


Ульф Шнайдер
RUSSIA CONSULTING / UKRAINE CONSULTING

Ульф Шнайдер - генеральний директор групи компаній RUSSIA 
CONSULTING, офіси якої знаходяться у Москві, Санкт-Петербурзі, 
Мінську, Києві, Алматі та Гамбурзі. 
До цього Ульф Шнайдер обіймав посаду фінансового директора 
в Московському офісі страхової групи «Альянс». В цей час він за-
ймався проектами в області фінансового менеджменту, страхуван-
ня життя і здоров'я, а також пенсійного страхування.

Після здобуття економічної освіти в Килі та в Університеті штату 
Іллінойс Ульф Шнайдер працював п'ять років в компанії «Проктер 
енд Гембл» в області фінансового менеджменту, корпоративного 
оподаткування та планування. В цей час він працював в офісах в 
Німеччині, а також в Брюсселі.

Останнім часом Ульф Шнайдер активно приймає участь у різних 
семінарах та конгрессах з виступами і презентаціями на наступні 
теми: економічний розвиток в країнах СНД, створення бізнесу і пер-
спективи виходу на ринки країн СНД; бухгалтерський облік, контр-
оллінг та оподаткування в країнах СНД; Міжнародні стандарти фі-
нансової звітності (МСФЗ).

Величко Олена Георгіївна, к.е.н., доцент
Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку. 

Олена Георгіївна Величко народилася 21 квітня 1955 р. Здобула 
вищу освіту у Київському торговельно-економічному інституті за 
спеціальністю "Бухгалтерський облік в торгівлі".
Брала участь в учбових програмах: EDI Trainers Program on  
Enterprise Restruction and Privatization (1993-1994), викладач про-
екту розвитку малого бізнесу та підприємництва МФК (1995-1997), 
Training course on Promotion of capital Market (Korea Stock Exchange 
- 1998), USAID Program on Accounting Reform Comparisons Certificate 
(1999).
Член Ради Спілки аудиторів України,член Методологічної Ради Мі-
ністерства фінансів України (з 1999 року по теперішній час).
Нагороджена знаком пошани Державної комісії з цінних паперів та 
фондового ринку, Почесною грамотою Кабінету Міністрів України.
Загальний стаж роботи – 35 років. Стаж держаної служби – 27 років.
З 2000 року по теперішній час працює у Державній комісії з цінних 
паперів та фондового ринку. Займає посаду заступника директора 
департаменту методології регулювання ринку цінних паперів.
Володіє українською, російською та англійською мовами.
Одружена, має доньку, трьох онуків.



Левченко Валентина Петрівна
Заступник Голови Державної комісії з регулювання ринків фі-
нансових послуг України

Валентина Петрівна Левченко народилася 22 березня 1957 року.
Закінчила з відзнакою Київський технологічний інститут легкої про-
мисловості, інженерно-економічний факультет. Кандидат технічних 
наук, доцент кафедри економічної теорії та фінансів.

З липня 2003 року по теперішній час займає посаду заступника 
Голови Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг 
України. У 2002-2003 працювала заступником Державного секрета-
ря Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у спра-
вах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи. 
З 2000 по 2001 рік – Голова Правління Національної акціонерної 
страхової компанії "Оранта". З 1998 по 2000 рік  - перший заступ-
ник начальника Головного управління Державного казначейства 
Міністерства фінансів України, заступник Голови Державного каз-
начейства України. Працювала заступником керівника, в.о. керів-
ника Управління економічної та соціальної політики Адміністрації 
Президента України (1994-1998). 
Одружена, має сина.

Москвін Сергій Олександрович
Заступник Голови Державного агентства України з інвестицій 
та інновацій

Сергій Олександрович Москвін народився 10 червня 1954 року у м. 
Києві.
У 1975 році здобув вищу освіту у Київському торговельно-
економічному інституті за спеціальністю «Бухгалтерський облік». 
Кандидат економічних наук (1984). Має сертифікат Лондонського 
інституту цінних паперів (ICMQ «Міжнародні ринки капіталу»), сер-
тифікат фахівця з управління активами. 
З 1998 по 2002 рік - народний депутат України від Партії Зелених 
України, голова підкомітету з питань господарського законодавства 
Комітету з питань економічної політики, управління народним госпо-
дарством, власності та інвестицій. Займав посаду генерального ди-
ректора компанії з управління активами «УКРІНТО» (2003 – 2004), 
директора з розвитку Асоціації «Фінансова група «Автоальянс» 
(2004 – 2007), віце-президента, першого віце-президента ВАТ «Ав-
тоальянс ХХІ сторіччя». З 2007 по  2008 рік - директор департамен-
ту інвестиційної діяльності та проектного фінансування Державного 
агентства України з інвестицій та інновацій. У січні 2008 року був 
призначений заступником Голови Державного агентства України з 
інвестицій та інновацій.
Член Координаційно-експертної ради ДКЦПФР. Голова Ради Укра-
їнського товариства фінансових аналітиків. Автор близько 60 на-
укових статей, автор навчальних посібників «Проектний аналіз» та 
«Депозитарна діяльність». Розробник перших нормативних доку-
ментів, які регулювали депозитарну діяльність в Україні.  Розробник 
законодавства про інститути спільного інвестування.
Державний службовець I рангу. У 1980 році нагороджений медаллю 
«За трудову доблесть», у 2002 році нагороджений Почесною Грамо-
тою Верховної Ради України.
Вільно володіє українською, російською та англійською мовами.



