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ПРОГРАМА КОНГРЕСУ  
(22-25 червня 2019) 

 
Протягом роботи на сесіях та круглих столах Конгресу будуть детально опрацьовані наступні 

теми:  

1. Звіт про управління: практика застосування виходячи з нового закону «Про бухгалтерський 

облік та фінансову звітність в Україні». 

Спікери: 

Людмили Гапоненко, заступник директора Департаменту 

податкової, митної політики та методології бухгалтерського 

обліку - начальник управління методології бухгалтерського 

обліку Міністерства фінансів України 

Аполлон Позов,  президент громадської організації 

«Всеукраїнський бухгалтерський клуб»,  кандидат 

економічних наук.  

 

2. ТЦО-2019: зміни і застосування. 

(Суть або форма; принади документації або постійний апгрейд; рентабельність; джерела 

даних для ТЦО; судова практика) 

 

Спікер: 

Сергій Поліщук, аудитор, керуючий партнер Juscutum Audit,  

експерт-консультант в сфері менеджмент фінансів,  

обліку та оподаткування. кандидат економічних наук. 

 

 

 

3. Мальта - вікно в Європу та цифровий світ. 

 

Спікер:  

Сем Спиридонов, партнер аудиторської компанії BDO Мальти 
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4. Діджіталізація в сучасній бухгалтерії. 

Як професія зміниться через діджіталізацію (захист даних, хмара, блогчейн). 

 

Спікер: 

Сергій Поліщук, аудитор, керуючий партнер Juscutum Audit,  

експерт-консультант в сфері менеджмент фінансів,  

обліку та оподаткування. кандидат економічних наук. 

 

 

 

5. Майбутнє професії бухгалтера в контексті викликів та глобалізації.  

До чого готуватися і як реагувати? 

 

Спікери:  

Аполлон Позов,  президент громадської організації 

«Всеукраїнський бухгалтерський клуб»,  кандидат 

економічних наук.  

Сергій Поліщук, аудитор, керуючий партнер Juscutum Audit,  

експерт-консультант в сфері менеджмент фінансів,  

обліку та оподаткування. кандидат економічних наук. 

 

 

6. BEPS як провісник занепаду епохи офшорів.  

(кроки BEPS, розкриття інформації, принади КІК, представництва нерезидентів)  

 

Спікер: 

Сергій Поліщук, аудитор, керуючий партнер Juscutum Audit,  

експерт-консультант в сфері менеджмент фінансів,  

обліку та оподаткування. кандидат економічних наук. 

Миколай Матюха,  аудітор, експерт в сфері консалтингу в 

різних областях економіки, працював в міжнародних 

компаніях BDO, Price Waterhouse. 

 

7. Комплаенс - система контролю та управління ризиками.  

Побудова відділу системи контролю ризиками. 

 

8. Майбутнє корпоративної податкової служби. Шляхи її розвитку 

 

Спікер: 

Миколай Матюха,  аудітор, експерт в сфері консалтингу в 

різних областях економіки, працював в міжнародних 

компаніях BDO, Price Waterhouse 

 

 

 

Організатори залишають за собою право вносити зміни в програму! 
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