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24 березня, субота 

23 березня, п’ятниця  

14:00 – 15:00  Розселення учасників 

15:00 – 19:00 Візит на першу інноваційну ферму європейського зразка. Дегустаційна програма.   

19:00 – 20:00   Вечеря 

20:00 – 22:00 

 

Тематичний вечір з психологом «Емоційний капітал. Як емоції перетворити в 
дохід»  

Ви отримаєте інструменти, які допоможуть справлятися зі своїми емоціями і 
запобігти  стреси на роботі і вдома, а також уникнути емоційного вигорання. 
 

Спікери:  
Леся Ковальчук,  психолог, засновник проекту «Genius.People»,  постійний 
експерт-консультант студії «Сніданок з 1 + 1», журналів «Единственная», «Твое 
здоровье» та ін. 

8:00 – 9:00 Сніданок 

9:00 – 9:30 Пленарне засідання 6-го Форуму бухгалтерів сільськогосподарської галузі України 
Спікери:  
Аполлон Позов,  президент громадської організації «Всеукраїнський 
бухгалтерський клуб»,  канд. екон. наук;  
Олена Ковальова, заступник міністра аграрної політики та продовольства 
України;  
Тетяна Рудакова, громадська організація «Спілка автоматизаторів бізнесу». 

9:30 – 10:30 
 

Сесія 1.  Державна підтримка підприємств агросектора: реалії та перспективи 
Спікер: 
Олена Ковальова, заступник міністра аграрної політики та продовольства 
України 

10:30 – 11:00 Кава-брейк 

11:00 – 12:30 Сесія 2.  ПДВ-2018: детальний аналіз та перспективи (частина 1)  
2.1.   Окремі питання змін-2018 в адмініструванні: електронний кабінет, 
відшкодування шкоди за рахунок коштів державного бюджету, завданої платнику 
податків.    
2.2.  Блокування податкових накладних: аналіз нового порядку, практичні кейси та 
керування ризиками,  незумовність визнання податкового кредиту. 
2.3. СЕА ПДВ: проблемні питання при складанні податкових накладних та 
розрахунків коригування до них (при зміні номенклатури, ціни, кількості і т.д.), 
формування окремих показників формули. 
 2.4. Звільнення від ПДВ операцій з вивезення в митному режимі експорту 
соєвих бобів, насіння свиріпи або ріпаку.  
2.5. Аграрні розписки: оподаткування, аналіз застосування в 2017-2018 рр. 
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Спікер: 
Ольга Богданова, партнер аудиторської компанії Crowe Horwath AC Ukraine (член 
Crowe Horwath International), голова Податкового комітету Громадської ради при 
МЕРТ, член громадських рад при ДФСУ, Мінфіні, Податковому комітеті ВР, 
заступник голови Податкового комітету при ТПП, голова Наглядової ради 
Палати податкових консультантів  

12:30 – 12:50 
Огляд застосування ІТ-технологій на підприємствах аграрного сектору.  
Спікер:  
Ільченко Вікторія, бізнес-аналітик «Спілки автоматизаторів бізнесу» 

12:50 – 13:00 Спільне фото 

13:00 – 14:00 Обід 

14:00 – 15:30 

 
 

Сесія 3.  ПДВ-2018: детальний аналіз та перспективи (частина 2) 
3.1. Особливості відшкодування ПДВ: нові вимоги від податківців, судова практика. 
3.2. Податкові перевірки та аудиторська практика:  останні кейси з практики 
податкових перевірок. 
3.3. Найцікавіші роз’яснення від ДФСУ з ПДВ 2017-2018 рр. та законодавчі зміни 
2018: оподаткування ПДВ окремих операцій.   
3.4. Нове в законодавстві з ПДВ і перспективне законодавство (законопроекти № 
7420 та № 7420-1 щодо введення зниженої ставки ПДВ; законопроект № 7363 від 
06.12.17 р., щодо стимулювання створення та діяльності дрібних фермерських 
господарств і деконцентрації повноважень у сфері земельних відносин. Єдиний 
податок: база оподаткування єдиним податком для платників четвертої групи, 
податок на репатріацію,  сплата дивідендів платниками єдиного податку). 
 
