
 

 

 

               IFRS Forum-2021 

«Фокус на якісні послуги та 
соціальну відповідальність» 

«Focus on quality services and 
social responsibility» 

 
                                                                                                         

13.07.21р.-16.07.21р.   (ZOOM) 
Програма Форуму 
 

13.07.21 р. (13:30-17:30) 
13:30 – 14:00  Привітання учасників Форуму/ Greetings to the forum participants  
Петро Кричун, Президент ФПБАУ 
Тетяна Каменська, Голова Аудиторської палати України 
Джон Хупер, Керівник проєкту EU-FAAR (проєкт ЄС "Впровадження практики ЄС з бухгалтерського обліку, 

фінансової звітності та аудиту в Україні") 
Joseph Bryson,  Представник МФБ, Директор департаменту з якості та розвитку 
Наталія Коноваленко, Представник Світового банку 
 

Секція: «Вимоги до бухгалтерів та аудиторів:міжнародний аспект та національні особливості» 
               "Requirements for accountants and auditors: International aspect and national characteristics" 
 

Частина 1 
14:00-15:30 

«Роль Міжнародної федерації бухгалтерів як глобальної організації» 
«The role of the IFAC as a global organization" 

 Спікери: 

Joseph Bryson,  Директор департаменту з якості та розвитку МФБ 
Jelena Misita, Голова групи з питань розвитку та консультацій Професійних бухгалтерських 

організацій МФБ (Боснія і Герцеговина) 
Sarah Gagnon, технічний менеджер департаменту з якості та розвитку МФБ  
Dana Jensen, технічний менеджер департаменту з якості та розвитку МФБ 

 

 

Частина 2 
15:30-17:30 

«Роль професійної організації бухгалтерського обліку: нові тенденції та обов'язки» 
"The role of a professional accounting organization: new trends and responsibilities" 

 Спікери: Тема доповіді 
Наталія Вовчук, офіційний представник СІМА в  
Україні  
Вікторія Волотовська, менеджер з розвитку 
бізнес відносин Представництва АССА в Україні  
 

Артем Мицук, ПБО Спілка аудиторів Казахстану 
 

Georgeta Covaliov-Rusu, Владимир Долгій  
Представники Асоціації професійних бухгалтерів 
та аудиторів Республіки Молдова 
 

Нурія Наврузова, Представниця Асоціації  
професійних фінансових менеджерів    
(Азербайджанська Республіка) 
Тата Беридзе, Представник Спілки Бухгалтерів  
Грузії 

Петро Кричун, Президент ФПБАУ  

Світлана Зубілевич, професор, Голова Комітету 
ФПБАУ  

 

 
 
«Бухгалтери, призначення, стійкі організації та 
 цінність»/“Accountants, purpose, sustainable  
organisations, and value” 

 

 
 
Role and functions in formation and  
development of the accounting profession in  
Azerbaijan 

 
 
 

 
Професійні знання, шлях до якісних  
послуг:стандарти МФБ в дії»/ 
"Professional knowledge, the path to quality  
services: standards of IFAC in action" 



 

 

 

14.07.21 (14:00-17:30) 
 

 

Секція 1 
14:00-
15:45 

«МСФЗ: Фокус на забезпечення стійкості» 
"IFRS: Focus on sustainability" 
Модератор: Рафальська Катерина Леонідівна, Голова Комітету ФПБАУ з питань міжнародних 
стандартів, член Наглядової Ради ФПБАУ 

    Спікери: Тема доповіді 

   Голов Сергій Федорович, професор 
   кафедри менеджменту та економіки, МІМ- 
   Київ 

"Міжнародні стандарти звітування у   фокусі 
сталого розвитку" 

   Рогозний Сергій Анатолійович, член Ради  
   ФПБАУ, Керівник Комітету ФПБАУ з фінансових 
   питань та бюджету, директор ТОВ «МІК «СТАРТ»,  
   аудитор, консультант з МСФЗ 

«Старі та нові земельні відносини в 
агробізнесі та МСФЗ» 

   Снігурська Людмила Петрівна, заступник  
   директора - начальник управління Департаменту  
   бухгалтерського обліку Національного банку  
   України  

«Розвиток звітування банків у контексті 
розкриття інформації зі сталого розвитку» 