Бурсін Гозлуклу
Рада з стандартів бухгалтерського обліку Туречини

Бурсін Гозлуклу закінчив Течнічний університет Середнього Схо-
ду, факультет управління бізнесом. Працював податковим інспек-
тором у Міністерстві фінансів Туреччини протягом 8 років. Після 
однорічного досвіду на посаді Голови Департаменту стандартів 
бухгалтерського обліку, з 2008 року по теперішній час займає по-
саду  Генерального Секретаря Ради з стандартів бухгалтерського 
обліку Туречини.  Здобув докторську дисертацію з бухгалтерського 
обліку/фінансів в університеті Başkent. Бурсін Гозлуклу є автором 
багатьох публікацій та членом декількох комісій з бухгалтерського 
обліку. Брав участь у багатьох міжнародних конференціях з бухгал-
терського обліку в ролі доповідача.

Пітер Макферран
Проект ЄС «Посилення сектору фінансових послуг України»

Пан Макферран є ключовим експертом банківського сектору в про-
екті ЄС «Посилення сектору фінансових послуг України»
Пітер Макферран після закінчення Кембріджського університету 
отримав кваліфікацію дипломованого бухгалтера у Лондон Сіті.
Він розпочав свою банківську кар’єру у Morgan Grenfell, акцептному 
банку у Сіті, який спеціалізувався у наданні  консультаційних по-
слуг в галузі корпоративних фінансів, злиттів та поглинань, капіта-
ловкладень та управління активами, включаючи лізинг літальних 
апаратів та кораблів. Пізніше він працював у Grindlays Bank, де 
здійснював первинне публічне розміщення акцій на біржі Найробі в 
Кенії, а також займався кредитуванням та діяльністю, пов’язаною з 
бухгалтерським обліком.
Пізніше Пан Макферран приєднався до  Національного Банку Абу-
Дабі (НБАД) в Об’єднаних Арабських Еміратах (ОАЕ), де, отримав-
ши великий досвід у галузі управління суверенними та проектними 
синдикованими кредитуваннями (включаючи кілька проектів у сфе-
рі нафти та газу), він розвинув кредитну політику та наукові дослі-
дження НБАД.
Його попередні консультаційні завдання включали два проекти для 
Європейської комісії разом з Нацбанком Румунії. Завдання поляга-
ло спочатку у створенні кредитного бюро, а пізніше у перегляді сис-
теми бухгалтерського обліку. Все це відбувалося ще до приєднання 
Румунії до ЄС. Сьогодні у проекті ЄС «Посилення сектору фінансо-
вих послуг України», пан Пітер Макферран є ключовим експертом у 
банківському секторі.
Проект реалізується під керівництвом Джона Фоутропа та іншими 
провідними експертами: Майклом Хьюітом, який займається цінни-
ми паперами, та Гердом Кльовером, який спеціалізується у небан-
ківських фінансових операціях.



Олександр Свістіч 
 Партнер «Ернст енд Янг», керівник практики з надання ауди-
торських послуг компанії в Україні 

Має більш ніж 15-річний досвід проведення аудиту у відповідності з 
міжнародними та національними стандартами фінансової звітності 
для провідних українських компаній і банків. Він брав участь в ау-
диторських проектах в інших країнах СНД і має додатковий досвід 
консультування клієнтів з питань впровадження систем фінансово-
го обліку на основі GAAP, а також підготовки окремих і консолідова-
них пакетів фінансової звітності згідно з МСФЗ та GAAP США; спе-
ціалізується з питань надання аудиторських послуг підприємствам 
металургійної та добувної промисловості, секторів телекомунікацій 
і фінансових послуг. 
Почав роботу в компанії у 1995 році і став партнером у 2003 році. За 
програмою тимчасового обміну співробітниками з 2003 по 2005 рік 
очолював відділ аудиторських і консультаційних послуг офісу ком-
панії в Санкт-Петербурзі, Російська Федерація. 
Закінчив Київський інститут міжнародних відносин, «міжнародні 
економічні відносини» (1993). Є сертифікованим аудитором України 
та сертифікованим бухгалтером США (CPA). 
Володіє англійською, українською та російською мовами.

