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Лекція  

Інформаційно-пояснювальна лекція  

Тема: Значення реєстраторів розрахункових операцій в автоматизації торговельно-

технологічних процесів в магазині. 

Навчальна мета: вивчити роль і значення реєстраторів розрахункових операцій в 

автоматизації торговельно - технологічних процесів у магазині; терміни  і визначення, що 

стосуються ЕККА, порядок придбання та реєстрації реєстраторів розрахункових операцій. 

Виховна мета: виховувати у студентів інтерес до обраної професії, почуття поваги до людей 

праці, стимулювати розвиток тих якостей, які дадуть можливість реалізувати себе в галузі торгівлі. 

Розвивальна мета: розвивати інтерес до вивчення питань з організації експлуатації РРО; 

спонукати до пізнавальної, творчої діяльності; навчити студентів свідомо використовувати в 

майбутній професійній діяльності отримані знання. 

Методична мета: показати методику проведення інформаційно-пояснювальної лекції з 

застосуванням міжпредметних та міждисциплінарних зв’язків та візуального супроводу. 

 

П Л А Н 

1. Значення реєстраторів розрахункових операцій в автоматизації торговельно-технологічних 

процесів в магазині. 

2. Основні поняття та терміни. 

3. Технічні вимоги до реєстраторів розрахункових операцій (РРО). 

4. Порядок придбання та реєстрації РРО. Вибір типів і моделей РРО. 

Технічні засоби навчання: 

- мультимедійний проектор. 

Наочність:  

- тематична презентація в Power Point; 

- опорний конспект лекцій; 

- фрагменти документальних кінофільмів. 
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Актуальність теми. Облік і контроль грошових сум, що надходять у каси в процесі 

розрахунку покупців, а також  їх своєчасна інкасація банківськими установами мають надзвичайно 

велике значення для нормального існування економіки будь-якої держави. Розрахунковий вузол є 

важливою ланкою у всьому ланцюжку роботи магазина будь-якого формату, так, як на нього 

покладено одне, але дуже відповідальне завдання – забезпечувати безперебійний продаж товару. 

Робити це треба швидко і якісно. Для досягнення такої мети треба не тільки правильно 

облаштувати робоче місце касира, але і підібрати оптимальне за конфігурацією і технічними 

можливостями касове обладнання.  

 

http://datecs-exellio.com.ua/products/html?page=shop.Browse&categore
http://www.isc-market.com/ua/ru/oborudovanie/fiskalnoe-oborudovanse


          Питання 1. Значення РРО в автоматизації торговельно-технологічних процесів у магазині 

Облік торговельної виручки залежить від способу здійснення розрахунків з покупцями. На 

підприємствах торгівлі залежно від конкретних умов діяльності використовують різні способи 

виконання розрахунково-касових операцій. Усі вони повинні відповідати ряду вимог і 

забезпечувати: 

• правильність і наочність розрахунків; 

• простоту виконання операцій; 

• високу продуктивність праці касирів (чи інших осіб, які здійснюють розрахунки); 

• скорочення витрат часу покупців на придбання товарів і здійснення розрахунків; 

• створення умов, які б унеможливили розкрадання грошей та зловживання ними; 

• точний облік усіх грошових надходжень. 

Під час продажу товару гроші від покупця отримує: 

- продавець (видачу товару й отримання грошей здійснює одна особа; цей метод застосовують у 

разі продажу товарів через мережу дрібно-роздрібної торгівлі - кіоски, палатки); 

- торговельний автомат (гроші проходять через торговельні автомати, які здійснюють продажу 

соків, квасу, кави, газованої води, цигарок тощо; цей спосіб характеризується обмеженням 

асортименту товарів); 

- касир (традиційний спосіб продажу товарів ("через прилавок"), коли товар видають на 

підставі касового чека); 

- контролер-касир (розрахунки здійснюють в єдиному вузлі розрахунків - при виході з 

магазину чи залу самообслуговування). 

Усі способи здійснення розрахунків зі споживачами можна поділити на дві групи - безмашинні 

та з використанням машин, тобто касових апаратів (РРО). До безмашинних способів належать: 

- розрахунки без видачі покупцеві грошового документа; 

- з врученням попередньо підготовленого документа; 

-з врученням документа, який оформляють у момент здійснення розрахунків за придбані 

товари чи надані послуги. 

