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Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку (далі – Комісія) 
розглянула лист Асоціації з управління фінансами та інвестиціями від 16.02.2023 
№ 01-05 (вх. Комісії від 16.02.2023 № 2881) (далі – лист) та повідомляє наступне.

У зв’язку з введенням в Україні воєнного стану відповідно до Указу 
Президента України від 24.02.2022 № 64/2022, з метою мінімізації негативного 
впливу наслідків військової агресії російської федерації проти України та 
сприяння стабільності ринків капіталу Комісією прийнято рішення від 29.09.2022 
№ 1221 «Щодо пруденційних нормативів професійної діяльності на ринках 
капіталу та організованих товарних ринках» (зі змінами) (далі – рішення № 1221), 
яким для вимірювання та оцінки ризиків професійної діяльності на ринках 
капіталу та організованих товарних ринках встановлено додатковий пруденційний 
норматив – норматив ліквідності активів.

Так, зокрема. згідно з абзацом одинадцятим пункту 2 рішення № 1221 однією 
зі складових формули розрахунку нормативу ліквідності активів є ЗБ – 
зобов’язання, що включають загальну суму зобов’язань (довгострокових та 
поточних), у розумінні Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову 
звітність в Україні» та стандартів бухгалтерського обліку, фінансової звітності.



При цьому, пунктами 3 та 4 рішення № 1221 встановлено, що нормативне 
значення нормативу ліквідності активів, передбаченого пунктом 2 цього рішення, 
з 01.01.2023 становить не менше 0,1, а з 01.03.2023 та з 01.10.2023 – не менше 0,3 
та 0,5 відповідно, а для професійних учасників ринків капіталу та організованих 
товарних ринків, які отримали ліцензію з 01.01.2023, нормативне значення 
нормативу ліквідності активів становить не менше 0,5.

Комісія розглянула та взяла до уваги надані листом пропозиції, проте на 
даний час не вбачає за можливе виключення із зобов’язань (ЗБ), як компонента 
формули розрахунку нормативу ліквідності активів, довгострокових зобов’язань, 
а також зменшення нормативного значення нормативу ліквідності активів, 
передбаченого рішенням № 1221.

В той же час Комісія розуміє, що додаткові фінансові навантаження на 
професійних учасників ринків капіталу та організованих товарних ринків під час 
воєнного стану можуть негативно вплинути на подальше провадження такими 
учасниками їх професійної діяльності, а також на економічну ситуацію в державі 
загалом.

Тому, для сприяння стабільності ринків капіталу та, відповідно, для 
зменшення навантаження на професійних учасників ринків капіталу та 
організованих товарних ринків 15.02.2023 Комісією прийнято рішення № 153 
«Щодо застосування деяких рішень Національної комісії з цінних паперів та 
фондового ринку на період дії воєнного стану» (далі – рішення № 153), яке 
набрало чинності 16.02.2023.

З дати набрання чинності рішенням № 153 тимчасово, на період дії воєнного 
стану, зупинено дію рішення Комісії від 01.10.2015 № 1597 «Про затвердження 
Положення щодо пруденційних нормативів професійної діяльності на фондовому 
ринку та вимог до системи управління ризиками», зареєстрованого в Міністерстві 
юстиції України 28.10.2015 за № 1311/27756 (зі змінами) (далі – рішення № 1597), 
а також зупинено складання та подання до Комісії професійними учасниками 
ринків капіталу та організованих товарних ринків звітних даних щодо результатів 
розрахунку пруденційних нормативів, встановлених рішенням № 1597, та даних, 
на основі яких здійснювався їх розрахунок.

Згідно з пунктом 10 рішення № 153 відновлення дії рішення № 1597 та 
відновлення складання та подання відповідних звітних даних відбудеться через 90 
днів після завершення дії воєнного стану.

Крім того, рішенням № 153 строк подання до Комісії у складі звітних даних 
довідки про розрахунок нормативу ліквідності активів збільшено з трьох робочих 
днів до п’ятнадцяти календарних днів після останнього дня кожного місяця 
звітного року.
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