Євген Родіонов
Старший менеджер відділу фінансового та управлінського об-
ліку ЗАТ «СКМ»

Євген Родіонов закінчив Київський національный економічний уні-
верситет у 2005, здобувши ступінь Магістра міжнародної економіки 
за спеціальністю «міжнародний облік та аудит».
У 2004 – 2005 роках працював аудитором у компанії Делойт, а пізні-
ше старшим аудитором у компанії «КПМГ Аудит».
З 2006 року працює у компанії «СКМ» на посаді старшого мене-
джера відділу фінансового та управлінського обліку, де займається  
підготовкою міжнародної консолідованої звітності Групи компаній 
СКМ без допомоги аудиторів, підготовкою консолідованих моделей, 
розрахунків, описів для зовнішніх аудиторів. Він також розробляє 
облікову політику за МСФЗ та займається перевіркою міжнародної 
і управлінської звітності дочірніх підприємств, підготовкою комен-
тарів та затвердженням звітів для спостережних рад, включаючи 
звітність банків. Євген бере участь у перевірках Аудиторського ко-
мітету. 
З 2007 року Євген Родіонов став повноцінним членом ACCA.



Андрій Климчук, CFA
Консорис Капітал
Партнер, Корпоративні фінанси

Більш ніж 10-річний досвід роботи у сфері інвестицій, корпоративних 
фінансів і розвитку бізнесу в інвестиційних банках, фондах прямих 
інвестицій, телекомунікаційних і ІТ компаніях. Обіймав керівні по-
сади в крупних холдингах і операційних компаніях, таких як System 
Capital Management, Burlington Capital Group, Microsoft. Успішно за-
вершив ряд транзакцій на ринку акціонерного і боргового капіталу, а 
також транзакцій, пов'язаних із злиттям і поглинанням компаній.
Закінчив програму МВА університету Creighton як стипендіат 
Edmund S. Muskie Graduate Fellowship Program. Отримав ступінь 
CFA і бакалавра Комп'ютерних Наук. 
Є членом Інституту CFA, і Президентом українського товариства ін-
вестиційних професіоналів CFA Ukraine.

Полохало Володимир Іванович
Голова Комітету Верховної Ради України 
з питань науки і освіти
Співголова групи з міжпарламентських зв’язків 
з Республікою Польща
Заступник керівника групи з міжпарламентських зв’язків 
з Республікою Болгарія
Член групи з міжпарламентських зв’язків 
з Російською Федерацією
Член групи з міжпарламентських зв’язків 
з Федеративною Республікою Німеччина
Провідний науковий співробітник Інституту світової економіки 
та міжнародних відносин
Професор

Володимир Іванович Полохало народився 28 квітня 1949 року у 
м. Києві.
У 1972 році закінчив історичний факультет Київського національно-
го університету імені Тараса Шевченка, у 1977  - аспірантуру  Київ-
ського національного університету імені Тараса Шевченка і захистив 
кандидатську дисертацію, у 1987 - закінчив докторантуру Київсько-
го національного університету імені Тараса Шевченка. З 1977 по  
1999 рр. – викладач, доцент Київського національного університету 
імені Тараса Шевченка. З 1988 по 1990 рр. – член вченої ради Київ-
ського національного університету імені Тараса Шевченка.
Працював головним редактором українського наукового журналу 
«Політична думка» (1993-2003), член вченої ради Інституту світо-
вої економіки і міжнародних відносин Національної академії наук 
України (1998-2007). 1998 -1999 - керівник управління внутрішньої 
політики Адміністрації Президента України. 1999-2007 – провідний 
науковий співробітник Інституту світової економіки і міжнародних 
відносин Національної академії наук України.

У Верховній Раді України V скликання  - Голова підкомітету з питань 
інтелектуальної власності  Комітету з питань науки і освіти, співго-
лова депутатської групи з міжпарламентських зв’язків з Республі-
кою Польща.



Стиренко Лілія Миколаївна
Начальник управління бухгалтерського обліку та звітності – 
Головний бухгалтер Міністерства освіти і науки України

Стиренко Лілія Миколаївна народилася 29 жовтня 1974 р. У 1995 
році закінчила економічний факультет Чернівецького державного 
університету  ім. Ю.Федьковича за спеціальністю «Облік і аудит».
З 1995 по 2000 роки працювала викладачем бухгалтерського обліку 
у Могилів-Подільському технологічного технікуму. 
З 2000 по 2003 рр. працювала асистентом кафедри обліку і аудиту 
Національного університету харчових технологій. З 2003 року ста-
ла старшим викладача кафедри та здобувачем наукового ступеня 
кандидата економічних наук. Пізніше стала головним бухгалтером 
НУХТ.
З 2006 року призначена начальником управління бухгалтерського 
обліку та звітності Міністерства освіти і науки України.
В жовтні 2007 року захистила дисертацію на тему: «Управління якіс-
тю на підприємствах харчової промисловості»  та здобула науковий 
ступінь кандидата економічних наук.
Займається викладацькою діяльністю.

Наталя Копиленко
Керівник Академії бізнесу «Ернст енд Янг»

Пані Копиленко працює у Київському офісі «Ернст енд Янг» з 
2005 року.  До цього працювала у таких компаніях, як Good Year, 
Deceuninck та Atlas Copco.
Спеціалізується на консультуванні, коучингу, вдосконаленні ефек-
тивності кадрів та методів мотивації персоналу. Також займається 
розробкою та впровадженням програм для вдосконалення навичок 
роботи з людьми  як для працівників «Ернст енд Янг», так і для 
клієнтів.

