
 

МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ 

НАКАЗ 
від 18 січня 2013 року N 20 

Про створення Ради з міжнародних стандартів фінансової 
звітності при Міністерстві фінансів України 

Із змінами і доповненнями, внесеними 
 наказом Міністерства фінансів України 

 від 31 березня 2015 року N 388 

Відповідно до Положення про Міністерство фінансів України, затвердженого Указом 
Президента України від 8 квітня 2011 року N 446, та на виконання розпорядження Кабінету 
Міністрів України від 22 лютого 2012 року N 157-р наказую: 

1. Утворити Раду з міжнародних стандартів фінансової звітності при Міністерстві фінансів 
України у складі згідно з додатком. 

2. Затвердити Положення про Раду з міжнародних стандартів фінансової звітності при 
Міністерстві фінансів України, що додається. 

3. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою. 

  

В. о. Міністра А. Мярковський 

 
 

  

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО 
Наказ Міністерства фінансів України 
18 січня 2013 року N 20 
(зі змінами, внесеними наказами 
Міністерства фінансів України: 
від 07.05.2013 N 504, 
від 22.08.2013 N 774, 
від 01.12.2014 N 1185) 



Склад 
Ради з міжнародних стандартів фінансової звітності при Міністерстві фінансів 

України 

Макеєва  
Олена Леонідівна 

заступник Міністра фінансів України, голова Ради 

Голов 
Сергій Федорович 

почесний 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) 

Єфименко 
Тетяна Іванівна 

президент Державної навчально-наукової установи "Академія 
фінансового управління", доктор економічних наук, професор, 
член-кореспондент НАНУ, співголова Ради (за згодою) 

Жук 
Валерій Миколайович 

директор Інституту обліку і фінансів, заступник Голови ради 
Федерації аудиторів, бухгалтерів, фінансистів АПК України, 
доктор економічних наук, заслужений діяч науки і техніки 
України (за згодою) 

Задорожний 
Зиновій Васильович 

завідувач кафедри обліку у виробничій сфері ДВНЗ 
"Тернопільський національний економічний університет", 
доктор економічних наук, професор (за згодою) 

Канигін 
Сергій Львович 

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

Канцуров 
Олег Олександрович 

начальник Управління методології бухгалтерського обліку 
Департаменту податкової, митної політики та методології 
бухгалтерського обліку Міністерства фінансів України, 
кандидат економічних наук, заступник голови Ради 

Кузнєцова  
Маргарита Станіславівна 

заступник директора Департаменту структурної статистики та 
статистики фінансів підприємств 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) 

Красноступ 
Олександр Миколайович 

головний спеціаліст-бухгалтер відділу методології 
бухгалтерського обліку підприємницької діяльності Управління 
методології бухгалтерського обліку Департаменту податкової, 
митної політики та методології бухгалтерського обліку 
Міністерства фінансів України, секретар Ради 

Кулик 
Сергій Іванович 

партнер ПрАТ "Делойт енд Туш ЮСК" (за згодою) 

Лібанов 
Максим Олександрович 

директор Департаменту аналізу, стратегії та розвитку 
законодавства Національної комісії з цінних паперів та 
фондового ринку України, кандидат юридичних наук (за 
згодою) 

Ловінська заступник директора Науково-дослідного фінансового інституту 



Людмила Геннадіївна 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) 

Пархоменко 
Ганна Валеріївна 

заступник директора ПрАТ "КПМГ Аудит" (за згодою) 

Папаіка 
Олександр Олексійович 

президент Ради Федерації професійних бухгалтерів та аудиторів 
України, співголова Ради (за згодою) 

Пахуча  
Людмила Станіславівна 

партнер ТОВ АФ "Прайсвотерхаус Куперс (Аудит)" (за згодою) 

Ричаківська 
Віра Іванівна 

заступник Голови Національного банку України, кандидат 
економічних наук, доцент, співголова Ради (за згодою) 

Рубаненко 
Людмила Василівна 

керівник групи експертів Спілки податкових консультантів 
України, заслужений економіст України (за згодою).  

