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ПРО БЕЗПЕРЕРВН К ФАХIВЦIВ

НА ФОНДОВОМУ ринку

!ане Полохсення про безперервний розвиток фахiвцiв на фондовому ринкуАсоцIАЦIi з упрАвлIнtШ ФI}lАItсАми IА IнБЕстИцIяйИ роrробпепе nb
пiдставi норм чинного законодавства Украiни, Статуту, внутрiшнiх iokyMeHTiB
АСОЦiаЦiТ i ВСТаНОВлЮе порядок фiксацii стану безперервного розвитку фахiвцiв на
фондовоМу ринку, нарахування ToKeHiB та видачу докум.rriu про безперервний
розвиток, атакож акредитацiiзаходiв, що належать до форм безперервного розвитку.

РОЗДIЛ 1. ЗАГАЛЪНI ПОЛОЖЕННЯ

в цьому Положеннi термiни вживаються у таких значеннях:

безперервний професiйний розвиток фахiвця на фондовому ринку (далi
безперервний розвиток) - безперервний Процес навчання та вдосконалення
професiйних компетенr,ностей фахiвця впродов)It llерiоду здiйснення ним дiй,
пов'язаних з безпосере,lнiм провадженням професiйнот дiяльностi на фондовому
ринку;

квалiфiкацiйне свiдоцтвО фахiвця на фондовому ринку (далi - квалiфiкацiйне
СВiДОЦТВО) - ДОКУМеНТ, який пiдтверджуе квалiфiкацiю фахiвця на фондовому ринку
за вiдповiдним напрямом квалiфiкацii та видасться саморегулiвною органiзацiсю Ь
порядку, визначеному цим Положенням;

напряМ квалiфiкацii - напрям, за яким особа здiйснюе або мас HaMip здiйснювати
ДiТ, ПОВ'ЯЗаНi З беЗПОСереднiм провадженням професiйноi дiяльностi на фондовому
ринку, а саме: дiяльностi з управлiння майном Для фiнансування об'екгiв
будiвництва таlабо здiйснення операцiй з нерухомiстю;

токеН - одиниця вимiрювання резуЛьтатiв безперервного розВитку фахiвIц, що
нараховусться саморегу"пiвною органiзацiскl вiдповiдно до вимог цього Положення:

Саморегулiвна органiзаuiя - АСоцtАцIя з упрдвлIнFUI ФIнднсдми тд
IНВЕСТИЦШМИ;



факт безперервного розвитку - факт завершення дii7подiТ, яка належить до оДнiеI

- -.,lp\t безперервного розвитку;

фахiвець на фондовому ринку - особа, яка працюе на фондовому ринку за

.. -повiдним напрямом квалiфiкацiТ.

Фiксацiя стану безперервного розвитку фахiвця за вiдповiдними напрямами
i:зе-liфiкацii, нарахування ToKeHiB та надання документа про безперервниЙ розвиток
- i.ва-liфiкацiйного свiдоцтва, здiйснюеться саморегулiвною органiзацiею в порядкУ,
_;f е_]баченому цим Положенням.

Jo форм безперервного розвитку вiлносяться:
l ) навчання на курсах. вiдкритих лекцiях, тренiнгових програмах, проГраМах

::']BIITKJ" ТОtЦО,

l t 1,спiшне складення iспитiв або iнших випробувань;
j ) вlлкладання курсу лекцiй, ceMiHapiB, програм навчання тощо;
-l ) виступи на мiжнародних, загальнодержавних та регiонаJIьних наУкОВих,

:-..]\ ково-практичних, науково-методологiчних конференцiях, форумах, ceMiHapax,
1:\ гJItх столах, тренiнгах, програмах тощо;

5) участь у робочих групах, засiданнях профiльних KoMiTeTiB ЩОДО

: '- 
t-tC Ко Н&Лення ЗаконоДаВсТВа;
6) публiкацiТ наукових, науково-практичних статеЙ у друкованих, або

з.lек]ронних фахових, або iнших професiйних виданнях в Украiнi та закордоноМ;
] ) видання книг, монографiй, пiдручникiв, посiбникiв;
8 ) iнша дiяльнiсть, визначена внутрiшнiми документами саморегулiвноi

.::анiзацiТ.

