
 

МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ 

НАКАЗ 
від 1 грудня 2014 року N 1186 

Про затвердження Положення про Методологічну раду з 
бухгалтерського обліку при Міністерстві фінансів 

України та її персонального складу 
Із змінами і доповненнями, внесеними 

наказами Міністерства фінансів України 
 від 31 березня 2015 року N 388, 
від 25 травня 2015 року N 516 

Відповідно до Положення про Міністерство фінансів України, затвердженого постановою 
Кабінету Міністрів України від 20 серпня 2014 року N 375, наказую: 

1. Затвердити Положення про Методологічну раду з бухгалтерського обліку при Міністерстві 
фінансів України, що додається. 

2. Затвердити персональний склад Методологічної ради з бухгалтерського обліку при 
Міністерстві фінансів України, що додається. 

3. Визнати такими, що втратили чинність, накази Міністерства фінансів України від 29 
березня 2010 року N 162 "Про затвердження персонального складу Методологічної ради з 
бухгалтерського обліку при Міністерстві фінансів України" (зі змінами) та від 25 квітня 2005 
року N 299 "Про затвердження Положення про Методологічну раду з бухгалтерського обліку 
при Міністерстві фінансів України". 

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Фудашкіна Д. О. 

  

Міністр О. Шлапак 

 
 

  

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО 
Наказ Міністерства фінансів України 
01 грудня 2014 року N 1186 



Положення 
про Методологічну раду з бухгалтерського обліку при Міністерстві фінансів 

України 

1. Методологічна рада з бухгалтерського обліку (далі - Методологічна рада) є дорадчим 
органом при Міністерстві фінансів України з питань методології бухгалтерського обліку і 
звітності та вдосконалення організаційних форм і методів бухгалтерського обліку. 
Методологічна рада діє на громадських засадах. 

2. Методологічна рада утворюється з висококваліфікованих науковців, спеціалістів 
міністерств та інших центральних органів виконавчої влади, підприємств і установ, 
представників професійних організацій, бухгалтерів і аудиторів України. Склад 
Методологічної ради затверджується наказом Міністерства фінансів України. При 
формуванні складу Методологічної ради забезпечується паритетне представництво 
професійних організацій бухгалтерів, державних установ, науковців і підприємців, з 
представників яких призначаються співголови Методологічної ради. 

3. Методологічна рада проводить роботу за річним планом, що затверджується на її засіданні 
з урахуванням доручень керівництва Міністерства фінансів України і пропозицій членів 
Методологічної ради. 

Засідання Ради проводяться в міру потреби, але не рідше ніж один раз на квартал. 

4. Головними завданнями Методологічної ради є: 

концептуальне визначення основних принципів побудови національної системи 
бухгалтерського обліку; 

участь у розробці проектів національних положень (стандартів), національних положень 
(стандартів) бухгалтерського обліку в державному секторі, інструкцій, нормативно-правових 
актів з питань бухгалтерського обліку і фінансової звітності та іншого методичного 
забезпечення бухгалтерського обліку і фінансової звітності; 

ґрунтовний розгляд і обговорення проектів нормативно-методичних документів з 
бухгалтерського обліку і фінансової звітності; 

вивчення, узагальнення, розповсюдження кращого досвіду організації бухгалтерської 
роботи, здійснення бухгалтерськими службами попереднього та поточного контролю за 
витрачанням коштів та аналізу фінансово-господарської діяльності підприємства; 

розгляд сучасних технологій збору та обробки обліково-економічної інформації; 

заслуховування повідомлень міністерств та інших центральних органів виконавчої влади про 
роботу з удосконалення бухгалтерського обліку з метою запобігання порушенням у його 
веденні, розв'язання неврегульованих аспектів нормативно-методичного забезпечення 
організації дієвої системи бухгалтерського обліку і достовірної фінансової звітності на 
підприємствах і в організаціях; 

обговорення питань, пов'язаних із розробкою рекомендацій з удосконалення системи 
підготовки, перепідготовки і підвищення кваліфікації бухгалтерів. 

5. Методологічну раду очолює голова - Міністр фінансів України або перший заступник 
Міністра фінансів України (заступник Міністра фінансів України). Начальник Управління 
методології бухгалтерського обліку Департаменту податкової, митної політики та 



методології бухгалтерського обліку Міністерства фінансів України є заступником голови 
Методологічної ради, за посадою.  

(пункт 5 у редакції наказу Міністерства 
 фінансів України від 31.03.2015 р. N 388) 

6. Члени Методологічної ради: 

зобов'язані брати активну участь у підготовці і обговоренні питань, що розглядаються на 
засіданнях Методологічної ради; 

мають право вносити пропозиції щодо конкретних рекомендацій Методологічної ради з 
питань, що розглядаються; 

забезпечуються не пізніше ніж за п'ять днів до дати засідання попередніми матеріалами з 
питань, що передбачаються до розгляду на засіданні Методологічної ради; 

забезпечують впровадження у практику своєї роботи рекомендації, які прийняті 
Методологічною радою; 

повинні бути присутніми без права заміни на засіданнях Методологічної ради. Пропуск двох 
засідань підряд без поважних причин та невиконання доручень Методологічної ради 
розглядається як підстава для клопотання про виключення зі складу Методологічної ради. 