   Значкова Ольга Ярославівна,  АССА, к.е.н.,  
   партнер проекту "IFRS Solution" 

"Розвиток МСФЗ: від стандартів обліку до 
регулювання звіту про стабільність" 

   Радонов Олексій Юрійович, член Ради  
   ФПБАУ, Керівник Комітету ФПБАУ з  питань бух.  
   обліку та звітності 

«МСФЗ для МСБ: чи бути цьому стандарту в 
українському законодавстві» 

 
 

Секція 2 
15:45-17:30 

«Податкові зобов’язання + NOCLAR» 
"Tax liabilities +NOCLAR" 
  Модератор: Поліщук Сергій Володимирович, Член Ради ФПБАУ, Голова Комітету з питань  
  членства та етики, , директор АФ «Наша Бухгалтерія» 

    Спікери: Тема доповіді 

Шевцова Тетяна Сергіївна, ТОВ «АФ «Капітал-
Плюс» 

«Безподаткова ліквідація КІК: все саме 
головне» 

 Дроговоз Юлія Сергіївна, директор ТОВ АФ  
"Аудиторська фірма "Фінансовий клуб" 

«Законопроект 5600 та нова «стара» проблема 
перенесення збитків» 

 Мішин Микола Олександрович, заступник 
директора, Партнер, Керівник практики 
трансферного ціноутворення ТОВ «А1 
КОНСАЛТИНГ» 

«Узагальнюючі податкові консультації в частині 
ТЦУ» 

Розум Наталія Петрівна, член ФПБАУ, Канада «Канадський податковий досвід» 

Поліщук Сергій Володимирович, Член Ради 
ФПБАУ, Голова Комітету з питань  членства та 
етики, директор АФ «Наша Бухгалтерія» 

«Концепція вини у податковому законодавстві»  

   
  
 
 
 
 
 
 
 
       
 
                 



 

 

 

15.07.21 (14:00-17:00)  
 

Секція 1 
14:00-15:45 

«Епоха діджиталізації в професії» 
"The era of digitalization in the profession" 
Модератор: Савченко Алла Іванівна, Голова Наглядової Ради ФПБАУ, Президент БДО Україна 

    Спікери: Тема доповіді 

Енріке Конехеро, проєкт ЄС EU-FAAR, Старший 
експерт з XBRL 

«Звітність за таксономією МСФЗ XBRL:переваги та 
поради» 

Богдан Галкін, Business Development Senior 
Manager BDO в Україні 

«Конфлікт класичного роботодавця і 
співробітників нової епохи» 

Олександр Вернигора, СEO Intecracy Deals, 
Глава підкомітету СУП по ЕДО і електронним 
довірчим послугам 

«Електронний документообіг і чому без нього не 
відбувається жодна цифрова трансформація?» 

Олександр Ничипорук, Партнер з 
консалтингу BDO в Україні 

Комплексна автоматизація, як новий виток 
еволюції компанії 

Дмитро Ткаченко, офіційний представник 
Caseware в Україні 

«Автоматизовані тести під час аудиторських 
перевірок» 

 
 

Секція 2 
15:45-17:15 

«Складові входження в професію. Презентація програм іспитів» 
"Components of entering the profession: presentation of curricula and exams» 

 Спікери: Тема доповіді 

Бондар Микола Іванович, Декан факультету 
обліку та податкового менеджменту КНЕУ, 
професор, член Атестаційної комісії. 

«Складові входження в аудиторську професію» 

Члени Атестаційної комісії «Презентації програм іспитів» 

 
17:15 – 17:30  Підведення підсумків та закриття Форуму 
 
16.07.21 (10:30-……) Час привітань з професійним святом «День Бухгалтера та Аудитора» 
                                       Time of congratulations on the professional holiday "Accountant and Auditor's Day" 
 
Реєстрація обов’язкова за посиланням: 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeMm0XDayIoRDmmD9v_g_cnM3vk62LDJoIIjz04NQAd3TAqDQ/vie
wform?usp=sf_link                                                                                                                                       

 (Можливі зміни) 
 
 
  
 
 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeMm0XDayIoRDmmD9v_g_cnM3vk62LDJoIIjz04NQAd3TAqDQ/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeMm0XDayIoRDmmD9v_g_cnM3vk62LDJoIIjz04NQAd3TAqDQ/viewform?usp=sf_link

