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головi Нацiональноi koMicii з цiнних
паперiв та фондового ринку

Щоdо запроваdэюення HoBot

усклаDнено| сuсmемu аmесmацii' фахiвцiв з

пumань puHKiB капimаlу mа орzанiзованuх
mоварнuх puHKiB

2l грудня 2О21 року набуло чинностi рiшення НКIШФР ЩОДО

вiдтермiну"u"rr" запровадження новоi ускладненоi системи атестацii фахiвцiв
, п"rъп" ринкiв капiталу та органiзованих товарних ринкiв до 1 вересня2022

року.
пiд час наради з питань атестацii фахiвцiв, яка проводилася Комiсiею в

лютому 2О22 року, представники FIмд звернули уваry на недолiки змiсту та

структури програм квалiфiкацiйних iспитiв, а також громiздкий

баiьrорi"".urй механiзм функчiонування атестацii фахiвuiв, передбачений

Положенням про порядок атестацiТ фахiвцiв з питань ринкiв капiталу та

органiзованих iouupnr* ринкiв, затвердженого Рiшенням нкI-цIФР JфЗ 19 вiд

2о.о6.2о20 року. Тодi учасники наради дiйшли висновку, Що в поточнiй

редакцiт з€вначене Положення не зможе бути ефективно запроваджене та

погiршить кадрове забезпечення професiйних учасникiв ринкiв капiталу та

органiзованих товарних ринкiв.

ПередбачаJIося, шо НКЩпФР разом iз СРО та iншими зацiкавленими

особамЙ розробить та затвердить змiни до зЕвначеного Попоження у TepMiH,

визначений до набуття ним чинностi. Проте, через тиждень пiсля проведення

наради, вiдбувся вiйськовий напад на УкраiЪу з боку росiйськоi федерацii та

запровадження в ykpaiHi военного стану, що завадило проведенню

узгьдженоi спiльнот роботи щодо вдоскон€шення нормативноi бази

функцiонування системI,I атестацii фахiвцiв.

Враховуючи вищенаведене, пропонуемо:

1. ВнестИ дО рiшеннЯ Нацiонаrrьноi KoMiciT з цiнних паперiв та

фондового ринку вiд 25 червня 2020 року N з19 uПро затвердження
положення про порядок атестацiт фахiвцiв з питань ринкiв капiталу та
органiзоВаних товарних ринкiв>, зареестрованого в MiHicTepcTBi юстицii

украiни 10 вересн я 2020 року за Jф 868/з 5 15 1, TaKi змiни:
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У пунктi 4 слова та цифри <01 вересня 2022 року) замiнити словами
((через дев'ять мiсяцiв пiсля завершення дiI военного стану);

у пунктi5:

слова та цифри <01 вересня 2021 року) замiнити словами (дату, що
передуе датi зазначенiй у пунктi 4 цього Рiшення>>;

слова та чифри (01 вересня 2022 року) замiнити словами (дати,
зазначеноi у пунктi 4 цього Рiшення>;

у пунктi 7 слова та цифри <01 вересня 2о22 року) замiнити словами
(через дев'ять мiсяцiв пiсля завершення дii военного стану).

На думкУ FIMA вiдтермiнування запровадження новоi системи атестацii
фахiвцiв дае можливiсть все ж таки вдоскон€Lлити запропонований механiзм,
змiст пiдготовки та атестацii фахiвцiв з питань ринкiв капiталу та
органiзованих товарних ринкiв а також його навч€lльно-методичне
забезпечення з урахуванням реалiй та потреб пiслявоенноi економiки та
стану ринкiв капiталу.

FIMA сподiвасться на плiдну спiвпрацю з фахiвцями нкtшФР щодо
вдоскон€Lлення та пiдвищення ефективностi майбутньоi системи атестацii
фахiвцiв з питань ринкiв капiталу та органiзованих товарних ринкiв.

З повагою,
Генеральний директор FIMA Вiкторiя ВОЛКОВСЪКА