 
 

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

  

 

 

Положення 
про Раду з міжнародних стандартів фінансової звітності при Міністерстві 

фінансів України 

1. Рада з міжнародних стандартів фінансової звітності при Міністерстві фінансів України 
(далі - Рада) є дорадчим органом при Міністерстві фінансів України з питань перекладу 
(рецензування) текстів міжнародних стандартів фінансової звітності (далі - МСФЗ), 
рекомендацій щодо оприлюднення та імплементації МСФЗ, обговорення заходів щодо 
удосконалення порядку застосування МСФЗ в Україні. Рада діє на громадських засадах. 

2. Рада утворюється з висококваліфікованих науковців, спеціалістів міністерств та інших 
центральних органів виконавчої влади, підприємств і організацій, об'єднань підприємців, 
бухгалтерів і аудиторів України. Персональний склад Ради затверджується наказом 
Міністерства фінансів України. 

3. Рада проводить роботу за річним планом, що затверджується на його засіданні, з 
урахуванням доручень керівництва Міністерства фінансів України і пропозицій членів Ради. 

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

ЗАТВЕРДЖЕНО 
Наказ Міністерства фінансів України 
18 січня 2013 року N 20 



4. Головними завданнями Ради є: 

4.1. Перевірка перекладу (рецензування) списку ключових термінів МСФЗ; 

4.2. Обговорення питань перекладу та змісту МСФЗ; 

4.3. Звірка перекладеного тексту МСФЗ з англійським оригіналом; 

4.4. Розгляд та схвалення рекомендацій щодо оприлюднення та імплементації МСФЗ; 

4.5. Опрацювання і схвалення заходів щодо удосконалення порядку застосування МСФЗ в 
Україні. 

Мета процесу рецензування полягає у забезпеченні точності перекладу англійського 
оригіналу тексту. Метою перекладу МСФЗ не є тлумачення чи пояснення стандартів, а лише 
передача значення англійського тексту українською мовою. 

5. Раду очолює голова - перший заступник Міністра фінансів України. Заступник голови 
Ради - керівник структурного підрозділу Міністерства фінансів України, відповідального за 
реалізацію заходів із запровадження міжнародних стандартів фінансової звітності. 

6. У складі Ради для більш спеціалізованої та плідної участі усіх її членів можуть 
утворюватися секції, склад і напрям діяльності яких затверджується головою Ради або його 
заступником. 

Роботу секції організовує керівник, який обирається на засіданні секції. Рекомендації та 
доповіді секції розглядаються Радою. 

7. Члени Ради: 

7.1. Зобов'язані брати активну участь у підготовці і обговоренні питань, що розглядаються на 
засіданнях Ради і секцій. 

7.2. Мають право вносити пропозиції з питань, що розглядаються. 

7.3. Забезпечуються не пізніше ніж за п'ять днів до дати засідання попередніми матеріалами з 
питань, що передбачається розглянути на засіданні Ради. 

8. Голова Ради веде засідання Ради, підписує документи від її імені. У разі відсутності голови 
Ради головує на засіданні його заступник. 

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

9. У разі відсутності на засіданні член Ради має право, не пізніше ніж за 1 день до засідання, 
письмово висловити свою позицію ("підтримую", "не підтримую") з питань порядку денного. 

Рішення Ради приймаються з кожного питання порядку денного відкритим голосуванням 
більшістю голосів присутніх на засіданні членів Ради. 

Думка відсутнього члена Ради з питань порядку денного засідання, подана у письмовій 
формі, розглядається на засіданні Ради і враховується під час голосування. 

У разі рівної кількості голосів вирішальним є голос головуючого на засіданні Ради. 



Рішення Ради мають рекомендаційний характер. 

10. На засіданнях Ради пропозиції та рекомендації з питань, що належать до її компетенції, 
фіксуються у протоколі, який підписується головуючим на засіданні та секретарем. 

11. Організаційно-технічне забезпечення діяльності Ради здійснюється Управлінням 
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 

 
 

  

© ООО "Информационно-аналитический центр "ЛИГА", 2018 
© ООО "ЛИГА ЗАКОН", 2018 
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