Прочелура нарахування ToKeHiB повинна вiдповiдати наступним принципам:
l ) :оречнiсть - кожна форма безперервного розвитку, за яку фахiвцю може бУТи

:1jf f,\oBaHo токени, повинна бути доречною для здiйснення фахiвцем дiй, пов'язаних
, безпосереднiм провадженням професiйноТ дiяльностi на фондовому ринкУ, Та

_ _]lIятI1 пiдвищенню його професiйних знань, навичок та етичних принципiв роботи
::: 'fOH.]OBOMY РИНКУ;

] ) вимiрювання - надання кожнiй конкретнiй формi або подiТ вiдповiдноi
: ..]bкocTi ToKeHiB у залежностi вiд кiлькостi годин, статусу подiТ тощо;

З ) перевiрка - можливiсть здiйснення перевiрки не лише факту проходження чи

.::ершення фахiвцем певноi форми безперервного розвитку, а й вiдповiдностi змiстУ
:i.fT форми безперервного розвитку задекларованiй TeMi;

J t недискримiначiйнiсть - забороняеться необгрунтоване вiдмiнне застосування
- :,,1 цього Положення (встановлення виняткiв, обмежень чи переваг тощо) ло
_:..:зцiв. якi знаходяться в однаковiй ситуачiТ, чи однакового пiдходУ ло фахiВuiВ.
;. jн&ходяться в рiзних ситуашiях;

: r прозорiсть - фахiвець повинен мати можливiсть отримати iнформацiю таlабо
:-нення щодо процедури нарахування йому ToKeHiB або про причиНIl

; : :]3\\'Воння TOKOHiB.

].-rя реалiзацii зазначених принципiв саморегулiвнi органiзаuiI здiйснюЮть
: ] :еf\,ри акредитацii заходiв, що наllежать до форм безперервного розвиТкy.



РОЗДШ 2. ПОРЯДОК ФIКСАЦIi БЕЗПЕРЕРВНОГО ПРОФЕСIЙНОГО
РОЗВИТКУ ФАХIВЦIВ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ

ТА НАРАХУВАННЯ TOKEHIB

Безперервний розвиток повинен вкJIючати:
Базовi знання - знання особи з основ економiки та фiнансiв та базового

законодавства на фондовому ринку;
Етичнi норми - етичнi аспекти дiяльностi на фондовому ринку та норми Кодексу

професiйноi етики;
Спецiальнd законодавство на фондовому ринку - спецiальне законодавство з

питань провадження професiйноТ дiяльностi на фонловому ринку в YKpaTHi;
Пракгичнi вмiння та навички - здатнiсть особи застосовувати набутi теоретичнi

знання для вирiшення практичних та ситуацiйних завдань пiд час провадження
професiйноТ дiяльностi на фондовому ринку.

l

За формами безперервного
нараховуються токени:

розвитку саморегулювною органiзачiею

1) навчання на курсах, вiдкритих лекцiях, тренiнгових програмах, програмах
розвитку тощо - 1 година - 1 токен;

2) успiшне скJIадення iспитiв або iнших випробувань - 1 iопит - 5 ToKeHiB;
3) викладання курсу лекцiй, ceMiHapiB, програм навчання тощо 1 година - 3

токени;
4) виступи на мiжнародних, загальнодержавних та регiонаJIьних наукових,

науково-практичних, науково-методологiчних конференчiях, форумах, ceMiHapax,
круглих столах, тренiнгах, програмах тощо l година - 5 ToKeHiB;

5) участь у робочих групах, засiданнях профiльних KoMiTeTiB щодо
вдосконалення законодавства l година - 2 токени:

6) публiкачiТ наукових, науково-практичних статей у друкованих, або
електронних фахових, або iнших професiйних виданнях в YKpaTHi та закордоном -
5 000 друкованих знакiв - 2 токени;

7) видання книг, монографiй, пiдручникiв, посiбникiв закордоном одне
видання - 12 ToKeHiB;

Саморегулiвна органiзацiя нараховуе токени за кожний факт безперервного
розвитку. Обов'язковим реквiзитом ToKeHiB с дата ix нарахування. !атою
нарахування ToKeHiB с дата факту безперервного розвитку.