Здійснення розрахунків без видачі покупцеві грошового документа про отримання грошей і 

вручення товарів виконує одна особа. Цей спосіб використовують, як правило, в разі продажу товарів 

через кіоски, автомагазини, торгівлі з лотків чи прилавків на базарах тощо. Облік товарних і грошових 

коштів ведуть у книзі обліку доходів і витрат. Цей спосіб має ряд недоліків: відсутня наочність 

здійснення розрахунків; розширюється коло осіб, які мають доступ до готівкових коштів; 

створюються умови для зловживань; ускладнені умови контролю й обліку товарно-грошових 

цінностей; унеможливлена перевірка правильності проведення розрахунків покупцями тощо. 

У разі здійснення розрахунків з видачею наперед виготовлених документів покупцям за 

отримані від них грошові кошти, видають жетони, білети, які вони можуть обміняти на товари у 

відповідних відділах або використати при покупці товарів через торговельні автомати. Цей спосіб 

також має ряд суттєвих недоліків: вузький асортимент товарів, що реалізуються; виникають 

труднощі, пов'язані з виготовленням, захистом від підробок, обліком і зберіганням цих документів; 

перевірка грошових коштів також вимагає великих затрат часу. 

За розрахунків із врученням документа, який оформляють у момент отримання грошей, 

покупцям виписують товарний чек або на суму отриманої готівки оформляють прибутковий касовий 

ордер, а покупцеві видають квитанцію від цього документа. Недоліки такого способу розрахунку: 

значні затрати часу; можливі помилки під час оформлення документів; низька продуктивність праці 

касирів. 

 

 

 

 



Машинний спосіб проведення розрахунків з покупцями та обліку торгової виручки є більш 

ефективний. У сучасних умовах він ґрунтується на використанні для розрахунків РРО. Існує попередній, 

одночасний і заключний види машинного способу проведення розрахунків. 

При попередніх розрахунках процес придбання товару та здійснення розрахунків такий: 

покупець знайомиться з наявним асортиментом та вибирає товар; продавець, який знаходиться за 

прилавком, виписує на вибрані товари товарний чек; чек і гроші покупець вручає касиру, який 

проводить реєстрацію продажу через РРО; після здійснення розрахунків покупець отримує товар у 

продавця. Цей спосіб використовують тоді, коли один РРО обслуговує декілька відділів. За цього 

способу розрахунку матеріальна відповідальність за товари та грошові кошти покладена на різних 

осіб, але покупці витрачають дуже багато часу на придбання товарів; у магазині постійні 

зустрічні потоки покупців. 

При одночасних розрахунках покупець проводить оплату покупки безпосередньо на 

робочому місці продавця. Спосіб використовують у разі традиційного методу продажу товарів 

("через прилавок"). У кожному відокремленому відділі магазину встановлюють окремий РРО. За цього 

способу розрахунку покупці витрачають мінімум часу для проведення розрахунків, але розширюється 

коло осіб, які мають доступ до готівкових коштів. 

Заключний розрахунок проводять в єдиному вузлі розрахунку при виході з магазину 

самообслуговування. За цього способу розрахунку матеріальна відповідальність за товари та грошові 

кошти покладена на різних осіб, мінімум осіб мають доступ до готівки, покупці витрачають 

мінімум часу на вибір товару та здійснення розрахунків. 

Використання машинних способів проведення розрахунків забезпечує: 

*можливість точного обліку торговельної виручки у кожного з касирів і загалом на 

торговельному підприємстві, 

*високу продуктивність праці, 

*скорочення до мінімуму помилок під час проведення розрахунків за товари, 

*зменшення затрат часу на проведення розрахунків за товари, 

*підвищення культури торговельного обслуговування, 

* вивчення реалізованого попиту на кожен із запрограмованих товарів тощо. 

Конструкція   сучасних   РРО   забезпечує   можливість   виконання   таких операцій: 

- програмування різноманітних параметрів товарів (залежно від моделі РРО); 

- програмування постійної інформації (назви торговельного підприємства, його адреси, 

фіскального номера, процентних ставок ПДВ, дати і часу тощо); 

- продаж як попередньо запрограмованих, так і незапрограмованих товарів; 

- отримання службових та фіскальних звітів; 

- службового внесення та видачі готівки; 

- корекції неправильно набраної інформації; 

- анулювання товарів у межах незакритого чека; 

- зчитування штрихового коду; 

- програмування, продаж товарів, отримання звітів з використанням ЕОМ; 

- використання банківських і дисконтних карток для розрахунків за придбані товари; 

- роботи в режимі продажу товарів у комплексі з електронними вагами. 