Краснік Наталія Павлівна
Професор кафедри фінансів Міжнародного інституту бізнесу
Академічний керівник програми CIMA в Міжнародному Інсти-
туті Бізнесу

Наталія Краснік отримала вищу економічну освіту у Київському 
Національному університеті імені Тараса Шевченка у 1977 році. У 
1985 році закінчила аспірантуру Київського Національного універ-
ситету імені Тараса Шевченка, а з 1993 по 1994 роки навчалася у 
докторантурі Інституту світової економіки і міжнародних відносин 
Національної Академії Наук України. 
Пані Краснік також стажувалася в Техаському університеті з обліку 
і аудиту (Остін, США -  1993) та  Академії контроллінгу (Мюнхен, 
Німеччина - 2001-2003).
У 1994-1995 рр. викладала управлінський облік та аудит у тренін-
гових програмах для викладачів України за проектом фонду Від-
родження та Міжнародного центру розвитку бухгалтерського обліку 
Техаського Університету в Даласі (США).
З 2002 року викладає на програмах професійної сертифікації для 
бухгалтерів і фінансових менеджерів САР-СІРА (управлінський об-
лік І та ІІ рівень), та СІМА.
Автор статей у професійних виданнях, розділів у монографіях.
Консультант у міжнародних проектах з контролінгу (2000 - 2005рр.), 
старший фінансовий консультант у проекті TACIS „Реформування 
газотранспортної системи України" (2006р.).



Олена Макеєва
Голова Правління ГО «Рада незалежних бухгалтерів та ауди-
торів», Генеральний директор аудиторської фірми «Аксьонова 
та партнери»

Народилася 12 січня 1977 року в  Києві.
Отримала ступінь магістра з бухгалтерського обліку та аудиту в Ки-
ївському національному економічному університеті ім. В.Гетьмана. 
Займається написанням кандидатської роботи «Інституційні чинни-
ки становлення професії аудитора в Україні (на прикладі світового 
досвіду)». Фахівець у галузі аудиту, податкового планування, стра-
тегічного менеджменту, реінжинірингу бізнес-процесів, економічно-
го аналізу, бізнес-планування, податкового консалтингу, бухгалтер-
ського аутсорсингу. Сертифікований аудитор.
Автор чисельних статей фахових видань.
З 2003 - власник та генеральний директор аудиторської фірми 
«Аксьонова та партнери», з 2008 – власник та директор трансна-
ціональної аутсорсінгової компанії «Інтержест» в Україні, співзас-
новник громадської організації «Рада незалежних бухгалтерів та 
аудиторів».
Загальний стаж роботи: 13 років.
Володіє російською, українською, німецькою та англійською мо-
вами.

Олена Токар
Генеральний директор ТОВ «АФ «ПрайсвотерхаусКуперс (Ау-
дит)». 

Олена Токар має більш ніж 15-річний досвід проведення аудиту і 
надання послуг з бухгалтерського обліку як українським, так і між-
народним клієнтам. Має значний досвід аудиту провідних компаній 
в Україні в телекомунікаційній, фармацевтичній, тютюновій, конди-
терській, косметичній, авіаційній, нафтогазовій і гірничій сферах. 
Вона працює з страховими компаніями та Глобальним Фондом 
боротьби зі СНІДом, туберкульозом та малярією. Олена є членом 
Асоціації сертифікованих бухгалтерів (FССА), має сертифікат ау-
дитора Аудиторської палати України та оцінювача, має диплом ма-
гістра Київського державного економічного університету за фахом 
"Міжнародні економічні відносини". 
Олена вільно володіє українською, російською та англійською мо-
вами. 



Романюк Катерина 
Директор департаменту з розвитку продаж страхових продук-
тів ЗАТ «СК «Статус»

Катерина Романюк закінчила Національну академію Державної по-
даткової служби України, отримавши ступінь Магістра з фінансів.
Має досвід роботи у сфері страхування понад 5 років. 
З 2005 року працювала у Страховій компанії «Оранта» Головним 
спеціалістом відділу обслуговування корпоративних та VIP-клієнтів. 
Пізніше працювала у «VAB Страхування» начальником відділу 
агентських продажів.
З 2008 року є Директором департаменту з розвитку продаж страхо-
вих продуктів ЗАТ «СК «Статус». 
Вона працює за такими напрямами діяльності: оцінка ризиків, роз-
робка нових страхових продуктів зі страхування майна та відпові-
дальності, створення комплексних страхових програм, розширення 
каналів продажу страхових продуктів, організація розвитку агент-
ської мережі.
У 2008 році Катерина розпочала роботу з Аудиторською палатою 
України у сфері запровадження страхування професійної відпо-
відальності аудиторів перед третіми особами. Наслідком плідної 
співпраці стало створення програми страхування аудиторських ри-
зиків.

