
Додаток 

до наказу Міністерства фінансів України 

18 січня 2013 року № 20 

(у редакції наказу  

Міністерства фінансів України 

від 16 червня 2020 року № 304) 

 

Склад 

Ради з міжнародних стандартів фінансової звітності 

при Міністерстві фінансів України 

  

Воробей 

Світлана Іванівна   

заступник Міністра фінансів України, голова Ради 

  

Гапоненко  

Людмила Василівна 

в. о. директора Департаменту методології 

бухгалтерського обліку та нормативного 

забезпечення аудиторської діяльності Міністерства 

фінансів України, заступник голови Ради  

 

Гаврилюк  

Олександр Олегович  

 

партнер ПрАТ «КПМГ Аудит» (за згодою) 

 

Голов  

Сергій Федорович 

  

член ФПБАУ, доктор економічних наук, професор 

кафедри менеджменту та економіки Міжнародного 

інституту менеджменту (за згодою)  
Дабіжа 

Володимир Васильович   

партнер ТОВ «Ернст енд Янг Аудиторські послуги» 

(за згодою) 

Дубова 

Олена Анатоліївна   

директор Департаменту систематизації та аналізу 

фінансової звітності учасників ринку капіталу, та 

пруденційного нагляду Національної комісії з 

цінних паперів та фондового ринку (за згодою) 

 

Канигін 

Сергій Львович  

президент Української асоціації сертифікованих 

бухгалтерів та аудиторів (за згодою)  
Канцуров 

Олег Олександрович  

виконавчий директор Інспекції із забезпечення 

якості органу суспільного нагляду за аудиторською 

діяльністю (за згодою)  
Кузнєцова 

Маргарита  

Станіславівна 

директор Департаменту структурної статистики 

Державної служби статистики України (за згодою)  

  
Кулик 

Сергій Іванович   

партнер ПрАТ «Делойт енд Туш ЮСК» 

(за згодою)  

Ніконова  

Світлана Вячеславівна  

  

головний спеціаліст відділу методології 

запровадження міжнародних стандартів фінансової 

звітності Департаменту методології 

бухгалтерського обліку та нормативного 

забезпечення аудиторської діяльності Міністерства 

фінансів України, секретар Ради 
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Ловінська 

Людмила Геннадіївна  

заступник директора Науково–дослідного 

фінансового інституту ДННУ «Академія 

фінансового управління» з наукової роботи, доктор 

економічних наук, професор (за згодою)   
Лукасевич 

Богдан Володимирович 

  

головний бухгалтер – директор Департаменту 

бухгалтерського обліку Національного банку 

України (за згодою)   
Легка 

Валентина Григорівна 

  

виконавчий директор Федерації професійних 

бухгалтерів і аудиторів України (за згодою) 

  

Пахуча  

Людмила Станіславівна 

партнер ТОВ АФ «Прайсвотерхаус Куперс 

(Аудит)» (за згодою) 

 

Ричаківська 

Віра Іванівна 

  

кандидат економічних наук, доцент (за згодою)  

Рубаненко  

Людмила Василівна 

  

керівник групи експертів Спілки податкових 

консультантів України, заслужений економіст 

України (за згодою) 

 

 

В. о. директора Департаменту  

методології бухгалтерського обліку  

та нормативного забезпечення  

аудиторської діяльності                                                 Людмила ГАПОНЕНКО 