Усе це сприяє прискоренню товарообороту, скороченню кількості працівників, які займаються 

обліком товарно-матеріальних цінностей. 

Окремі моделі сучасних РРО є складовими автоматизованих систем управління торговельно-

технологічними процесами, що сприяє підвищенню рівня оперативного керування торговельним 

підприємством.



При попередніх розрахунках процес придбання товару та здійснення розрахунків такий: 

покупець знайомиться з наявним асортиментом та вибирає товар; продавець, який знаходиться за 

прилавком, виписує на вибрані товари товарний чек; чек і гроші покупець вручає касиру, який 

проводить реєстрацію продажу через РРО; після здійснення розрахунків покупець отримує товар у 

продавця. Цей спосіб використовують тоді, коли один РРО обслуговує декілька відділів. За цього 

способу розрахунку матеріальна відповідальність за товари та грошові кошти покладена на різних 

осіб, але покупці витрачають дуже багато часу на придбання товарів; у магазині постійні зустрічні 

потоки покупців. 

При одночасних розрахунках покупець проводить оплату покупки безпосередньо на 

робочому місці продавця. Спосіб використовують у разі традиційного методу продажу товарів ("через 

прилавок"). У кожному відокремленому відділі магазину встановлюють окремий РРО. За цього способу 

розрахунку покупці витрачають мінімум часу для проведення розрахунків, але розширюється коло осіб, 

які мають доступ до готівкових коштів. 

Заключний розрахунок проводять в єдиному вузлі розрахунку при виході з магазину 

самообслуговування. За цього способу розрахунку матеріальна відповідальність за товари та грошові 

кошти покладена на різних осіб, мінімум осіб мають доступ до готівки, покупці витрачають мінімум 

часу на вибір товару та здійснення розрахунків. 

Використання машинних способів проведення розрахунків забезпечує: 

-можливість точного обліку торговельної виручки у кожного з касирів і загалом на 

торговельному підприємстві, 

- високу продуктивність праці, 

- скорочення до мінімуму помилок під час проведення розрахунків за товари, 

- зменшення затрат часу на проведення розрахунків за товари, 

- підвищення культури торговельного обслуговування, 

- вивчення реалізованого попиту на кожен із запрограмованих товарів тощо. 

Конструкція   сучасних   РРО   забезпечує   можливість   виконання   таких операцій: 

- програмування різноманітних параметрів товарів (залежно від моделі РРО); 

- програмування постійної інформації (назви торговельного підприємства, його адреси, 

фіскального номера, процентних ставок ПДВ, дати і часу тощо); 

- продаж як попередньо запрограмованих, так і незапрограмованих товарів; 

- отримання службових та фіскальних звітів; 

- службового внесення та видачі готівки; 

- корекції неправильно набраної інформації; 

- анулювання товарів у межах незакритого чека; 

- зчитування штрихового коду; 

- програмування, продаж товарів, отримання звітів з використанням ЕОМ; 

- використання банківських і дисконтних карток для розрахунків за придбані товари; 

- роботи в режимі продажу товарів у комплексі з електронними вагами. 

Усе це сприяє прискоренню товарообороту, скороченню кількості працівників, які 

займаються обліком товарно-матеріальних цінностей. 

Окремі моделі сучасних РРО є складовими автоматизованих систем управління 

торговельно-технологічними процесами, що сприяє підвищенню рівня оперативного керування 

торговельним підприємством. 

 

 



Висновок: 

Отже, при вивченні цього питання, ми з’ясували значення використання реєстраторів 

розрахункових операцій в підприємствах торгівлі. При існуючих різних способах розрахунків з 

покупцями  та обліку грошової виручки, машинний спосіб є більш ефективний. У сучасних умовах 

він ґрунтується на використанні для розрахунків РРО. Крім того, ознайомилися з широким колом 

можливих операцій, що можуть виконуватися  на реєстраторах розрахункових операцій. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Питання 2. Основні поняття та терміни 

Основні поняття та терміни, що стосуються РРО, містить Закон України "Про 

застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та 

послуг" (далі - Закон), а також ряд інших нормативних документів з питань використання РРО. 

