
Лектор Людмила Горбуненко - завідуюча кафедрою бухгалтерії навчального центру "Успіх" і 
викладач курсів «Бухгалтер», «Головний бухгалтер», курсу «1С Бухгалтерія» та курсу «Програмування 
в 1С» із 2000 року. Десятирічний досвід роботи викладача у вищому навчальному закладі, 20 років 
досвіду роботи головним бухгалтером.  

Досвід роботи побудови бухгалтерських систем на базі 1С-Підприємство. 

ПРОГРАМА ВЕБІНАРУ: 

Блок 1. РРО 

 Нормативні документів, що регламентують застосування РРО. Аналіз основних нормативних 
документів. 

 Зміни в правилах застосування РРО 2020-2021 років. Етапи впровадження змін у часі. 
Добровільність та обов'язковість застосування РРО. 

 Платники єдиного податку та РРО. 

 Можливості незастосування РРО. Ведення розрахункових книжок. 

 Програмні та класичні РРО. 

 Терміни, що використовуються в ЗУ «Про РРО». 

 КОРО для РРО. Нормативні документи, пов'язані з КОРО. Обов'язковість застосування КОРО, 
незастосування КОРО. Використання КОРО у виняткових випадках. Порядок заповнення 
КОРО. 

 Документи, які повинні знаходитися на місці проведення розрахунків. Розрахункові 
документи з РРО. Зміна обов’язкових реквізитів у фіскальному чеку.  

 Z-звіт і X-звіт - основні денні звіти. Періодичність створення денних звітів. Що робити, якщо Z-
звіт і X-звіт не створені. Зберігання Z-звітів. 

 Робоча зміна касира. Порядок дій касира. 

 Розмінна монета. Обов'язковість наявності розмінної монети на місці проведення 

розрахунків. 

 Порядок повернення оплати за товар покупцеві. 

 Перевірки фіскальної служби, пов'язані із застосуванням РРО. 

 Штрафні санкції за порушення порядку використання РРО. Зміна розміру штрафних санкцій у 
часі. 

 Нестандартні операції та РРО: повернення товару, помилково проведена сума відключення 
електроенергії, вихід РРО з ладу. 

 Касова книга при застосуванні РРО. 



 Посередницькі послуги та РРО. 

 Підакцизні товари та РРО. 

 Інтернет-торгівля та РРО.  

 Застосування РРО у відокремлених підрозділах. 

 Звітність із РРО. Електронна та паперова звітності. Штрафні санкції за неподання звітності. 

Блок 2. Касові операції 

 Нормативні документи, що регламентують касові операції.  

 Касир на підприємстві. Варіанти роботи підприємства з касиром - від трудових договорів до 
договору аутстафінгу. Касир і повна матеріальна відповідальність. 

 Поняття касової дисципліни, елементи касової дисципліни. 

 Надходження та видача готівки з каси. Поняття "оприбуткування" готівки підприємств, 
відокремлених підрозділів, приватних підприємців. 

 Процедури здачі готівки: терміни здачі, способи здачі. Нестандартні ситуації, що виникають 
при здачі готівки. 

 Ліміт каси. Розрахунок ліміту каси. Документальне оформлення розрахунку ліміту каси. 
Розрахунок ліміту каси. Зміни в розрахунку ліміту каси – добровільно чи обов’язково. 

 Первинні документи, документи-підстави для касових операцій. Електронні первинні 
документи. Заповнення обов'язкових реквізитів у первинних документах. Типові ситуації та 
заповнення ПКО/ВКО. Підписи в касових документах, делегування права підпису в ПКО/ВКО. 
Помилки при заповненні касових документів. 

 Касова книга на підприємстві, Електронна касова книга. 

 Обмеження на готівкові розрахунки. Розрахунки СГ між собою. Розрахунки СГ з фізичними 
особами. Розрахунки фізичної особи з підприємством за товари/надані послуги за 
допомогою платіжної картки через платіжний термінал. Готівкові розрахунки з фізособою, 
яка одночасно є ФОПом. Поворотна фінансова допомога, вклади в КК, виплата дивідендів, 

сертифікати - готівкові обмеження. 

 Касові операції у відокремлених підрозділах. Варіанти роботи головного підприємства та 
відокремлених підрозділів. 

 Касові операції в приватних підприємців: касова книга, ліміт каси, складання ПКО/ВКО. 

 Відповідальність за порушення касової дисципліни. Дія Указу Президента України від 
12.06.1995 року № 436/95 "Про застосування штрафних санкцій за порушення норм 
регулювання обігу готівки", скасованого з 23.06.2019 року, у часі. 

 Адміністративна відповідальність посадових осіб/ФО-СПД за порушення касової дисципліни. 

Блок 3. Податкова судова практика 

 Камеральні перевірки та РРО. 

 Фактичні перевірки та РРО. 

 Готівкові розрахунки із застосуванням РРО та оприбуткування готівки. 

 
Мова вебінару: російська 
Тривалість: 14:00 – 16:00 (2 години) 


