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Практичний Семінар для персоналу НБУ 

Облік фінансових інструментів за МСФЗ 
16-17 вересня 2015, Київ 

Місце проведення: Навчальний центр Національного банку України 

м. Київ, вул. Андріївська 1 

 

Центр Світового банку з реформування фінансової звітності (CFRR) радий запросити Вас 

на практичний семінар «Облік фінансових інструментів за МСФЗ», який пройде в Києві 

16-17 вересня 2015 року. 

 

Даний семінар розроблений для співробітників Національного банку України (НБУ), які 

відповідають за банківський нагляд та розробляє пруденційні нормативи і методологію  

з бухгалтерського обліку. Семінар поєднує теоретичну частину та огляд останніх і 

майбутніх змін в МСФЗ, взаємодію між МСФЗ та пруденційні нормативами, а також 

інтерактивне обговорення практичних завдань та прикладів з переходу на МСФЗ із 

представниками компаній, що вже застосували і працюють із МСФЗ. Доповідачі та 

учасники дискусії включатимуть старших співробітників Світового Банку, провідних 

експертів у розробці міжнародних стандартів бухгалтерського обліку, представників 

комерційних банків і аудиторських фірм. 

 

При підготовці до переходу банківського сектора України на МСФЗ, важливо, щоб 

регулятори могли впевнено працювати із фінансовою інформацією на основі МСФЗ, і 

розуміти її роль та внесок в банківський моніторинг та нагляд. Цей дводенний семінар 

підготує учасників до майбутнього переходу на МСФЗ та покращить їх розуміння та 

практичні навички із застосування МСФЗ до фінансових інструментів. 

Учасники зможуть: 

(І) узнати про основні проблем переходу на МСФЗ; 

(II) поглибити своє розуміння щодо визнання та оцінки фінансових інструментів; 

(III) поліпшити свої навички в оцінці справедливої вартості; 

(IV) ознайомитися з новим МСФЗ 9 Фінансові інструменти; 

(v) перейняти досвід з переходу на МСФЗ, та узнати про підходи аудиту фінансової 

звітності на основі МСФЗ. 
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Порядок денний 

Середа, 16 вересня 2015 року - День 1 

08:30 Реєстрація, кава 

  

09:00 Виклики переходу на МСФЗ: основні проблеми та питання. 

Спікери Жильбер Желар 
Консультант, колишній член Ради з Міжнародних Стандартів Бухгалтерського Обліку, IASB 

Наталія Мануілова  

Старший Спеціаліст з Фінансового Управління, Центр Реформ Фінансової Звітності, Світовий Банк  

Паскаль Фрережак 
Старший Спеціаліст, Центр Реформ Фінансової Звітності, Світовий Банк 

  

10:00 Огляд Фінансовий Інструментів. МСБО 32 та МСБО 39 

Спікер Жильбер Желар 
консультант, колишній член Ради з Міжнародних Стандартів Бухгалтерського Обліку, IASB 

  

11:00 Перерва на каву 

  

11:30 МСБО 39: Фінансові інструменти: визнання та оцінка 

Спікер Жильбер Желар 
консультант, колишній член Ради з Міжнародних Стандартів Бухгалтерського Обліку, IASB 

  

12:30 Перерва на обід 

  

14:00 Продовження МСБО 39: Фінансові інструменти: визнання та оцінка 

  

15:30 Перерва на каву 

  

16:00 Зведений аналіз вимог: Базель II, МСБО 32 та МСФЗ 7: Фінансові 

інструменти: подання та розкриття інформації 

Спікер Паскаль Фрережак 
Старший Спеціаліст, Центр Реформ Фінансової Звітності, Світовий Банк 

  

17:00 Фуршет 
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Четвер, 17 вересня 2015 року - День 2 

09:00 Експертна дискусія, сесія питань та відповідей: Перехід на МСФЗ та 

аудит фінансових інтсрументів 

Учасники 

дискусії 

Ольга Краснокутська  
UniCredit Bank 

Юрій Чапля  
UniCredit Bank 

Наталія Гуріна 
Райффайзент Банк Аваль 

Наталія Самойлова 
Партнер з Аудиту, Делойт 

Віталій Гавриш 
Менеджер з аудиту, Baker Tilly 

Паскаль Фрережак 
Старший Спеціаліст, Центр Реформ Фінансової Звітності, Світовий Банк 

Модерує Наталія Мануілова 
Старший Спеціаліст з Фінансового Управління, Центр Реформ Фінансової Звітності, Світовий Банк 

  

10:30 Перерва на каву 

  

11:15 Продовження Експертної дискусії, питань та відповідей: Перехід на 

МСФЗ та аудит фінансових інструментів 

  

12:30 Перерва на обід 

  

13:30 Що нового? МСФЗ 9: Фінансові інструменти 

Спікер Паскаль Фрережак 
Старший Спеціаліст, Центр Реформ Фінансової Звітності, Світовий Банк 

  