Отже, згідно з ними: 

реєстратор розрахункових операцій — це пристрій або програмно-технічний комплекс, в 

якому реалізовані фіскальні функції і який призначений для реєстрації розрахункових операцій під 

час продажу товарів (наданні послуг), операцій з купівлі продажу іноземної валюти, та (або) 

реєстрації кількості проданих товарів (наданих послуг); 

електронний контрольно-касовий апарат (ЕККА) - це РРО, який додатково забезпечує 

попереднє програмування найменування та ціни товарів (послуг), облік їхньої кількості, друкування 

розрахункових та інших звітних документів; 

комп'ютерно-касова система — РРО, виконаний із застосуванням комп'ютерних засобів, 

який додатково виконує технологічні операції, визначені сферою його застосування, і забезпечує 

друкування розрахункових та інших звітних документів; 

електронний контрольно-касовий реєстратор (ЕККР) - РРО, який додатково забезпечує 

облік кількості реалізованих товарів (послуг) кожного найменування, друкування розрахункових та 

інших звітних документів; 

фіскальна пам'ять - запам'ятовувальний пристрій у складі РРО, призначений для 

одноразового занесення, зберігання й багаторазового зчитування підсумкової інформації про обсяг 

розрахункових операцій, яку неможливо змінити або знищити без пошкодження самого пристрою; 

оперативна пам'ять - оперативний запам'ятовувальний пристрій, призначений для 

збереження поточної інформації в РРО; 

касова операція - логічно завершена процедура, яку виконує РРО за визначеним 

алгоритмом після натискання однієї або кількох клавіш на клавіатурі; 

реєстрація купівлі-продажу товару - відображення на паперовому носії (чеку) і занесення в 

пам'ять РРО товарних і грошових реквізитів операції купівлі-продажу товару; 

касир - службовець, що реєструє на РРО купівлю-продаж товарів та розраховується з 

покупцями з видачею касового чека; 

пароль касира - індивідуальний код касира, застосування якого виключає можливість 

доступу роботи на РРО іншим особам; 

клавіатура - складова РРО, що забезпечує ручне введення інформації й управління 

касовими операціями РРО; 

закриття касового чека - процедура завершення розрахунків з покупцем, що 

супроводжується друком усіх необхідних реквізитів касового #чека, які роблять його дійсним 

документом. Після закриття касового чека внесення виправлень у нього неможливе; 

книга обліку розрахункових операцій (КОРО) - прошнурована й належним чином 

зареєстрована в органах Державної фіскальної служби України (ДФС) книга, що містить щоденні 

звіти, які складають на підставі відповідних розрахункових документів щодо руху готівкових 

коштів, товарів (послуг); 

модем - окремий або у складі РРО пристрій, призначений для переданий копії сформованих 

реєстратором розрахункових операцій розрахункових документів і фіскальних звітних чеків в 

електронній формі дротовими або бездротовими каналами зв'язку, до складу якого входить пам'ять 

для тимчасового зберігання цих копій; 



контрольна стрічка в електронній формі (КСЕФ) - копії розрахункових документів, а також 

копії фіскальних звітних чеків, що послідовно сформовані РРО і створені в електронній формі таким 

реєстратором та зберігаються на носії контрольної стрічки в формі пакетів даних; 

контрольно-звітна інформація - інформація, яку необхідно передавати до органів ДФС 

дротовими або бездротовими каналами зв'язку згідно з пунктом 7 статті 3 Закону; 

модуль безпеки національної системи масових електронних платежів (МБ НСМЕП) - засіб 

захисту інформації НСМЕП Національного банку України, спеціалізований пристрій, призначений для 

реалізації функцій захисту інформації від модифікації та перегляду. Існує в формі картки МБ 8АМ 

(МБ термінала НСМЕП) та формі плати для комп'ютера МБ серверів НСМЕП. МБ 8АМ 

призначений для встановлення в РРО або модем; 

пакет даних РРО (ПД РРО) - набір даних, що генерує РРО в електронному вигляді. ПД 

РРО містить інформацію про подію або стан РРО, код ідентифікації повідомлення, має визначений 

формат, захищений від зміни та модифікації; 

протокол передачі інформації - документ, в якому наведено структуру пакетів даних РРО 

для обміну із сервером обробки інформації, інтерфейси взаємодії компонентів, процес 

персоналізації РРО тощо. 

