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ПРОГРАМА   
 

09:00-10:00 Реєстрація учасників. Вітальна кава. 

10:00-10:15 Відкриття форуму  
Спікери: 
Таємний спікер; 
Аполлон Позов, канд. екон. наук, президент громадської організації «Всеукраїнський 
бухгалтерський клуб» 

БЛОК 1. БУХОБЛІК, ПДВ, безпека бізнесу та інновації  

10:15-10:45 Перспективне податкове законодавство 2017–2018: чого очікувати бухгалтерам 
України.  Перспективи введення податку на виведений капітал. 
Зміни до Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» 
 
Спікер: Лідія Чорногуз старший консультант Секретаріату Комітету Верховної 
Ради України з питань податкової та митної політики 
 

10:45-11:20 Що чекає платникам ПДВ  сьогодні  та в майбутньому 

 рішення в проблемних ситуаціях при блокуванні податкових накладних; 

 алгоритм оскарження рішення про відмову в розблакуванні податкових 
накладних; 

 проект тестового режиму блокування податкових накладних.  
 

Спікер: податковий експерт 



 

11:20-12:00 Особливості програмного забезпечення для бухгалтерії: інсайти від розробників 
бухгалтерських програм.  

 Практичні інструменти з роботою в електронному кабінеті  (нововведення, 
помилки в роботі) 

 1С:ЕДО - швидкий та надійний обмін електронними юридично значущими 
документами між контрагентами. Переваги використання.  

 Робота з електронним бухгалтерським виданням   
Спікери: 
Представник ДФС; 

Денис Позов, директор із питань взаємодії з органами державної влади 

ГО «Всеукраїнський бухгалтерський клуб», засновник Uteka.ua; 

Вадим Косий, директор компанії «ФРЕДО»; 

Представники розробників програмних продуктів для бухгалтерів 

12:00-12:30 Практика застосування криптовалют в Україні та відображення їх в бух обліку; 
застосування ботів у роботі підприємства; що робити з кіберзагрозами  
 
Спікери: Наталя Радченко, партнер практики податкового права Juscutum 
 

12:30-13:00 Нестандартні та правильні рішення під час кримінального переслідування компанії: 
•  повернення майна після обшуку; 
• зняття арештів із рахунків; 
• формування якісної позиції компанії. 

 
Спікер: Денис Овчаров, адвокат, партнер Адвокатського об'єднання Juscutum, 
керівник найбільшої в Україні практики безпеки бізнесу. 
 

13:00-13:30 ЛАНЧ 

БЛОК 2. ПРОФЕСІЙНИЙ РОЗВИТОК БУХГАЛТЕРА 

13:30-14:00 Як підібрати професійну команду в бухгалтерію.  
Кого шукає керівник – як самому відповідати вимогам. Як пройти співбесіду на 
роботу своєї мрії (основні вимоги та помилки). 
 
Спікери: 
Дмитро Клім, генеральний директор ACTION GROUP, Executive search agency, 
засновник агентства і кадрового порталу фінансистів FINANCE PERSONNEL;  
Таємний спікер. 

14:00–14:30 Огляд програм для сертифікації бухгалтерів. Які сертифікати більш ефективні для 
підвищення власної кваліфікації та додають цінності на ринку праці.  
  
Спікер: Дмитро Сушко, кандидат економічних наук, керуючий партнер аудиторської 
компанії PSP Audit, Голова комісії із зовнішніх зв'язків та інформаційного забезпечення 
аудиторської діяльності в Аудиторській палаті України 
 



 

14:30-15:30 Три практичних інструменти, які допоможуть бухгалтеру вчасно виявити причину 
проблеми з грошима в компанії, створити надлишкові кошти для її розвитку і, тим 
самим, заслужити довіру свого керівника. 

Спікер:  
Ірина Нарчемашвілі, фінансовий директор і співзасновник міжнародної 
консалтингової компанії ATManagement Group, співавтор і головний консультант 
коучингової програми «Прибутковий бізнес», автор практичного курсу «Фінансовий 
директор» 

15:30-16:00 Як планувати на майбутнє, коли все змінюється щодня 

 Як справлятися з відволіканням і форс-мажорами протягом дня. Як 
відокремлювати головне від другорядного й утримувати увагу на дійсно 
важливих для Вас цілях і завданнях. 

 Як упорядкувати свої цілі з різних сфер життя (робота, сім'я, відпочинок і 
захоплення) і знайти час для виконання кожної з них. 

 Як втілювати плани в життя. 
Спікер:  
Юлія Бойко, сертифікований бізнес-тренер, інструктор і консультант бізнес-студії 
BogushTime. Призер II Українського форуму бізнес-тренерів  

 
16:00- 16:30 

 
КАВА-БРЕЙК   

БЛОК 3. ЛАЙФХАКИ ЩАСЛИВОГО БУХГАЛТЕРА 

16:30-17:00 Як бухгалтеру виглядати стильно і яскраво цієї осені.  
Тренди в моді 2017–2018 років. 
 
Спікер: Голда Виноградська, Радник Міністра освіти і науки України, голова 
Національного галузевого партнерства в легкій промисловості України «FASHION 
GLOBUSUKRAINE», Vice-president Confederation of designers of Ukraine 

17:00-17:30 Як займатися спортом із задоволенням. Прості вправи, які допоможуть тримати себе у 
формі 
 
Спікер: Ірина Скороберщук, йога-інструктор, реабілітолог, су-джок-терапевт, 
викладає анатомію у школі йоги та систем оздоровлення В’ячеслава та Олени 
Смирнових 

17:30-19:00 Сила для щастя: як зберігати себе, відчувати себе бадьорим і щасливим кожного дня, 
навіть при великому навантаженні на роботі і вдома. 
 
Спікер: 
Наталія Холоденко, практикуючий психолог, тренер особистісного зростання, 
постійний vip-експерт телеканалів СТБ, 1+1 



 

19:00-19:30 Філософія перевтілення. Як знайти свій стиль, рухаючись в унісон зі своїми бажаннями 
та емоціями (вибір правильної зачіски та образу) 
 
Спікер:  
Юрій Царьов, топ-стиліст, візажист, власник найпрестижніших салонів краси 
Києва, входить в платинову сімку стилістів України 
 

 
19:30-20:00 

 
ФУРШЕТ 

 

 

 Організатори залишають за собою право вносити зміни в програму! 

 