Професор Лайос Жагер, Ph.D. 
Комітет Громадського Нагляду над Аудитом в Хорватії 

Лайос Жагер народився у 1961 році. У 1986 році закінчив факультет 
економіки та бізнесу. Після цього у 1989 році закінчив аспірантуру, а 
у 1993 році отримав ступінь Ph.D. за спеціальністю аудит факульте-
ту економіки та бізнесу. З 1987 року він працює на цьому ж факуль-
теті, кафедрі бухгалтерського обліку (на різних посадах, від асис-
тента до професора). Він є автором та співавтором більш ніж 400 
робіт на тему бухгалтерського обліку, аудиту та аналізу фінансової 
звітності. Професор Жагер є сертифікованим бухгалтером, дипло-
мованим  внутрішнім аудитором та сертифікованим аудитором. Він 
також отримав кілька нагород та визнань за книги “Racunovodstvo” 
(Бухгалтерський облік) та “Računovodstvo za neracunovode – Osnove 
računovodstva” (Бухгалтерський облік для не бухгалтерів – основи 
бухгалтерського обліку) – 2003, “Revizija” (Аудит) - 2006, “Analiza 
financijskih izvještaja” (Аналіз фінансової звітності)  та  “Korporativno 
upravljanje“ (Корпоративне управління) - 2008.  

Тім Фолькманн 
Генеральний Секретар Наглядової комісії над аудитом Німеч-
чини

Пан Фолькманн є Генеральним Секретарем Наглядової Комісії над 
аудитом Німеччини від самого початку її створення у 2005 році. З 
1999 до 2005 року працював Головою з європейських та міжнарод-
них відносин у Палаті Аудиторів Німеччини. З 2002 року працює 
технічним консультантом для членів Ради Міжнародних Стандартів 
Етики Бухгалтерів. На даний момент працює технічним консультан-
том одного з членів цієї Ради, доктора Волкера Рьоріхта, колиш-
нього Головуючого судді Федерального суду Німеччини та Голови 
наглядової комісії над аудитом.
Пан Фолькманн здобув ступінь магістра права у 1996 році та квалі-
фікацію судді у 1998 році. З 1999 року має адвокатську ліцензію. 



Ulf Schneider
RUSSIA CONSULTING / UKRAINE CONSULTING

Ulf Schneider is Managing Director of RUSSIA CONSULTING Group which has 
offices in Moscow, St. Petersburg, Minsk, Kiev, Almaty and Hamburg. 
Before starting his own business Ulf Schneider worked as CFO in the Moscow 
office of Allianz Insurance. During that time he led many projects in financial 
management, life and pension insurance.

After studying economics in Kiel and at the University of Illinois Ulf Schneider 
worked for 5 years with Procter & Gamble in financial management, corporate 
taxation and planning. At that time he worked in Germany and also in Brussels, 
Belgium. 

Ulf Schneider has held many presentations at different seminars and congresses 
to the following topics:
economic development in the CIS; business Set-up and Development in the 
CIS; Accounting, Controlling and Taxation in the CIS; International Accounting 
Standards (IFRS).

Velychko Olena, Candidate of economic sciences, docent
Securities and Stock Market State Commission

Olena Velychko was born on April 21, 1955. Graduated from Kyiv Trade and 
Economics Institute with major in Trade Accounting.  
Olena took part in training programs: EDI Trainers Program on  Enterprise 
Restruction and Privatization (1993-1994), Instructor in Small Business and 
Enterprising Development Project  IFC (1995-1997), Training course on 
Promotion of capital Market (Korea Stock Exchange - 1998), USAID Program 
on Accounting Reform Comparisons Certificate (1999).
Member of Board of Auditors’ Union of Ukraine, member of Methodological 
Council of the Ministry of Finance of Ukraine (since 1999 until now).
Rewarded with badge of honour of the Securities and Stock Market State 
Commission, diploma of honour of Cabinet of Ministers of Ukraine.
General period of service – 35 years. Public service period – 27 years.
Olena Velychko works in the Securities and Stock Market State Commission 
since 2000. She is holding a position of Deputy Director of Department of 
Methodology of Securities Market Regulation. 
Speaks Ukrainian, Russian and English.
Married, has daughter and three grandchildren.



Sergiy Moskvin
Deputy Head of State agency of Ukraine on investments and innovations

Sergiy Moskvin was born on June 10, 1954 in Kyiv.
In 1975 he graduated from Kyiv trade and economical institute in major 
“Accounting”. Candidate of economic sciences (1984). Has a certificate of 
London institute of securities (ICMQ “International capital markets”), certificate 
of specialist in asset management.
From 1998 to 2002 – member of Ukrainian parliament from Green Party of 
Ukraine, head of subcommittee on economic law of Committee on economic 
policy, management of economy, ownership and investments. Mr. Moskvin 
occupied a position of general director at asset management company 
“Ukrinto” (2003 – 2004), director on development at Association “Financial 
group “Autoalliance” (2004 – 2007), vice-president, first vice-president at OJSC 
“Autoalliance XXI Century”. From 2007 till 2008 he was a director of investment 
and project finance department of State agency of Ukraine on investments and 
innovations. In January 2008 was appointed as a deputy Head of State agency 
of Ukraine on investments and innovations.