Висновок: 

Отже, під час ознайомлення з цим питанням, ми  з’ясували, що для більш точного 

визначення  основних понять і термінів, що стосуються РРО, існують законодавчі нормативні 

документи, де даються тлумачення цих термінів і вони не повинні змінюватися під час 

використання. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Питання 3. Технічні вимоги до РРО 

На підприємствах торгівлі необхідно використовувати ті типи та моделі РРО, які за своїми 

характеристиками відповідають певним вимогам та які внесені до чинного законодавства на момент 

придбання та реєстрації РРО Державного реєстру РРО. Зокрема, серед таких вимог: 

• технічні, 

• вимоги щодо реалізації фіскальних функцій РРО для різних сфер застосування (далі - 

фіскальні вимоги), 

• вимоги щодо створення контрольної стрічки в електронній формі в РРО та модемах для 

передачі даних (далі - вимоги КСЕФ). 

Перелік і зміст технічних вимог був передбачений у Технічних вимогах до ЕККА, однак 

наразі цей документ утратив чинність. Сьогодні чинними є фіскальні вимоги та вимоги КСЕФ. 

Дія фіскальних вимог поширюється на РРО, що застосовують для реєстрації 

розрахункових операцій під час продажу товарів. 

Фіскалізація та блокування роботи реєстратора 

Фіскалізацію проводять один раз за весь період експлуатації РРО. При цьому реєстратор 

повинен забезпечити неможливість подальшого виходу з фіскального режиму роботи. У 

нефіскальному режимі роботи функція занесення даних до фіскальної пам'яті повинна 

блокуватися, всі інші функції РРО можуть підтримуватися. 

До фіскальної пам'яті заносять такі дані: 

- фіскальний номер РРО; 

- дата занесення фіскального номера РРО; 

- індивідуальний номер платника; 

- дату занесення індивідуального номера платника. 

Програмне забезпечення РРО повинне забезпечувати неможливість первинного занесення 

зазначених даних без проведення фіскалізації. 

Усі документи, що друкуються РРО у фіскальному режимі роботи, повинні мати логотип 

виробника. РРО повинен забезпечувати ідентичність інформації на касових чеках і контрольній 

стрічці. 

Усі режими роботи РРО, крім тих, що забезпечують усунення причин блокування, 

повинні блокуватися у разі: 

• відключення механізму друкування чеків і звітів; 

• відключення індикатора клієнта; 

• спроби змінити дату; 

• спроби змінити опис товару після проведення першої реєстрації продажу цього товару; 

• вичерпання ємності, несправності, відключення або заміни фіскальної пам'яті; 

• перевищення встановленої  кількості аварійних обнулінь; 

• порушення послідовності виконання операцій, передбачених програмним забезпеченням 

РРО; 

• спроби занести фіскальну інформацію до фіскальної пам'яті, якщо в годиннику-

календарі встановлено дату, що передує даті останнього 2-звіту; 

• перевищення максимальної тривалості зміни; 

• відсутності чекової стрічки; 

• відсутності контрольної стрічки (якщо контрольна стрічка друкується одночасно з 

чековою); 

• перевищення максимальної кількості розрядів чисел, що обробляються; 

• зниження напруги до рівня, за якого не гарантовано достовірної обробки та зберігання 



даних; 

• спотворення даних у фіскальній пам'яті. 

Блокування має супроводжуватися світловою та звуковою сигналізацією і не повинно 

призводити до втрати інформації, що друкується. 

Блокування виконання функцій РРО знімають після усунення причини його виникнення, крім 

причин, пов'язаних з перевищенням тривалості зміни та вичерпанням ємності фіскальної пам'яті. 

РРО повинен забезпечувати можливість повторення або завершення розпочатої до 

блокування та незавершеної операції. Блокування, яке сталося внаслідок перевищення максимальної 

тривалості зміни, не повинно поширюватися на виконання 2-звіту. Після формування 2-звіту і 

друкування фіскального звітного чека блокування повинно зніматися. 

Звіти реєстратора 

Реєстратор повинен забезпечувати формування та друкування таких звітів: 

- Х-звіту, 

- 2-звіту, 

- звіту про реалізовані товари, 

- періодичних (повного, скороченого). 

Формування Х-звіту, звіту про реалізовані товари та періодичних звітів повинно 

виконуватися без обнуління регістрів денних підсумків оперативної пам'яті. 

Формування 2-звіту слід виконувати у такій послідовності: 

- друкування фіскального звітного чека й занесення інформації до фіскальної пам'яті; 

- обнуління регістрів денних підсумків оперативної пам'яті; 

-друкування інформації, що підтверджує обнуління регістрів денних підсумків оперативної 

пам'яті та дійсність фіскального звітного чека. 

