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(податки, 1 С8.3)
Програма курсу  побудована на практичних заняттях. 
Курс для новачків, тих, хто хоче відновити або
систематизувати своі ̈знання, а також для тих, хто хоче
освоіт̈и зміни до законодавчоі ̈та податковоі ̈бази.

Семенова Олена
ВИКЛАДАЧ

Гарбузюк Валентина
КЕРІВНИК ЦЕНТРУ
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КІЛЬКА СЛІВ ПРО ...

Програма навчання курсу "Бухгалтерський
облік + оподаткування + 1С Бухгалтерія 8.3"
побудована на практичних заняттях. 

Учні з першого заняття починають
здійснювати всі бухгалтерські діі ̈на практиці,
починаючи від простого (заповнення
первинноі ̈документаціі)̈ до складного
(зведення балансу та складання звітності).
Учні курсу «Бухгалтерський облік +
оподаткування + 1С Бухгалтерія 8.3»
забезпечуються методичними посібниками та
комплектом бухгалтерськоі ̈документаціі.̈

Після закінчення курсу видається
сертифікат.

Професія бухгалтер є самою актуальною на
ринку праці. Без неі ̈не може обійтися жодне
підприємство, організація, підприємець
  Курс бухгалтера в навчальному центрі 
 розроблено на практичних
прикладах,завдяки яким матеріал
засвоюється дуже швидко . 
Цей курс підходить для тих,хто тільки
планує працювати бухгалтером . 
  Не маючи знань бухгалтеріі ̈Ви дуже
швидко оволодієте необхідною інформацією
для роботи бухгалтером. Завдяки
поясненням .практичним заняттям Ви
зможете нараховувати зарплату,виставляти
та оплачувати рахунки ,відвантажувати
товари,надавати послуги,вести складський
облік,готвки,коштів на рахунках в банку
,облік необоротніх активів 

КОЖНИЙ КУРС - ЦЕ ПРО СКЛАДНЕ ПРОСТИМИ СЛОВАМИ

Кожен студент -це
особистість, яка розраховує
на максимальну увагу до
своіх прагнень,
професійність викладачів та
співпрацю, задля
покращення якості життя та
власниого розвитку.

Vision

Ми працюємо задля
збільшення можливостей
своіх̈ студентів, шляхом
використання здобутих
знань.
Кожен курс - це
сінергентичний ефект теоріі,̈
практики, вмінь та навичок.  

Mission



Теорія сучасного бухгалтерського обліку
Бухгалтерський облік підприємства та основи його
побудови
Облік касових операцій у національній валюті
Безготівкові розрахунки та операції
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Запаси
Необоротні активи
Витрати
Доходи
Інвентаризація
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Кредити
Розрахунки з підзвітними особами
Облік нематеріальних активів
Облік розрахунків з постачальниками та підрядниками
Розрахунки з виплат працівника
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Фінансова звітність, формування фінансових результатів
підприємства
Формування та облік власного капіталу:
Баланс
Оподаткування
Ставки та строки оплати
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1С 8.3 32

ПРОГРАМА
КУРСУ 

ак. годРозділ
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ЗНАЙОМТЕСЬ,
ВАШ ВИКЛАДАЧ
Семенова Олена 
 Анатоліівна
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 освіта – вища економічна
 з 1994 р. досвід роботи бухгалтером
 з 2003 р. – головний бухгалтер
Сфери діяльності – торгівля, будівництво, послуги, транспорт, ЗЕД.

Організаційно-правові форми – ТОВ, НП. ФОП. Системи
оподаткування – загальних підставах, єдиний податок.

Перевага курсу – актуальна та конкретна інформація «без води»,
індивідуальний підхід до кожного, вирішення практичних завдань
на прикладі реального підприємства, навчання правильного
заповнення бухгалтерських та податкових документів та форм
звітності, наскрізний приклад ведення бухгалтерського та
податкового обліку на підприємстві.

КОЖНИЙ КУРС - ЦЕ ПРО СКЛАДНЕ ПРОСТИМИ СЛОВАМИ
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НАШІ СТУДЕНТИ ПРО
КУРС:
Ольга
25 Жовтня 2021

Проходила у Олені Анатоліів̈ни курс Бух.облік для ФОП. Викладач показала
собі як справжній професіонал, компетентний фахівець із величезним досвідом.
Дохідливо пояснювала матеріал, відповідала на запитання щодо ФОП, навіть на
ті, що не входили до програми навчання. Хто збирається відкривати ФОП або
тільки почав працювати всім рекомендую пройти навчання в Атланті, щоб
одразу вести облік правильно та уникнути проблем із податковими органами в
майбутньому!

Лилия
07 Червня 2021

Пройшла навчання з Бух.обліку. Дуже рекомендую курси! Викладач Олена
Анатоліів̈на пояснює докладно, без “води”. Курс побудований застосування
практичних навичок , а чи не просто теоріі.̈ Невеликі групи, де приділяється
увага кожному.

Галина
08 Липня 2020

Відгук про курс:’Бухгалтерський облік, оподаткування + 1С Бухгалтерія 8.2-7.7′

Курс відмінний, викладачі мега-професійні. Найголовніше, це практика – ії ̈було
достатньо. Про ціну нічого не скажу, я не моніторила інші школи. Основу знань
дають чудову.

КОЖНИЙ КУРС - ЦЕ ПРО СКЛАДНЕ ПРОСТИМИ СЛОВАМИ



ПРОГРАМА КУРСА

умова знижка

сторіз з запрошенням 5%

другий курс протягом року 10%

два курса/два друга/подруги 15%
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УМОВИ НАВЧАННЯ
Кожен курс навчального ценру - це здобуття нових
знань, новоі ̈професіі ̈та вектору кар'єрного розвитку

КОЖНИЙ КУРС - ЦЕ ПРО СКЛАДНЕ ПРОСТИМИ СЛОВАМИ

ПРОГРАМА ЛОЯЛЬНОСТІ  ТА ПОДАРУНКИ

ФОРМАТ ТА ТРИВАЛІСТЬ (ON ФОРМАТ -15%)

Навчання у групі
105 ак годин

Навчання 
індивідуальне
54 ак години

Формат
on|off

Формат
on|off

Вартість 
7280 грн/курс 

(тривалість  2-3 міс)

Вартість 
280 грн/година

(тривалість  інд-но)
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