Member of coordination and expert board of Securities and Stock Market State 
Commission. Head of Board of Ukrainian Society of financial analysts. Author 
of more than 60 scientific articles, author of scientific books “Project analysis” 
and “Depositary activity”. Designer of first regulatory documents which guided 
depositary activity in Ukraine. Author of legislation on the institutes of joint 
investment. 
Government official of the 1 rank. In 1980 Mr. Moskvin was awarded by Medal 
of Honour For Labour Valour. In 2002 he was awarded by Certificate of Honour 
of Supreme Council of Ukraine.

Fluent in Ukrainian, Russian and English. 

Valentyna Levchenko
Deputy Head of State commission of Ukraine on regulation of financial 
services markets.

Valentyna Levchenko was born on 22 March 1957.
She graduated summa cum laude from Kyiv technological institute of consumer 
industry, faculty of engineering and economy. Candidate of technical sciences, 
reader of department of economic theory and finances.

From July 2003 until present she occupies a position of deputy Head of State 
commission of Ukraine on regulation of financial services markets. In 2002-
2003 she worked as a deputy of State Secretary of the Ministry of Emergencies 
of Ukraine and Sivil Defence from Chornobyl disaster relief. From 2000 till 2001 
– Head of Board of Natioanal joint-stock insurance company “Oranta”. From 
1998 till 2000 was the first deputy head of Main department of State Treasury 
of the Ministry of finance of Ukraine, deputy head of State treasury of Ukraine. 
Worked as a deputy head and acting head of Department of economic and 
social policy at the Administration of President of Ukraine (1994-1998).
Married, has a son. 



Peter McFerran
EU project ‘Strengthening the Ukrainian Financial Services Sector’ 

Mr. McFerran is a key expert on the banking sector in the EU project 
‘Strengthening the Ukrainian Financial Services Sector’ 

Peter McFerran qualified as a Chartered Accountant in the City of London, after 
studying Classics and Law at Cambridge University. 

He started his career in banking at Morgan Grenfell, an accepting house in 
the City, renowned for its corporate finance or mergers and acquisitions (M&A) 
advisory service, as well as its investment research and asset management 
expertise, including aircraft and ship leasing. He subsequently served with 
Grindlays Bank, arranging a number of IPOs on the Nairobi Stock Exchange in 
Kenya, as well as providing accounting and credit activities. 

Mr. McFerran joined the National Bank of Abu Dhabi (NBAD), in the United 
Arab Emirates (UAE), where, after in-depth experience of managing a range of 
sovereign and project syndicated lending (including several oil and gas sector 
projects), he developed NBAD’s credit policy and research activities.  
 
His earlier consulting assignments have included two projects for the EC with 
the National Bank of Romania, first establishing a credit bureau and more 
recently reviewing the accounting system, prior to Romania’s accession to the 
EU. In the present EU project ‘Strengthening the Ukrainian Financial Services 
Sector’ under the leadership of John Fawthrop, with other key experts Michael 
Hewitt focusing on the securities sector and Gerd Kloewer on non-bank financial 
services, Peter is the key expert for the banking sector. 

Burçin GÖZLÜKLÜ
Turkish  Accounting Standards Board

Burçin Gözlüklü graduated from the Middle East Technical University, 
Business Administration Department, and has worked as a Tax Inspector in 
the Turkish Ministry of Finance for 8 years. After one year of experience as 
the Head of the Accounting Standards Department, he was then appointed as 
the Secretary General of the TASB in the mid 2008, and has been working in 
the same position since then. He has also been performing the accounting/
finance doctoral programme at the Başkent University. Burçin Gözlüklü has 
many articles published in various journals and has several memberships in 
accounting related commissions. He has also participated many international 
conferences in the accounting field as a speaker. 



Oleksandr Svistich
Partner at “Ernst & Young”, head of audit services practice of the company 
in Ukraine
Has more than 15-year’s experience in auditing in accordance with international 
and national financial reporting standards for leading Ukrainian companies and 
banks. He took part in audit projects in other CIS countries and has additional 
experience in consulting clients on implementation of accounting systems 
based on GAAP and also preparation of separate and consolidated packages 
of financial reporting in accordance with IFRS and US GAAP. Mr. Svistich 
specializes in providing audit services for enterprises of metallurgical and 
primary sector, telecommunications and financial services sector.
He started his activity in the company in 1995 and in 2003 became a partner. 
From 2003 till 2005 he headed the department of audit and advisory services of 
the company in Saint-Petersburg, Russian Federation under the programme of 
temporary employees’ exchange.
Mr. Svistich graduated from Kyiv institute of international relations, “international 
economic relations”. He is a certified auditor of Ukraine and certified accountant 
of USA (CPA).
Fluent in English, Ukrainian and Russian.

Evgen Rodionov
Senior Manager of Financial and Management Accounting Department, 
СJSC “System Capital Management”

Evgen Rodionov graduated from Kyiv National Economic University in 2005 
with Master’s Degree in international economy, major in international accounting 
and auditing. 
In 2004 – 2005 worked for Deloitte as auditor, later worked for KPMG Audit as 
Senior Auditor.
Since 2006 Evgen works in company “SCM” as Senior Manager of financial 
and managerial reporting Department, where he prepares international 
consolidated statements of SCM Group without the assistance of auditors, 
prepares consolidated models, calculations, inventory for external auditors. 
He also elaborates accounting policy in accordance with IFRS and engaged in 
auditing of international and management statements of subsidiary enterprises, 
prepares comments and approves reports for supervisory boards, including 
accounts of banks. Evgen takes part in inspections of Auditing Committee.
Evgen Rodionov is a full member of ACCA since 2007.