Вимоги до фіскального блока, фіскальної пам'яті та збереження інформації 

Конструкція РРО повинна забезпечувати опломбування зовнішнього кожуха або кожухів 

окремих блоків, що виключає можливість доступу до внутрішніх вузлів, крім чекової, контрольної 

та фарбувальної стрічок, без зняття або пошкодження пломб. 

Фіскальний блок повинен складатися з таких функціональних вузлів: 

• фіскальна пам'ять; 

• оперативна пам'ять або її частина, де зберігаються дані описів товарів, фіскальна 

інформація, дані, на основі яких формуються розрахункові документи та звіти РРО; 

• годинник-календар з елементом живлення; 

• процесор, який керує механізмом друкування чеків і звітів, індикаторами реєстратора, 

грошовою скринькою, клавіатурою, іншим обладнанням, включеним до складу реєстратора, а також 

виконує операції із формування звітів реєстратора та розрахункових документів, занесення 

фіскальної інформації до фіскальної пам'яті; 

• запам'ятовувальний пристрій, який містить внутрішнє програмне забезпечення 

реєстратора (програмну пам'ять); 

• модуль безпеки, що згідно з технологією, розробленою Національним банком України, 

забезпечує здійснення контролю відсутності спотворення або знищення даних про проведені 

розрахункові операції для реєстратора, що створює контрольну стрічку в електронній формі.  

Фіскальний блок повинен мати моноблочну конструкцію у вигляді залитого компаундом 

нероз'ємного блока або бути розміщений в опломбованому кожусі, який унеможливлює доступ до 

вузлів фіскального блока без пошкодження пломби. Керування режимами роботи та виведення 

інформації на індикатори і механізм друкування чеків і звітів повинно здійснюватися через фіскальний 

блок. 



Для виключення необхідності занесення дати і часу перед початком роботи годинник-

календар повинен працювати незалежно від електроживлення РРО. У разі відключення 

електроживлення інформація в оперативній пам'яті та годиннику-календарі повинна зберігатися не 

менш як 1440 годин. Конструкція фіскального блока повинна забезпечувати неможливість зміни чи 

знищення фіскальної  інформації   у   фіскальній   та   оперативній   пам'яті   під   впливом 

механічних, електромагнітних та кліматичних чинників, у тому числі під час технічного 

обслуговування та ремонту реєстратора. Фіскальна інформація зберігається у фіскальній пам'яті у 

вигляді окремих записів встановлених формату та розрядності. Першим записом у фіскальній пам'яті 

може бути тільки заводський номер реєстратора і дата його занесення. Накопичення та занесення 

інформації до фіскальної пам'яті повинні бути виконані окремо для кожної податкової групи, 

окремо для сум, що стягують з покупця, та для сум, що виплачують покупцю. Операція з 

повернення коштів не повинна зменшувати підсумку розрахункових операцій. 

Інформація повинна зберігатися у фіскальній пам'яті до закінчення терміну служби РРО за 

умови дотримання визначених виробником умов експлуатації. РРО з непошкодженим та 

опломбованим кожухом фіскального блока повинен забезпечувати збереження інформації в 

оперативній пам'яті (в тій частині, де зберігаються дані описів товарів та фіскальна інформація), у 

фіскальній пам'яті та годиннику-календарі у разі короткого замикання електричних контактів, доступ 

до яких можливий без розпломбування або пошкодження кожуха фіскального блока, а також за 

температури навколишнього середовища  - 20...+55°С. Програмне забезпечення РРО повинно бути 

доступне для зчитування у машинних кодах або у зашифрованому вигляді. 

Висновок: 
Отже, після вивчення  цього питання, ми з’ясували, що не зважаючи на велику кількість 

моделей електронних контрольно-касових апаратів, їх конструктивних особливостей, всі вони 

повинні відповідати ряду загальновизначених вимог, які внесені до чинного законодавства на 

момент придбання та реєстрації РРО Державного реєстру РРО  : технічні, вимоги щодо реалізації 

фіскальних функцій РРО для різних сфер застосування, вимоги щодо створення контрольної стрічки 

в електронній формі в РРО та модемах для передачі даних. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Питання 4. Порядок придбання та реєстрації РРО 
 

Для використання на торговельних підприємствах дозволено лише належним чином 

придбані та зареєстровані РРО. На відміну від інших видів торговельного обладнання магазину, яке 

взагалі не реєструють в органах ДФС, придбання та реєстрація РРО має ряд особливостей. 