Спікер: 
Ольга Богданова, партнер аудиторської компанії Crowe Horwath AC Ukraine (член 
Crowe Horwath International), голова Податкового комітету Громадської ради при 
МЕРТ, член громадських рад при ДФСУ, Мінфіні, Податковому комітеті ВР, 
заступник голови Податкового комітету при ТПП, голова Наглядової ради 
Палати податкових консультантів 
 

15:30 – 16:00 

Рішення задач багатопрофільного холдингу: від бюджетування і cash-flow до 
фінансового обліку за допомогою BAS Управління холдингом.  
Спікер: 
Андрій Бербека, генеральний директор  компанії «Кодерлайн» 

16:00 – 17:00 Сесія 4.   
Податок на виведений капітал: економічний безвіз чи прірва. Чого чекати 
підприємствам агросектора? 
 
Спікер:   

Віталій Шеремета, постійний учасник робочих груп з розробки податкового 
законодавства при Міністерстві фінансів України, директор аудиторської фірми 
«FARM-аудит»,  начальник управління внутрішнього аудиту і керування ризиками 
ТОВ «Аграрні системні технології», займав посаду податкового менеджера 
компанії «Делойт»  
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25 березня, неділя 

17:00 – 18:00 Сесія 5.   
Новації щодо ведення касових операцій. Аналіз нового положення щодо касових 
операцій; типові помилки, які допускають сільгосппідприємства у роботі з 
готівкою. 
 
Спікер:   

Володимир Метелиця, директор Інституту обліку і фінансів,  доктор 
економічних наук, старший науковий співробітник. Сертифікований бухгалтер-
практик (САР), дипломований фахівець з питань оподаткування (DipTAX) та МСФЗ 
(DipIFRS), почесний член Федерації аудиторів, бухгалтерів і фінансистів АПК 
України 

19:00 – 20:00 Вечеря 

8:00 – 9:00 Сніданок 

9:00 – 10:30 

 

Сесія 6.   
Рейдерство - реальна загроза для агробізнесу. 
Як діяти під час рейдерського нападу, сучасні випадки нападів на агробізнес, 
антирейдерський аудит.   
 
Спікер:  
Олександр Ручко, радник та адвокат юридичної компанії ALEXANDROV&PARTNERS, 
кращої в практиці «Аграрне та земельне право».  
Експерт практики: агробізнес, антирейдерство, захист бізнесу, земля, 
нерухомість, будівництво, судова практика та ін. 

10:30 – 11:00 Перша інтерактивна платформа про податки. Презентація від Taxlink  

Спікер:  
Роман Швець, експерт Taxlink  

 

11:00 – 11:30 Кава-брейк 

11:30 – 13:00 Сесія 7.   
МСФЗ: різниці з національними стандартами та перше застосування. 
 
Спікер:  
Віталій Шеремета,  постійний учасник робочих груп з розробки податкового 
законодавства при Міністерстві фінансів України, директор Аудиторської фірми 
«FARM-аудит»,  начальник управління внутрішнього аудиту і керування ризиками 
ТОВ «Аграрні системні технології», займав посаду податкового менеджера 
компанії «Делойт» 

13:00 – 14:00 Обід 

14:00 – 14:30 

Презентація програми-платформи та програмних продуктів MASTER. 
 
Спікер:  
Роман Яворський, керівник проектів IT-Enterprise. 
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26 березня, понеділок 

14:30 – 16:30 Засідання круглого столу.  

 Майбутнє бухгалтерської професії. Підвищення кваліфікації бухгалтерів: 
проблеми та вплив на покращення управління підприємством.  

 Які фінансові ризики чекають на аграріїв у 2018 році?  

 Розробка пропозицій учасників Форуму для включення їх у меморандум і для 
подальшого направлення їх у відповідні органи влади.  