7. Голова Методологічної ради веде засідання Методологічної ради, підписує документи від 
її імені. У разі відсутності голови Методологічної ради головує на засіданні заступник. 
Засідання Методологічної ради не проводиться, якщо одночасно відсутні голова та 
заступник. 

(абзац перший пункту 7 із змінами, внесеними згідно з 
 наказом Міністерства фінансів України від 31.03.2015 р. N 388) 

Засідання Методологічної ради є правочинним, якщо на ньому присутні більше половини її 
членів. 

На засідання Методологічної ради можуть запрошуватися з правом участі в обговоренні 
питань особи, які не є членами Методологічної ради та які не беруть участі у голосуванні при 
прийнятті рішення. 

8. Рішення Методологічної ради приймаються, як правило, шляхом консенсусу. У разі коли 
за результатами розгляду проекту нормативно-правового акта консенсусу не досягнуто і 
проти прийняття проекту голосували більше 25 відсотків присутніх на засіданні членів 
Методологічної ради, остаточне рішення приймається головою Методологічної ради. 

9. Хід ведення засідання фіксується в протоколі, який підписується головуючим на засіданні 
Методологічної ради та секретарем. 

10. Пропозиції та рекомендації Методологічної ради, у разі необхідності, можуть бути 
реалізовані шляхом видання окремих доручень керівництва Міністерства фінансів України 
тощо. 

11. Організаційне забезпечення роботи Методологічної ради (друкування, розмноження, 
протоколювання, розсилання матеріалів, забезпечення приміщення для засідань) здійснює 



Управління методології бухгалтерського обліку Департаменту податкової, митної політики 
та методології бухгалтерського обліку Міністерства фінансів України. 

  

Директор Департаменту 
податкової, митної політики та 

методології бухгалтерського обліку М. О. Чмерук 

 
 

  

 

 

Персональний склад 
Методологічної ради з бухгалтерського обліку при Міністерстві фінансів 

України 

Макеєва  
Олена Леонідівна 

- заступник Міністра фінансів України, голова Методологічної ради 

Бондар 
Микола Іванович 
(за згодою) 

- член Федерації професійних бухгалтерів і аудиторів України, д. е. 
н., професор 

Гаєвська  
Наталія Ісаківна 

- президент Всеукраїнської професійної громадської організації 
"Спілка аудиторів України", сертифікований аудитор (за згодою) 

Дабіжа 
Володимир 
Васильович 
(за згодою) 

- партнер ТОВ "Ернст енд Янг Аудиторські послуги" 

Дрозд  
Ірина Кузьмівна 

- директор Навчально-наукового центру державного управління та 
фінансового контролю Київського національного університету імені 
Тараса Шевченка, д. е. н., професор (за згодою) 

Єфименко 
Тетяна Іванівна 
(за згодою) 

- президент Державної навчально-наукової установи "Академія 
фінансового управління", д. е. н., професор 

Жук  
Володимир 
Володимирович  

- директор Департаменту фінансово-ресурсного забезпечення 
Міністерства культури України, к. е. н. (за згодою) 

Задорожний 
Зиновій Васильович 
(за згодою) 

- проректор з наукової роботи ДВНЗ "Тернопільський національний 
економічний університет", д. е. н., професор 

Задорожний - начальник Управління методології податку на прибуток 

ЗАТВЕРДЖЕНО 
Наказ Міністерства фінансів України 
01 грудня 2014 року N 1186 



Олексій Миколайович 
(за згодою) 

підприємств Департаменту методологічної роботи з питань 
оподаткування Державної фіскальної служби України 

Канигін 
Сергій Львович 
(за згодою) 

- віце-президент Української асоціації сертифікованих бухгалтерів та 
аудиторів, фінансовий директор ТОВ "Дікергофф (Україна)" 

Канцуров 
Олег Олександрович 

- начальник Управління методології бухгалтерського обліку 
Департаменту податкової, митної політики та методології 
бухгалтерського обліку Міністерства фінансів України, к. е. н., 
заступник голови Методологічної ради 

Ковтун  
Тетяна Іванівна  

- голова податкового комітету Ради незалежних бухгалтерів та 
аудиторів (за згодою) 

Коцупатрий 
Михайло 
Миколайович 
(за згодою) 

- декан факультету економіки агропромислового комплексу, 
завідувач кафедри обліку, аналізу та аудиту в АПК Київського 
національного економічного університету імені Вадима Гетьмана, к. 
е. н., професор 

Кошарна 
Олександра 
Олександрівна 

- головний спеціаліст - бухгалтер відділу регулювання 
бухгалтерського обліку Управління методології бухгалтерського 
обліку Департаменту податкової, митної політики та методології 
бухгалтерського обліку Міністерства фінансів України, секретар 
Методологічної ради 