Суб'єкти господарювання, які здійснюють розрахункові операції в готівковій та (або) 

безготівковій формах (із застосуванням платіжних карток, платіжних чеків, жетонів тощо) для 

продажу товарів у сфері торгівлі та відповідно до вимог законодавства повинні застосовувати 

реєстратори, зобов'язані зареєструвати РРО згідно з положеннями Порядку реєстрації та 

застосування реєстраторів розрахункових операцій, які застосовуються для реєстрації 

розрахункових за товари (послуги), виконати його персоналізацію, опломбувати та перевести у 

фіскальний режим роботи. 

Реєстрації в місцевому органі ДФС підлягають РРО, модифікації яких включені до 

чинного Державного реєстру РРО, з урахуванням сфер їх застосування та за умови, що строк 

служби, установлений у технічній документації на РРО, не вичерпався, а також з урахуванням 

строків первинної реєстрації, установлених Державним реєстром РРО. 

Реєстрацію РРО здійснюють органи доходів і зборів за основним місцем обліку суб'єкта 

господарювання як платника податків. 

Для реєстрації РРО суб'єкт господарювання має подати до органу ДФС: 

• заяву про реєстрацію РРО за формою № 1-РРО (реєстраційну заяву); 

• копію документа, що підтверджує факт купівлі або безоплатного отримання РРО у 

власність, іншого документа, що підтверджує право власності або користування РРО; 

• копію документа на право власності або іншого документа, що дає право на 

розміщення господарської одиниці, де буде використовуватися РРО; 

• копію договору суб'єкта господарювання з центром сервісного обслуговування (ЦСО) 

про технічне обслуговування та ремонт РРО. 

Реєстраційна заява має бути підписана керівником суб'єкта господарювання або фізичною 

особою - підприємцем із зазначенням дати подання. Усі розділи реєстраційної заяви підлягають 

обов'язковому заповненню. Копії документів засвідчуються підписом керівника суб'єкта 

господарювання або особистим підписом фізичної особи - підприємця. У разі подання реєстраційної 

заяви в паперовому вигляді суб'єкт господарювання подає оригінали відповідних документів.  

Оригінали документів, крім реєстраційної заяви, повертають суб'єкту господарювання, копії 

залишають в органі доходів і зборів. 

У разі відсутності підстав для відмови в реєстрації РРО посадова особа органу ДФС не 

пізніше двох робочих днів з дня надходження документів приймає рішення про можливість 

реєстрації РРО, формує та резервує фіскальний номер РРО в інформаційній системі ДФС та видає 

суб'єкту господарювання довідку про резервування фіскального номера РРО за формою № 2-РРО. 

Довідка про резервування фіскального номера дійсна протягом п'яти робочих днів з дати 

її видачі. 

Протягом п'яти робочих днів з дати видачі довідки про резервування фіскального номера 

суб'єкт господарювання повинен забезпечити переведення РРО у фіскальний режим роботи: 

занесення фіскального номера до фіскальної пам'яті РРО, персоналізацію та опломбування РРО в 

ЦСО. 

Для завершення процедури реєстрації РРО суб'єкт господарювання до закінчення терміну 

дії довідки про резервування фіскального номера надає органу ДФС копію довідки про 



опломбування РРО та акт уведення в експлуатацію РРО. У разі ненадання або несвоєчасного 

надання зазначених документів довідка про резервування фіскального номера вважається недійсною. 

Після отримання належним чином оформлених документів посадова особа органу ДФС не 

пізніше наступного робочого дня проводить реєстрацію РРО шляхом внесення даних до 

інформаційної системи ДФСУ та надає суб'єкту господарювання реєстраційне посвідчення РРО за 

формою № З-РРО, що засвідчує реєстрацію РРО в органі ДФС. 

Реєстрацію резервного РРО проводять у такому самому порядку, як і реєстрацію 

основного РРО. У разі реєстрації резервного РРО у правому верхньому куті реєстраційного 

посвідчення роблять напис "Резервний", у першому рядку відповідної таблиці в реєстраційному 

посвідченні зазначають назву та адресу господарської одиниці, в якій буде зберігатися резервний 

РРО, а в інших рядках - назви та адреси всіх господарських одиниць, якими він може бути 

використаний. 

