
 

ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ НА ПОЕТАПНУ АТЕСТАЦІЮ 

КАСИР ТОРГОВЕЛЬНОГО ЗАЛУ ІІ КАТЕГОРІЇ 

 

 

1. Попередньому програмуванню підлягають: 

 

2. Коли працівник відповідає за пряму дійсну шкоду, заподіяну ним, але у 

розмірі, що не перевищує його середнього місячного заробітку: 

 

3. Найменування товару (послуги): 

 

4. Повна матеріальна відповідальність: 

 

5. Хто повинен для касира проводити вступний інструктаж на підприємстві? 

 

6. Готівкові розрахунки: 

 

7. Механізм передачі готівки від підрозділу до головного підприємства:  

 

8. Цифра, буква чи штрих та проміжок є: 

 

9. Готівка, що надходить до кас, оприбутковується: 

 

10. Ціна товару без ПДВ становить 200 грн., ПДВ за ставкою 20%., 

акцизний податок за ставкою 5%, фактична роздрібна ціна цього товару 

становитиме: 

 

11. Старший касир перед початком робочого дня видає іншим касирам 

авансом необхідну для видаткових операцій суму готівки під підпис у: 

 

12. Платіжний термінал: 

 

13. Наявність штрихових кодів на упаковках: 

 

14. Товари, звільнені від оподаткування позначають: 

 

15. Якщо відбувається перевірка магазину Державним наглядом з охорони 

праці і виявлено Ваші особисті порушення вимог безпеки життєдіяльності, 

яку відповідальність накласти на Вас перевіряючий: 

 

16. Розрахунковий документ, бланк якого виготовлений друкарським 

способом, а окремі реквізити заповнюються від руки або шляхом 

проштамповування при реєстрації розрахункових операцій за товари 

(послуги) або при видачі коштів покупцеві у разі повернення товару, 

рекомпенсації послуги, прийняття цінностей під заставу та в інших 

випадках: 



17. Детектори, що дозволяють виявити люмінесцентні зображення, нитки та 

волокна грошових знаків: 

 

18. Споживча ідентифікація проводиться з метою: 

 

19. Як оформити виручку, що «заночувала» в торговельній точці? 

 

20. Одиниці вартості, які зберігаються на електронному пристрої, 

приймаються як засіб платежу іншими особами, ніж особа, яка їх 

випускає, і є грошовим зобов’язанням цієї особи, що виконується в 

готівковій або безготівковій формі: 

 

21. Електронно-оптичні прилади, призначені для перетворення оптичних 

сигналів, одержаних при зчитуванні штрихкодових позначок, в електричні 

сигнали для їх наступного декодування називають: 

 

22. Знижка за обсяг купленого товару – це: 

 

23. Хто здійснює попереднє програмування РРО? 

 

24. Функція артикулу повинна: 

 

25. На підставі яких документів здійснюється оприбуткування готівки? 

 

26. Книга обліку розрахункових операцій – це: 

 

27. Виробник товару, представник оптової та роздрібної торгівлі і споживач: 

 

28. Артикул – це: 

 

29. Під штриховим кодуванням слід розуміти: 

 

30. Визначення відповідності показників якості харчових продуктів і 

продовольчої сировини показникам, встановленим у нормативній та 

технічній документації виробника харчових продуктів чи наведеними в 

інформації про ці продукти:  

 

31. Розмір суми готівки, яка може зaлишатися в касі у неробочий час і 

забезпечити роботу на початок на ступного робочого дня: 

 

32. На підприємствах роздрібної торгівлі інвентаризація повинна 

проводиться не менше: 

 

33. Зображення світлими лініями тризуба, яке повторюється по всій площі 

банкноти і видиме за розглядування проти світла: 

 



34. РРО програмують таким чином, що знижка застосовуватиметься до всієї 

суми покупки: 

 

35. Щоб артикули були зрозумілі найкраще використовувати: 

 

36. Книга обліку розрахункових операцій складається з: 

 

37. Інвентаризаційна комісія зобов’язана встановити: 

 

38. При накопичувальній системі знижок покупцям, які купили товар на суму 

2000 грн., надається знижка на цю та подальші покупки в розмірі 3% РРО 

програмують: 

 

39. Пристрої, що дозволяють отримати різну інформацію про товар, що 

продається, яка була закладена спочатку в базу програми називають: 

 

40. 5 відсотків акцизного податку від вартості товару платять: 

 

41. Дистанційні пристрої зчитування: 

 

42. Яким індивідуальним засобом захисту повинно бути обладнане місце 

касира, якщо приміщення магазину знаходиться в цокольному 

(підвальному) рівні будинку? 

 

43. Лінійними називаються штрих-коди: 

 

44. У якому вигляді можна запрограмувати найменування товару? 

 

45. Введені в обіг Національним банком як законний засіб платежу паперові 

грошові знаки: 

 

46. Товари, які обкладаються ПДВ за ставкою 20%, прийнято позначати: 

 

47. Остання цифра в штрих-коді: 

 

48. Для створення артикулів використовуються: 

 

49. В якому документі має бути оприбуткована готівка у сумі її фактичних 

надходжень? 

 

50. Платникам податку з метою програмування реєстраторів розрахункових 

операцій слід звертатися: 

 

51. Об'єктами ідентифікації є: 

 

52. Відображає споживчі ознаки конкретного товару й однозначно 

ідентифікує товар: 



53. Видаткова накладна — це: 

 

54. Тимчасове зменшення ціни товару, яке надається покупцям: 

 

55. Цифра, буква чи штрих та проміжок є: 

 

56. Спосіб, що дає змогу розглянути водяний знак, захисну смугу, зміщений 

малюнок, спеціальну печатку на банкноті: 

 

57. Якщо клієнт хоче дізнатися щось про товар, запитаєте, який у товару 

артикул та ви: 

 

58. Найбільш складний вид ідентифікації в процесі якої встановлюється 

належність представленої частини товару  до конкретної товарної партії: 

 

 

59. У лляних тканин дві перші цифри артикулу означають: 

 

60. Система штрихового кодування включає: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