Кузнєцова 
Маргарита 
Станіславівна 
(за згодою) 

- заступник директора Департаменту структурної статистики та 
статистики фінансів підприємств Державної служби статистики 
України 

Кузьмінський 
Юрій Анатолійович 
(за згодою) 

- заступник голови з питань науки і освіти Всеукраїнської 
громадської організації "Всеукраїнський бухгалтерський клуб", д. е. 
н., професор 

Кулик 
Сергій Іванович 
(за згодою) 

- партнер ПрАТ "Делойт енд Туш ЮСК" 

Литвиненко  
Людмила Іванівна 

- директор Департаменту методології з обслуговування бюджетів, 
бухгалтерського обліку, звітності та розвитку Державної 
казначейської служби України 

Лібанов 
Максим 
Олександрович 
(за згодою) 

- директор Департаменту аналізу, стратегії та розвитку законодавства 
Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку 

Ловінська 
Людмила Геннадіївна 
(за згодою) 

- заступник директора з наукової роботи Науково-дослідного 
фінансового інституту Державної навчально-наукової установи 
"Академія фінансового управління", д. е. н., професор 

Логвіновський 
Віктор Георгійович 
(за згодою) 

- директор Департаменту методології, стандартів регулювання та 
нагляду за фінансовими установами Національної комісії, що 
здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг 

Лукасевич 
Богдан 
Володимирович 

- головний бухгалтер - директор Департаменту бухгалтерського 
обліку Національного банку України 



(за згодою) 

Лукашкова  
Інна Олександрівна 

- член громадської організації "Незалежна науково-дослідна 
експертна спілка", судовий експерт (за згодою) 

Макеєва 
Олена Леонідівна 
(за згодою) 

- віце-президент Ради незалежних бухгалтерів та аудиторів 

Мельничук 
Борис Вікторович 
(за згодою) 

- виконавчий директор Федерації аудиторів, бухгалтерів і 
фінансистів АПК України, к. е. н., старший науковий співробітник 

Олексієнко 
Дмитро 
Володимирович 
(за згодою) 

- виконавчий директор Асоціації "Ліга аудиторських компаній 
України", сертифікований аудитор 

Папаіка 
Олександр 
Олексійович 
(за згодою) 

- президент Ради Федерації професійних бухгалтерів та аудиторів 
України, д. е. н., професор 

Пархоменко 
Валерій Миколайович 
(за згодою) 

- професор Національної академії статистики, обліку та аудиту, д. е. 
н., професор 

Пархоменко 
Ганна Валеріївна 
(за згодою) 

- партнер відділу аудиторських послуг ПрАТ "КПМГ Аудит" 

Позов  
Аполлон 
Харлампійович 

- директор громадської організації "Всеукраїнський бухгалтерський 
клуб" (за згодою) 

Ричаківська 
Віра Іванівна 
(за згодою) 

- колишній заступник Голови Національного банку України, к. е. н., 
доцент 

Рубаненко 
Людмила Василівна 
(за згодою) 

- президент Асоціації українських експертів 

Свірко  
Світлана 
Володимирівна 

- професор кафедри обліку в кредитних і бюджетних установах та 
економічного аналізу ДВНЗ "Київський національний економічний 
університет імені В. Гетьмана", д. е. н., професор (за згодою) 

Чорногуз 
Лідія Петрівна 
(за згодою) 

- старший консультант Управління захисту прав платників податків 
Всеукраїнської громадської організації "Асоціація платників 
податків України" 

Шарманська  
Світлана 
Олександрівна 

- начальник управління бухгалтерського обліку та звітності - 
головний бухгалтер Міністерства освіти і науки України, к. е. н. (за 
згодою)  

Шкуропат 
Олександр 
Григорович 
(за згодою) 

- директор Департаменту стратегічного планування, взаємодії зі ЗМІ 
та зв'язків з громадськістю Державної фінансової інспекції України 



Швець 
Віктор Григорович 
(за згодою) 

- завідувач кафедри обліку та аудиту економічного факультету 
Київського національного університету імені Тараса Шевченка, д. е. 
н., професор 

 
 

  

Директор Департаменту 
податкової, митної політики та 

методології бухгалтерського обліку М. О. Чмерук 

 
 

(персональний склад із змінами, внесеними згідно з наказами 
 Міністерства фінансів України від 31.03.2015 р. N 388, 

від 25.05.2015 р. N 516) 
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© ООО "ЛИГА ЗАКОН", 2018 

 

 


	НАКАЗ
	Про затвердження Положення про Методологічну раду з бухгалтерського обліку при Міністерстві фінансів України та її персонального складу
	Положення про Методологічну раду з бухгалтерського обліку при Міністерстві фінансів України
	Персональний склад Методологічної ради з бухгалтерського обліку при Міністерстві фінансів України

