
ЗАТВЕРДЖЕНО 

Наказ Міністерства фінансів України 

01 грудня 2014 року № 1186 

(у редакції наказу Міністерства фінансів 

України  

від «13» грудня 2021 року № 669) 

 

 

Склад 

Методологічної ради з бухгалтерського обліку 

при Міністерстві фінансів України 

 

Воробей 

Світлана Іванівна 

– заступник Міністра фінансів України, голова 

Методологічної ради  
 

Гапоненко 

Людмила Василівна 

 

 

 
 

– 

 

директор Департаменту методології 

бухгалтерського обліку та нормативного 

забезпечення аудиторської діяльності 

Міністерства фінансів України, заступник 

голови Методологічної ради 
 

Богданова 

Ольга Сергіївна 

– 

 

голова Спостережної ради ГО «Палата 

податкових консультантів» (за згодою) 

Бондар  

Микола Іванович 

 
 

– член Федерації професійних бухгалтерів і 

аудиторів України, доктор економічних наук, 

професор (за згодою) 

Волянський  

Ігор Романович 

– директор Департаменту стратегічного 

планування, звітності та координації 

здійснення державного фінансового контролю 

Державної аудиторської служби України (за 

згодою) 
 

Гаєвська 

Наталія Ісаківна 

 

– почесний президент Всеукраїнської 

професійної громадської організації «Спілка 

аудиторів України», сертифікований аудитор 

(за згодою) 
 

Дабіжа  

Володимир Васильович 
 

– партнер ТОВ «Ернст енд Янг Аудиторські 

послуги» (за згодою)  
 

Дрозд 

Ірина Кузьмівна  

 

– директор Центру підвищення кваліфікації 

Київського національного університету імені 

Тараса Шевченка, доктор економічних наук, 

професор (за згодою)  
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Дубова  

Олена Анатоліївна 

 

– директор Департаменту аналізу фінансової 

звітності учасників ринків капіталу та 

пруденційного нагляду Національної комісії з 

цінних паперів та фондового ринку (за 

згодою) 
 

Єгізарян 

Ануш Араратівна 

 

– старший менеджер відділу аудиту ТОВ 

«Делойт енд Туш ЮСК» (за згодою) 

 

Задорожний 

Зеновій Васильович 

 
 

– проректор з наукової роботи ДВНЗ 

«Західноукраїнський національний 

університет», доктор економічних наук, 

професор (за згодою) 
 

Задорожний  

Олексій Миколайович 

 

– начальник управління вдосконалення 

методології податку на прибуток 

підприємства Департаменту правової роботи 

Державної податкової служби України (за 

згодою) 
 

Канигін 

Сергій Львович 

 

– президент Української асоціації 

сертифікованих бухгалтерів та аудиторів (за 

згодою) 
 

Канцуров 

Олег Олександрович 

 

– виконавчий директор Інспекції із 

забезпечення якості державної установи 

«Орган суспільного нагляду за аудиторською 

діяльністю» (за згодою) 

 

Коцупатрий 

Михайло Миколайович 

 

– професор кафедри бухгалтерського обліку та 

консалтингу Київського національного 

економічного університету імені Вадима 

Гетьмана, кандидат економічних наук, 

професор (за згодою) 
 

Кричун  

Петро Михайлович 
 

– президент Ради Федерації професійних 

бухгалтерів та аудиторів України, кандидат 

економічних наук, доцент (за згодою)  

 

Крук  

Оксана Петрівна  

 

– директор Департаменту (керівник служби) 

Бухгалтерської служби – головний бухгалтер 

Міністерства юстиції України (за згодою) 
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Кузнєцова  

Маргарита Станіславівна  

– директор Департаменту структурної 

статистики Державної служби статистики 

України (за згодою) 
 

Кузьмінський 

Юрій Анатолійович 

 

– заступник голови з питань науки і освіти 

Всеукраїнської громадської організації 

«Всеукраїнський бухгалтерський клуб», 

доктор економічних наук, професор (за 

згодою) 
 

Лемішко 

Наталія Євгенівна 

 

– керівник Управління бухгалтерського 

обліку – головний бухгалтер Державного 

управління справами (за згодою) 

 

Ловінська 

Людмила Геннадіївна 

 

– заступник директора з наукової роботи 

Науково-дослідного фінансового інституту 

Державної навчально-наукової установи 

«Академія фінансового управління», доктор 

економічних наук, професор (за згодою) 
  

Лукасевич 

Богдан Володимирович 

 

– головний бухгалтер – директор Департаменту 

бухгалтерського обліку Національного банку 

України (за згодою) 
 

Макеєва  

Олена Леонідівна 

 

– віце-президент громадської організації «Рада 

незалежних бухгалтерів та аудиторів» (за 

згодою) 
 

Олексієнко  

Дмитро Володимирович  

 

– виконавчий директор Громадської спілки 

«Ліга аудиторів України», сертифікований 

аудитор (за згодою) 
 

Пасічник  

Світлана Геннадіївна 

– перший заступник директора Департаменту 

фінансово-облікової політики Міністерства 

внутрішніх справ України (за згодою) 
 

Пархоменко  

Валерій Миколайович 
 

– професор Національної академії статистики, 

обліку та аудиту, доктор економічних наук, 

професор (за згодою) 
 

 

Пахуча  

Людмила Станіславівна 

– партнер ТОВ АФ «Прайсвотерхаус Куперс 

(Аудит)» (за згодою) 
 

Позов  

Аполлон Харалампійович  
 

 

– директор громадської організації 

«Всеукраїнський бухгалтерський клуб», 

кандидат економічних наук (за згодою) 
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Ричаківська 

Віра Іванівна  

 

– кандидат економічних наук, доцент (за 

згодою) 

Рубаненко 

Людмила Василівна 

 

– керівник групи експертів Спілки податкових 

консультантів України (за згодою) 
 

Чевелюк  

Ірина Миколаївна 

 

– головний спеціаліст відділу методології 

бухгалтерського обліку в державному секторі 

Департаменту методології бухгалтерського 

обліку та нормативного забезпечення 

аудиторської діяльності Міністерства 

фінансів України, секретар Методологічної 

ради 
 

Чорногуз  

Лідія Петрівна 

 

– 

 

головний консультант секретаріату Комітету 

Верховної Ради України з питань фінансів, 

податкової та митної політики (за згодою) 

 

Шамрай 

Галина Миронівна 

 

– 

 

директор Департаменту консолідованої 

звітності Державної казначейської служби 

України (за згодою) 

 

 

 

Директор Департаменту  

методології бухгалтерського обліку  

та нормативного забезпечення  

аудиторської діяльності                                                   Людмила ГАПОНЕНКО 


