
Вітаю на курсі 
Бухгалтер ФОП!

Спікер: Анна Заярна

МОДУЛЬ 0
Структура та правила курсу.



Познайомимось?

бухгалтер-практик зі стажем понад 10 років

керівник компанії бухгалтерського аутсорсингу «AZ» 

Веде сьогодні: 100+ ФОП різних систем оподаткування та 5 

ТОВариств

Більше 500 зареєстрованих бізнесів, консультацій і 

вирішених проблем

Працює з різними сферами бізнесу: роздрібна, оптова та 

інтернет-торгівля, кафе й ресторани, виробництво продуктів 

харчування, будівництво, транспортні перевезення, ІТ-компанії, 

юридичні послуги, неприбуткові організації, 

сільськогосподарське виробництво, індустрія краси тощо.

Анна Заярна



Компанія бухгалтерського аутсорсингу Анни Заярної – 

це досвід працівників у сфері податкового і 

бухгалтерського обліку більше 12 років.

Наразі в компанії 5 бухгалтерів, кожен з яких 

індивідуально веде своїх клієнтів.

Ми працюємо з різними сферами бізнесу: роздрібна, 

оптова та інтернет-торгівля, кафе й ресторани, 

виробництво продуктів харчування, будівництво, 

транспортні перевезення, ІТ-компанії, юридичні 

послуги, неприбуткові організації, 

сільськогосподарське виробництво, індустрія краси 

тощо.

Наша основна мета – спростити життя малого 

бізнесу в Україні



Декілька слів про
Genius Marketing



Genius Marketing - 
компанія на ринку 
бізнес-освіти онлайн



НАША КОМАНДА:



Також ми представлені в Польщі



Також ми представлені в Індонезії



У 52 країнах використовують стратегії GM 
і Олеся Тімофєєва

238 938 осіб сьогодні використовують 
наші знання дистанційно

55 739 осіб пройшли наші платні 
навчальні курси

Більше 8000 осіб щоденна відвідуваність 
сайту спільноти

24 173 особи відвідали наші живі 
семінари



Онлайн-курс 
“Бухгалтер ФОП”



На курсі передбачено 3 
тарифу:

самостійний

сертифікація

індивідуальний



В вас є 12 основних модулів курсу 
та один бонусний 
від Олександра Солов'я.

В вас є спільний чат студентів 
курсу, але немає чату з кураторами 
та перевірки ваших практичних 
завдань (хоча я наголошую, щоб ви 
все одно їх робили)

Самостійний



Абсолютно кожен студент курсу 

отримає в онлайні на пошту 

електронний сертифікат про 

прослухані лекції по бухгалтерії 

ФОП: на одній стороні ваше ім'я, а 

на другій додаток з переліком 

лекцій



Сертифікація

В вас є 12 основних модулів 

курсу, один бонусний від 

Олександра Солов'я та 6 

додаткових модулів.

Куратори перевірятимуть 

домашні завдання і відповідати 

на ваші питання в особистих чи 

спільних чатах



Спільні чати з кураторами

Це ваша можливість прочитати 

відповіді на питання, які можливо 

і не були в вашій голові, або ж 

розібратися з особистою 

кейсовою ситуацією.



Унікальність нашого навчання в 
тому, що ви маєте можливість 
задавати питання по власному 
ФОП та ми вам допоможемо.

Це своєрідна міні-консультація.

Наші куратори відповідають з 
понеділка по суботу.



Сертифікація

За умови здачі всіх практичних завдань до 

виходу останнього модулю у вас є доступ до 

дипломного тестування і в разі успішної сдачі 

більш ніж 60% правильних відповідей отримаєте 

диплом Genius Academy про завершення 

навчання

Також в вас є закрита загальна онлайн-

консультація після завершення навчання з 

практичними аналізами ситуацій



Сертифікація

На дипломах є qr-код, який 

направить за посиланням по 

скануванню на презентацію з 

іменами-підтвердженням, що ви є 

нашими випускниками та сдали 

тестування.



Індивідуальний

Особистий чат зі мною та 
перевірка  домашнього завдання 

Особиста консультація

Допомога з пошуком клієнтів-
ФОП і працевлаштуванням в 
нову компанію від Genius 
Marketing



Чи можна змінити пакет 
навчання?

Так, в перші 2 тижня навчання.

Напишіть вашому кураторові 

щодо змінення пакету участі.



Коли виходять модулі?

Щопонеділка та щочетверга 

виходить новый модуль на 

платформу вранці об 11:00.



Якщо я їду у відпустку?

Нічого страшного!

Ви можете подивится уроки в 

записі та відправити практичні 

заняття пізніше.



До коли я можу здати 
практичні завдання?

Протягом дат виходу уроків ви 

можете здати практичні завдання 

для перевірки, а задати питання 

кураторові протягом 1 місяця 

після закінчення курсу для 

вашого пакета участі.



Який доступ к урокам?

6 місяців після закінчення навчання з 

усіма оновленнями



Онлайн-уроки 

2 рази на тиждень 2 рази на тиждень  
відкривається доступ до нового модуля, 
який ви можете дивитися в зручний час. 

Додатково ви отримуєте шаблони 
документації з покроковими 
прикладами їх заповнення.

Як відбувається навчання?



Як відбувається навчання?

Практика

Після кожного модуля ви виконуєте 
домашнє завдання: на 
підготовленому нами ФОП (тести та 
практичні завдання) або заповнюєте 
документацію для реального 
клієнта/себе. Обирайте, як вам 
зручніше.



Де я отримаю практичне 
завдання?

На платформі 

після відео-уроку



Відповідь на ваше завдання ви 

відправляєте кураторові в 

особисті повідомленння у 

Телеграм або на особисту 

пошту, а не на платформі.



Домашні завдання можете виконувати у зручному 

для вас форматі : від руки, ворд, ексель тощо

В домашніх завданнях є : практичні завдання, 

тестування, додаткові матеріали, бланки 

Прохання - на платформу відповіді НЕ 

висилайте, ми їх не отримаємо. 

Відповіді на тестування наприклад можна 

написати вручну в листі чи оформити в ексель. 

Якщо в завданні потрібно обрахувати чи 

обгрунтувати можна також вручну зразу в листі, 

вислати фото з записника, оформити в ворд чи 

ексель. 

Бланки звітності - вислати скан, фото чи сам файл у 

кого є така можливість з телефону



Який термін виконання ДЗ?

До виходу останнього модулю 

курсу, для того, щоб ви були 

допущені до здачі підсумкового 

тестування.

У кураторів є таблиця з 

успішністю кожного студента.



Як відбувається навчання?

Куратор для пакетів сертифікація 
та індивідуальний

6 днів на тиждень (неділя вихідний) 
із вами на зв'язку куратор для 
консультацій з питань щодо курсу та 
вашої діяльності, а також перевірки 
практичних завдань перед 
відправкою в держоргани.



Доречі, наші куратори - 

співробітники моєї компанії AZ, 

тобто бухгалтери з багаторічним 

досвідом.



Як відбувається навчання?

Диплом

Після завершення навчання ви 

проходите додаткове тестування з 25 

питань та отримуєте диплом, якщо 

правильно відповіли на 60% питань. Він 

засвідчує завершення курсу і ваш 

практичний досвід, що стане вагомою 

перевагою у пошуку клієнтів.



Якщо у вас буде запитання під 

час курсу, то пишіть кураторам 

або GeniusMarketing customer 

service з приводу технічних 

запитань



Дякую за увагу і зустрінемося а 

першому модулі!