Andriy Klymchuk, CFA
Consoris Capital
Partner, Corporate Finance

Over 10 years of corporate finance and business development experience in 
various businesses, including investment banking, private equity, telecom and 
IT. Held key management positions in large holding and operational companies 
such as System Capital Management, Burlington Capital Group, Microsoft. 
Successfully completed a number of transactions in debt and equity capital 
markets as well as M&A. 
Holds MBA from Creighton University under Edmund S. Muskie Graduate 
Fellowship Program and Bachelors Degree in computer science. CFA 
Charterholder.
Member of CFA Institute and President of Ukrainian Society of Investment 
Professionals «CFA Ukraine».

Volodymyr Polokhalo

Head of the Committee on Science and Education of the Verkhovna Rada 
of Ukraine
Co-head of the Group on Inter-Parliamentary Liaison with the Republic of 
Poland
Deputy Head of the Group on Inter-Parliamentary Liaison with the Republic 
of Bulgaria
Member of the Group on Inter-Parliamentary Liaison with Russian 
Federation
Member of the Group on Inter-Parliamentary Liaison with Federal Republic 
of Germany
Leading Researcher of the Institute of World Economy and International 
Relations
Professor 

Volodymyr Polokhalo was born on April 28, 1949 in Kyiv.

In 1972 he graduated from Taras Shevchenko National University of Kyiv, 
Faculty of History, in 1977 finished postgraduate studies at Taras Shevchenko 
National University of Kyiv and passed Candidate's dissertation defense, in 
1987 finished doctoral studies of Taras Shevchenko National University of Kyiv. 
From 1977 till 1999 – lecturer, reader of Taras Shevchenko National University 
of Kyiv. From 1988 till 1990 - member of academic council of Taras Shevchenko 
National University of Kyiv.
Worked as Chief Editor of Ukrainian scientific journal “Political Opinion” 
(1993-2003), member of academic council of the Institute of World Economy 
and International Relations of National Academy of Sciences (1998-2007). 
1998 -1999 – Head of the Domestic Policy Department of the Presidential 
Administration. 1999-2007 - Leading Researcher of the Institute of World 
Economy and International Relations of National Academy of Sciences.

Volodymyr Polokhalo is Head of the Intellectual Property Subcommittee of 
the Committee on Science and Education and Co-head of the Group on Inter-
Parliamentary Liaison with the Republic of Poland at the 5th calling of the 
Verkhovna Rada of Ukraine 



Liliya Styrenko
Head of Accounting and Reporting Department - Chief Accountant of the 
Ministry of Education and Science of Ukraine

Liliya Styrenko was born on October 29, 1974. In 1995 she graduated from 
Yuriy Fedkovych Chernivtsi National University, Faculty of Economics, major in 
“Accounting and Auditing”.
From 1995 till 2000 taught accounting in Mohyliv-Podilskyi Technological 
College.
From 2000 till 2003 worked as assistant at the Accounting and Auditing 
Department of National University of Food Technologies. In 2003 became 
a Senior lecturer of the Department and a seeker of Candidate degree of 
Economic studies. Later she became Chief Accountant at National University 
of Food Technologies.
Since 2006 Liliya Styrenko was appointed as a Head of the Accounting and 
Reporting Department of the Ministry of Education and Science of Ukraine.
In October 2007 she defended a dissertation on a topic “Quality Management 
at Food Industry Enterprises” and received Candidate degree of Economic 
studies.
Mrs. Styrenko teaches.

Nataliya Kopylenko 
Manager, Ernst & Young Academy of Business in Ukraine

Joined Ernst & Young in 2005 and is based in Kyiv office. Before that she worked 
for Good Year, Deceuninck and Atlas Copco.
Specializes in counseling, couching, Improvement of personal efficiency and 
methods of personnel motivation.  She also deals with development and delivery 
soft skills training for EY’s employees and external clients.

Nataliya Krasnik
Professor of Accounting, Finance Department, International Institute of 
Business

Academic Chair of CIMA Programme at the International Institute of Business.
Natalia Krasnik graduated from Taras Shevchenko National University of Kyiv 
in 1977. In 1985 finished postgraduate studies at Taras Shevchenko National 
University of Kyiv, from 1993 till 1994 - Doctoral studies at the Institute of the 
World Economy and International Relations, National Academy of Sciences of 
Ukraine.
Mrs. Krasnik had internship on accounting and auditing at Texas University 
(Austin, USA - 1993) and at the Academy of Controllers (Munich, Germany - 
2001 – 2003).
In 1994-1995 Teaching Management Accounting and Auditing in training 
programs for lecturers of Ukraine under the project of Fund “Vidrodzhennya” 
and International Accounting Development Center of Texas University in Dallas 
(USA).
Since 2002 she teaches the programmes of professional certification for 
accountants and financial managers САР-СІРА (Management Accounting I and 
Management Accounting II), and CIMA. 