Строк дii ToKeHa(-iB) - 3 роки з дати його (Тх) нарахування.

Токени мають мiстити iнформачiю про напрям квалiфiкацii та екзаменацiйний
модуль, до якого вони вiдносяться.

Bci фахiвцi на фондовому ринку зобов'язанi отримати 10 ToKeHiB на piK.
При цьому, за piK необхiдно отримати не менше нiж 2 токени з етичних норм.
Звiтним роком е календарнийрiк, з 01 сiчня по 31 грудня кожного року.
Саморегулiвною органiзацiсю ведеться особиста картка облiку ToKeHiB фахiвшя

на фондовому ринку.
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6 ) загальну кiлькiсть ToKeHiB, нарахованих фахiвцю за звiтний перiод.

Самореryлiвна органiзацiя веде в електроннiй

ж;ф*тy"чх свiдоцтв iз зазначенням номера та
(серiя (за наявностi) та номер паспорта -
,ня вiдмовились вiд прийнятгя РНОКПП

формi ресстр виданих фахiвцям
дати видачi документа, iMeHi та
для осiб, якi через своТ релiгiйнi
та офiцiйно повiдомили про це

::il безперервного розвитку повинно бути

l



вiдповiдний контролюючий орган i мають вiдповiдну вiдмiтку у паспортi згiдно iз
законом) фахiвця, загальноi кiлькостi ToKeHiB, нарахованих фахiвцю за звiтний
перiод.

роздIл 3. процЕд).рА АкрЕдитАцIi зАходIв,
ЯКI НАЛЕЖАТЪ ДО ФОРМ БЕЗПЕРЕРВНОГО РОЗВИТКУ

Саморегулiвна органiзашiя здiйснюс акре.]}Iтацiю заходiв, якi нчtJIежать до форм
безперервного розвиткУ, за подання лt орган iзаторiв вiдповiдних заходiв.

!ля акредитацiТ заходу caмopel-r,.liBHil"r органiзашiТ органiзатор заходу подас
заяву про акредитацiю заходу в довi-rьнiГr форrri та документи, якi мають мiстити
наст,yпну iнформацiю:

l) найменування органiзатора:
2) даryтачасзаходу;
3) мiсче проведення заходу:
4) тему заходу;
5) кiлькiсть годин заход,:
6) iнформацiю про лекгорiв. ехспертiв та iнших безпосереднiх учасникiв

заходу.

Заходи безперервного розвllтк\. органiзованi АСОЦIАЦIСЮ З УПРАВЛIНFIJI
ФIНАНСАМИ ТА IНВЕСПlЦIЯ\fl l вва;каються акредитованими.

Саrrореryлiвна органiзачiя :

нiLлежать до форм

наJIежать до фор,
безперервного розвrгц,;

здiйснюе контро.lь за якiстю та органiзацiсrо проведення заходiв, якi
нiLлежать до форм безперервного розвитку.

РОЗДIЛ 4. ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМIН ТА ДОПОВНЕНЬ ДО
ПОЛОЖЕННЯ

Змiни та доповнення Jo цього Положення приймаються Загальними зборами
АсоцiацiТ та погодж!,ються Нацiонапьною комiсiсю з цiнних паперiв та фондового
ринку в установлено\t\ чllнн}l\t законодавством порядку та всryпають в силу з дати
прийняття вiдповiдного рiшення Нацiональноi KoMiciT з цiнних паперiв та фондового
ринку.
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