечує їх професійну і соціальну єдність та
підтримку.
• Постійне всебічне навчання членів, що забезпечує
доступ до останніх вдосконалень та найкращих
практик в інвестиційній сфері.
• Підвищення в Україні рівня обізнаності про навчальну
програму та відзнаку Chartered Financial Analyst®
(CFA®) як про глобальний стандарт інвестиційної
професії.
• Надання членам товариства допомоги в кар’єрному
розвитку та працевлаштуванні.
• Сприяння впровадженню в інвестиційній галузі
України принципів етики, освіти та професіоналізму
CFA Institute.