Author of articles in professional editions, parts in monographs.

Consultant in international projects on controlling (2000 - 2005), Senior Financial 
Expert in TACIS Project “Reform of the Operation System of Gas Transit in 
Ukraine” (2006).



Olena Makeieva 
Head of Board PO «Council of Independent accountants and 
auditors», Director General Audit firm «Aksonova & Associates» 

Born on 12 January 1977 in Kyiv. 
Received Master's degree in accounting and auditing of the Kiev 
National Economic University named after Vadym Hetman. Ongoing 
PhD application on «Institutionalizing of audit profession in Ukraine». 
Specializes in auditing, tax planning and optimization, strategic 
management, business processes reengineering, economic analysis, 
business planning, consulting, accounting outsourcing. Certified 
auditor.
Author of numerous articles in professional publications.
Since 2003 - owner and director general at Audit firm «Aksonova and 
Associates» LLC, since 2008 – owner and director at Multinational 
outsourcing company «Intergest» LLC ine Ukraine, co-founder of 
the public organization «Council of independent accountants and 
auditors». 
Overall work experience: 13 years.
Speaks in Russian, Ukrainian, German and English.

Olena Tokar
General Director at LLC Audit firm «PricewaterhouseCoopers 
(Аudit)».

Olena Tokar has more than 15 years’ experience in providing auditing 
and accounting services for Ukrainian and international clients. She 
has considerable experience in auditing of leading companies in 
Ukraine in telecommunication, pharmaceutical, tobacco, confectionery, 
cosmetic, aviation, oil-and-gas, mining industries. She works with 
insurance companies and the Global Fund to Fight AIDS, Tuberculosis 
and Malaria. Olena is a Fellow of Association of Chartered Certified 
Accountants (FCCA), has auditor’s certificate of Audit Chamber of 
Ukraine and appraiser’s certificate. She also has Master’s degree in 
major “International economic relations” from Kyiv State Economic 
University. 
Olena is fluent in Ukrainian, Russian and English.



Kateryna Romanyuk 
Director of Insurance Products Sales Development Department, 
“Insurance Company “Status” CJSC

Kateryna Romanyuk graduated from National Academy of State Tax 
Service of Ukraine with Master’s Degree in Finance.
Has more than 5 years' experience in the sphere of insurance.
From 2005 occupied a position of Main Specialist of the Corporate and 
VIP-clients Service Department at Insurance Company “Oranta”.
Later worked for “VAB Insurance” as a Head of Agent Sales 
Department.
Since 2008 Kateryna Romanyuk is Director of Insurance Products Sales 
Development Department at in “Insurance Company “Status” CJSC.
Her main activity includes risk assessment, development of new 
insurance products for property and liability insurance, development 
of complex insurance programs, increase of insurance products sales 
channel, organization of agency network development.
In 2008 Kateryna started cooperation with Audit Chamber of Ukraine 
on introduction of auditors’ professional liability insurance to the third-
parties. Establishment of Audit Risk Insurance Program became a 
consequence of such beneficial cooperation.

Professor Lajos Zager, Ph.D.
Croatian Audit Public Oversight Committee

Lajos Zager was born in 1961. He graduated in 1986 at the Faculty of 
Economics and Business. After that he terminated postgraduate study in 
1989. He received his Ph. D. in Auditing from Faculty of Economics and 
Business in 1993. He works at same Faculty, at Department of Accounting 
since 1987 (in different vocations, from Assistant to Full Professor). He 
wrote individually or as a co author more than 400 papers in domain 
of accounting, auditing and analysis of financial statements. Professor 
Zager is chartered accountant, certified internal auditor and certified 
auditor. He also received several prizes and recognitions for books 
“Racunovodstvo” (Accounting)   and  “Računovodstvo za neracunovode 
– Osnove računovodstva” (Accounting for Non Accountants – Basics 
of Accounting) -2003, “Revizija” (Auditing) - 2006, “Analiza financijskih 
izvještaja” (Analysis of Financial Statements)  and  “Korporativno 
upravljanje“ (Corporate Governance) - 2008.  

Tim Volkmann
Secretary-General of the German Auditor Oversight Commission

Mr. Volkmann is Secretary-General of the German Auditor Oversight 
Commission (AOC) since its inauguration in 2005. From 1999 to 2005 
he was working for the German Chamber of Public Accountants as 
Head of European and International Affairs. Since 2002 he serves as 
Technical Advisor to members of the International Ethics Standards 
Board for Accountants, and is currently Technical Advisor to one of its 
public members, Dr. h.c. Volker Röhricht, former Presiding Judge of 
the Federal Court of Germany and Chairman of the Auditor Oversight 
Commission. 
Mr. Volkmann earned a master’s degree in law in 1996, qualified for 
judgeship in 1998 and holds a license as attorney-at-law since 1999.




	cov1
	Broshure
	cov2