15:00 МСФЗ 13: Оцінка справедливої вартості. Питання-відповіді за День 1-й 

Спікер Наталія Мануілова 
Старший Спеціаліст з Фінансового Управління, Центр Реформ Фінансової Звітності, Світовий Банк 

  

16:00 Перерва на каву 

  

16:30 МСБО 17: Оренда (лізинг) та відображення таких операцій в балансах 

банків 

Спікер Жильбер Желар 
консультант, колишній член Ради з Міжнародних Стандартів Бухгалтерського Обліку, IASB 

  

17:30 Закінчення семінару 
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Біографія доповідачів 
 

Жильбер Желар 

консультант, колишній член Ради з Міжнародних Стандартів 

Бухгалтерського Обліку, IASB  

П-н Желар навчався у Вищій Школі Комерції, бізнес-школі м. Париж, і 

пізніше отримав кваліфікацію дипломованого бухгалтера Франції. 

Початок його кар'єри був у зовнішньому аудиті, пізніше він працював 

внутрішнім аудитором та контролером, послідовно у двох великих 

промислових групах. Потім він працював у керівному органі 

французької бухгалтерської професії, та віпдовідав за технічні та 

міжнародні справи. П-н Желар активно працював у FEE (професійна асоціація 

європейських бухгалтерів) у Брюсселі і очолював різні напрямки щодо співпраці в 90-х 

роках, спонсоровані урядом Франції, або ООН, або Європейською Комісією щодо 

модернізації бухгалтерського обліку в різних частинах світу, включаючи країни Східної 

Європи, Африки та В'єтнаму, зі спеціалізацією в області стандартів бухгалтерського 

обліку. П-н Желар був членом Французького органу із встановлення стандартів між 1997 

і 2001, р.р., і в той час у професійній практиці, був членом французької делегації у раді 

МСБО. 

У 2001 році він став повноправним членом новоствореної Ради з МСФЗ, де він служив 

до червня 2010 року. З тих пір він повернувся до роботи, і присвячує свій час викладанню 

в університетах, написанню статей, та виданню професійого журналу. Основною 

спеціалізацією п-на Желара є експертиза та трактування міжнародних стандартів 

бухгалтерського обліку та відповідного законодавства, із його власним внеском у їх 

розробку та розвиток протягом більш ніж 20 років. 

 

Паскаль Фрережак 

Старший Спеціаліст, Центр Реформ Фінансової Звітності, 

Світовий Банк  

П-г Фрережак керував проведенням оцінок в рамках доповідей про 

дотримання стандартів та кодексів з бухгалтерського обліку та аудиту 

(ROSC) у ряді країн, і консультує уряди з питань розробки та 

проведення реформ в області корпоративної фінансової звітності. Він 

привносить у Всесвітній банк більш ніж двадцятирічний міжнародний досвід роботи у 

сфері бухгалтерського обліку та аудиту в банківському секторі, маючи досвід роботи в 

МВФ і міжнародних аудиторських компаніях. Як колишній провідний менеджер 

аудиторських перевірок великих банківських груп і керівник завдань по корпоративним 

фінансовим перевіркам у Arthur Andersen і Ernst & Young, Паскаль глибоко розбирається 
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у фінансовому секторі, зокрема, працюючи в приватній консалтингової компанії, 

проводячи оцінку і належну перевірку злиттів і поглинань великих корпорацій. 

 

Наталія Мануілова 

Старший Спеціаліст з Фінансового Управління, Центр Реформ Фінансової Звітності, 

Світовий Банк  

П-ні Мануілова є старшим спеціалістом в галузі управління фінансами 

в Центрі реформ фінансової звітності Світового банку. Вона почала 

роботу в Центрі у травні 2013 року і відповідає за співпрацю з питань 

корпоративної фінансової звітності з країнами-клієнтами, включаючи 

Україну, Грузію, Білорусь, Киргизську Республіку і Таджикистан. 

Г-жа Мануїлова має понад 16 років досвіду роботи з фінансовими 

ринками Європи, Центральної Азії та США. До роботи в Центрі реформ 

фінансової звітності, пані Мануілова працювала у відділі Фінансових Ринків в 

представництві Міжнародної Фінансової Корпорації (IFC) в Києві, де вона займалася 

оцінкою і затвердженням нових інвестиційних проектів у фінансовому секторі, а також 

працювала з портфелем існуючих інвестицій IFC в Україні та Грузії. До переходу в IFC, 

пані Мануілова працювала в аудиторській компанії Deloitte & Touche в Києві (Україна) і 

Нью-Йорку (США), на позиції Менеджера з Аудиту в групі фінансових ринків з 

обслуговування клієнтів у банківському та страховому секторі. У 2000 році пані 

Мануілова закінчила Київський Національний Економічний Університет за спеціальністю 

бухгалтерський облік і аудит. З 2001 року, вона є сертифікованим бухгалтером (CPA) 

Американського Інституту Сертифікованих Бухгалтерів (AICPA). 



 

 