 
Модератор:  
Сергій Наумов, шеф-редактор всеукраїнського бухгалтерського журналу "Баланс-
Агро", член Громадської ради при ДФСУ,  учасник робочих груп з розробки 
нормативно-правових актів, експерт ГО "Всеукраїнський бухгалтерський клуб", 
провідний експерт з питань оподаткування доходів громадян. 
Спікери: 
 
Учасники круглого столу:  
Олена Ковальова, заступник міністра аграрної політики та продовольства 
України;  
Ольга Богданова, партнер аудиторської компанії Crowe Horwath AC Ukraine (член 
Crowe Horwath International), голова Податкового комітету Громадської ради при 
МЕРТ, член громадських рад при ДФСУ, Мінфіні, Податковому комітеті ВР, 
заступник голови Податкового комітету при ТПП, голова Наглядової ради 
Палати податкових консультантів; 
Віталій Шеремета,  постійний учасник робочих груп з розробки податкового 
законодавства при Міністерстві фінансів України, директор Аудиторської фірми 
«FARM-аудит»,  начальник управління внутрішнього аудиту і керування ризиками 
ТОВ «Аграрні системні технології», займав посаду податкового менеджера 
компанії «Делойт» 

19:00 – 20:00 Вечеря  

8:00 – 9:00 Сніданок 

9:00 – 11:00 

 

Сесія 8.  Земельні відносини – 2018: практика застосування законодавчих змін. 

 Застосування коефіцієнта 1,756. 

 Оренда землі сільгосппризначення: 

- Зміни до Типового договору, нюанси. 
- Розрахунок орендної плати, її індексація. 
- Оренда паїв/невитребуваних паїв. 
- Як грамотно сформулювати в договорі оренди розділ «Орендна плата» 

стосовно виплати орендної плати наперед. 
- Судова практика стосовно поновлення оренди земель приватної власності, а 

також державної/комунальної власності. 
- Емфітевзис (як працює; плюси та мінуси). 

 Стратегія розвитку сільгоспземель (постанова КМУ від 07.06.17 р.). 

 Агрохімічна паспортизація земель: 

- Що це? Обов’язково? 
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27 березня, вівторок  
 
 

 
 

 - Хто замовляє/виготовляє паспорт? 
- Навіщо він потрібен? Яка вигода? 
 Судова практика із актуальних питань. 

Спікер: 
Віктор Кобилянський, партнер Crowe LF Ukraine. Спеціалізується у земельному, 

цивільному, податковому, господарському праві, будівельній діяльності. Адвокат.  Голова 

комітету земельного та аграрного права при Всеукраїнській громадській організації 

"Асоціація адвокатів України". Член Громадської ради при Міністерстві юстиції України. 

Адвокат року у сфері аграрного та земельного права за версією Асоціації адвокатів 

України. 

11:00 – 11:30 Перерва на каву  

11:00 – 13:00 Сесія 9.   
Проблемні питання  в трудових правовідносинах і перевірки інспекцій з праці. 
Спікер:    
Володимир Метелиця, директор Інституту обліку і фінансів,  доктор 
економічних наук, старший науковий співробітник. Сертифікований бухгалтер-
практик (САР), дипломований фахівець з питань оподаткування (DipTAX) та МСФЗ 
(DipIFRS), почесний член Федерації аудиторів, бухгалтерів і фінансистів АПК 
України 

13:00 – 14:00  Обід 

14:00 – 15:30  Зустріч з редакцією «Баланс-Агро». Відповіді на запитання до редакції. 
Спікери: 

Сергій Наумов, шеф-редактор всеукраїнського бухгалтерського журналу "Баланс-

Агро", член Громадської ради при ДФСУ,  учасник робочих груп з розробки 

нормативно-правових актів, експерт ГО "Всеукраїнський бухгалтерський клуб", 

провідний експерт з питань оподаткування доходів громадян. 

Світлана Мальшакова, головний редактор бухгалтерського журналу «БАЛАНС-

АГРО», податковий консультант, провідний експерт у галузі ПДВ 

 19:00 – 23:00 Заключний вечір 

Урочисте закриття 6-го Форуму бухгалтерів сільськогосподарської галузі України.  

Святковий прийом та розважальна програма. 

8:00 – 9:30 Сніданок  

10:00 – 12:00 Від'їзд учасників  


