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Порядок
подачі до Екзаменаційної комісії
Українського інститутут розвитку фондового ринку
документів для участі у кваліфікаційному іспиті
фахівців з питань фондового ринку

1. Документи для участі у кваліфікаційному іспиті подаються до
Екзаменаційної комісії Українського інституту розвитку фондового ринку не
пізніше 09 год. 30 хв.дня проведення кваліфікаційного іспиту за адресою: м. Київ,
вул. Мельникова, 81, 1-й поверх, кабінет №2.
2. Відповідно до Положення про порядок навчання та атестації фахівців з
питань фондового ринку, затвердженого наказом Державної комісії з цінних
паперів та фондового ринку від 24 вересня 1996 року №215 (із змінами), для участі
у кваліфікаційному іспиті до Екзаменаційної комісії подаються наступні
документи:
2.1. у разі складання кваліфікаційного іспиту для отримання сертифіката
вперше:
- заява на участь у кваліфікаційному іспиті;
- копія 1 та 2 сторінок паспорта;
- копія свідоцтва про навчання фахівця з питань фондового ринку за
відповідною спеціалізацією;
- копія диплома про повну вищу економічну або юридичну освіту
освітньокваліфікаційного рівня не нижче ніж «спеціаліст» або «магістр» за однією
з спеціальностей, зазначених у Положенні (якщо диплом виданий на дівоче
прізвище додатково надається копія свідоцтва про шлюб);
- копія платіжного документа про оплату участі в кваліфікаційному іспиті;
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2.2. у разі складання кваліфікаційного іспиту для продовження терміну дії
сертифіката:
- заява на участь у кваліфікаційному іспиті;
- копія 1 та 2 сторінок паспорта;
- копія свідоцтва про навчання фахівця з питань фондового ринку за
скороченою типовою програмою, виданого за відповіднимвидом професійної
діяльності з цінними паперами;
- копія диплома про повну вищу економічну або юридичну освіту освітньокваліфікаційного рівня не нижче ніж «спеціаліст» або «магістр» за однією з
спеціальностей, зазначених у Положенні* (якщо диплом виданий на дівоче
прізвище додатково надається копія свідоцтва про шлюб);
- копія трудової книжки у разі працевлаштування за основним місцем роботи
(перша сторінка та відомості про роботу за останній рік) або копія наказу у разі
працевлаштування за сумісництвом, засвідчена підписом уповноваженої особи та
печаткою установи;
- копія сертифіката, дія якого продовжується;
- копія ліцензії за відповідним видом професійної діяльності на фондовому
ринку, виданої НКЦПФР; копія платіжного документа про оплату участі в
кваліфікаційному іспиті.
2.3. у разі складання кваліфікаційного іспиту керівником юридичної особипрофесійного учасника ринку цінних паперів, в т.ч. керівником банку (при
наявності досвіду роботи на ринку цінних паперів не менше трьох років):
- заява на участь у кваліфікаційному іспиті;
- копія 1 та 2 сторінок паспорта;
- копія диплома про повну вищу економічну або юридичну освіту освітньокваліфікаційного рівня не нижче ніж «спеціаліст» або «магістр» за однією з
спеціальностей, зазначених у Положенні* (якщо диплом виданий на дівоче
прізвище додатково надається копія свідоцтва про шлюб);
- копія трудової книжки у разі працевлаштування за основним місцем роботи
(перша сторінка та відомості про роботу за останні три роки) або копія наказу у
разі працевлаштування за сумісництвом, засвідчена підписом уповноваженої особи
та печаткою установи;
- копія сертифіката за відповідним видом професійної діяльнсоті на
фондовому ринку;
- копія ліцензії за відповідним видом професійної діяльності на фондовому
ринку, виданої НКЦПФР;
- копія платіжного документа про оплату участі в кваліфікаційному іспиті.
___________________
* Ці вимоги не застосовуються до осіб, які мають загальний стаж роботи на фондовому ринку за будь-яким
видом професійної діяльності не менше дев’яти років, а саме стаж роботи сертифікованого фахівця за будь-яким
видом професійної діяльності у професійного учасника фондового ринку, та/або стаж роботи як керівної посадової
особи в Державній комісії з цінних паперів та фондового ринку та/або Національній комісії з цінних паперів та
фондового ринку, та/або стаж роботи сертифікованого фахівця в саморегулівній організації чи об’єднанні
професійних учасників ринку цінних паперів.