Персоналізацію РРО здійснюють для однозначного визначення РРО в системі обліку даних 

ДФСУ за допомогою системи унікальних номерів, до якої входять фіскальний номер РРО, 

ідентифікаційний номер РРО (для РРО з КСЕФ) або ідентифікаційний номер модему (для РРО, що 

друкують контрольну стрічку), 

заводський   номер   РРО   та   ідентифікаційний   номер   модуля   безпеки   8АМ відповідно 

до "Порядку передачі електронних копій розрахункових документів і фіскальних звітних чеків 

реєстраторів розрахункових операцій дротовими або бездротовими каналами зв'язку до органів 

державної податкової служби". Персоналізацію РРО виконує ЦСО: 

• після присвоєння фіскального номера; 

• у разі зміни або фіскального номера РРО, або ідентифікаційного номера модему (для 

РРО, що друкують контрольну стрічку), або ідентифікаційного номера РРО (для РРО з КСЕФ), або 

ідентифікаційного номера модуля безпеки. 

Висновок: 

Отже, після вивчення цього питання, ми з’ясували порядок придбання та реєстрації РРО. 

Для реєстрації РРО суб'єкт господарювання має подати до органу ДФС: заяву про реєстрацію РРО за 

формою № 1-РРО (реєстраційну заяву), копію документа, що підтверджує факт купівлі або 

безоплатного отримання РРО у власність, іншого документа, що підтверджує право власності або 

користування РРО, копію документа на право власності або іншого документа, що дає право на 

розміщення господарської одиниці, де буде використовуватися РРО, копію договору суб'єкта 

господарювання з центром сервісного обслуговування (ЦСО) про технічне обслуговування та ремонт 

РРО. 

Загальний висновок: 

Таким чином, після вивчення цієї теми, ми визначили значення використання РРО для 

автоматизації торговельного процесу в магазині. Облік і контроль грошових сум, що надходять у 

каси в процесі розрахунку покупців, а також  їх своєчасна інкасація банківськими установами 

мають надзвичайно велике значення для нормального існування економіки будь-якої держави 

При існуючих різних способах розрахунків з покупцями  та обліку грошової виручки, 

машинний спосіб є більш ефективний. У сучасних умовах він ґрунтується на використанні для 

розрахунків РРО. Крім того, ознайомилися з широким колом можливих операцій, що можуть 

виконуватися  на реєстраторах розрахункових операцій. Для більш точного визначення  основних 

понять і термінів, що стосуються РРО, існують законодавчі нормативні документи, де даються 

тлумачення цих термінів і вони не повинні змінюватися під час використання. Всі РРО повинні 

відповідати ряду загальновизначених вимог, які внесені до чинного законодавства на момент 

придбання та реєстрації РРО Державного реєстру РРО. Для реєстрації РРО необхідно подати до 



органу ДФС слідуючи документи: заяву про реєстрацію РРО за формою № 1-РРО (реєстраційну 

заяву), копію документа, що підтверджує факт купівлі або безоплатного отримання РРО у 

власність, іншого документа, що підтверджує право власності або користування РРО, копію 

документа на право власності або іншого документа, що дає право на розміщення господарської 

одиниці, де буде використовуватися РРО, копію договору суб'єкта господарювання з центром 

сервісного обслуговування (ЦСО) про технічне обслуговування та ремонт РРО. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



         Запитання для самоперевірки 

 
1..Які існують способи проведення розрахунків зі споживачами і в яких випадках 

доцільне їх застосування? 

2. Які переваги та недоліки має безмашинний спосіб проведення розрахунків? 

3. Якими документами регламентована необхідність і правила використання РРО на 

торговельних підприємствах? 

4. Що таке реєстратор розрахункових операцій? 

5. У чому полягає відмінність між електронним контрольно-касовим апаратом та 

електронним контрольно-касовим реєстратором? 

6. Яка є відмінність між касовою операцією та реєстрацією купівлі-продажу товарів? 

7. Яким вимогам повинні відповідати РРО? 

8.У чому суть вимог до РРО з контрольною стрічкою в електронній формі (КСЕФ)? 

9.Вимогами яких нормативних документів регламентований порядок придбання та 

реєстрації РРО? 

10. Які документи необхідні для реєстрації РРО?  

11.3 яких етапів складається реєстрація РРО?  

12. Коли виконують опломбування РРО? 

 

 

 

 


