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В даній книзі розглядаються довідники
програмних
продуктів
MASTER,
їх
інтерфейси
та
функціональність.
Довідники призначені для зберігання
різної
довідкової
інформації,
яка
використовується при виконанні операцій
бухгалтерського обліку. В комплекті
поставки
програмного
продукту
MASTER передбачена велика кількість
довідників, які забезпечують ведення
бухгалтерського обліку на підприємстві.
Одні довідники можна використовувати
одразу, наприклад, Довідник банків.
Інші довідники потребують регулярного
автоматичного оновлення, наприклад,
довідник валют. Багато довідників
користувач
може
редагувати
та
доповнювати даними власноруч. Є
й такі довідники, що користувач має
налаштувати сам, наприклад, довідники
власної організації. Більше того, за
потреби, адміністратор програмного
продукту має змогу створити нові,
необхідні для ведення обліку на
підприємстві, довідники.
Перед початком роботи з довідниками
рекомендуємо ознайомитися з книжкою
«Інтерфейс
програмних
продуктів
MASTER», в якій детально описано
інтерфейс програмного продукту, його
кнопки та технології їх використання.
Крім того, користувач завжди може
отримати додаткову інформацію за
допомогою кнопки F1, яка відкриває
вікно з робочими інструкціями. Інструкції
завжди відображаються стосовно тієї
ділянки обліку та пункту меню, з якими
користувач працює в даний момент.

Загальна інформація

Довідники програмних продуктів MASTER

ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ
Для роботи з довідниками в програмному продукті MASTER передбачено окремий
модуль Довідники. Всі доступні довідники тематично згруповані за розділами.
Доступ до будь-якого довідника реалізований через відповідний пункт меню розділу.
Крім того, для зручності в роботі більшість модулів програмного продукту мають
на своєму робочому столі розділ Довідники. В таких розділах зібрані пункти меню
роботи з тими довідниками, які використовуються в даному модулі найчастіше.

Всі довідники програмного продукту MASTER поділяються на загальносистемні довідники та прості
довідники.
Загальносистемні довідники – це довідники, які налаштовані в програмному продукті та постачаються
разом із ним. Вони є обов’язковими та виконують функцію створення нормативно-довідкової інформації, що
використовується в обліку й аналізі.
Прості довідники – це довідники, які використовуються як допоміжні для складання переліку параметрів
(ознак), що є параметром (переліком) для інших довідників.
Наприклад, для створення Довідника товарів, продукції та послуг попередньо складається Довідник Групи
товарів, продукції та послуг. В Довіднику Групи товарів, продукції та послуг вказується перелік груп (матеріали,
продукти, послуги надані, послуги отримані тощо), за якими класифікуються товари, продукцію та послуги. При
формуванні Довідника товарів, продукції та послуг використовується перелік груп із Довідника Групи товарів,
продукції та послуг.
Додавання нової позиції в довідник є типовою операцією для всіх довідників і здійснюється за допомогою
кнопки Додати (F7), яка розташована на панелі інструментів. При додаванні нової позиції в довідник вказуються
обов’язкові та необов’язкові параметри. Обов’язкові параметри – це ті параметри, які використовуються в
подальшому при операціях обліку. Поля таких параметрів виділено кольором: якщо ці параметри не вказано, то
запис неможливо зберегти. Необов’язкові параметри – це параметри, які використовуються для накопичення
довідкової інформації. Наприклад, поле Ознака може бути використано для створення додаткового параметру
позицій довідника для відбору, сортування тощо.
Звертаємо увагу, що довідники в книзі розміщені в алфавітному порядку.
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БАНКИ
Довідник Банки містить перелік банків, які є в програмному продукті. Перелік банків використовується при
заповненні банківських реквізитів контрагента.
В довідник Банки можна зайти через пункт меню Банки, який знаходиться в розділі Банк і каса модуля
Довідники (Мал. 1). Також цей довідник відкривається через пункт меню Банки, який знаходиться в розділі
Довідники модуля Банк і каса (Мал. 2).

Мал. 1

Мал. 2

При вході в довідник відкриється таблиця з переліком банків, які є в програмному продукті MASTER (Мал. 3).

Мал. 3

При додаванні нового банку відкриється карточка банку, в якій заповнюються обов’язкові реквізити банку
(Мал. 4):
• Код банку – код МФО;
• Найменування банку;
• Код ЄДРПОУ;
• Кореспондуючий рахунок;
• Адреса банку.
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Мал. 4

Для зручності пошуку чи фільтрування вказується місто, в якому знаходиться банк. Якщо є необхідність
зробити структуру банку, то в параметрі Входить в банк вказуємо головний банк, в структуру якого входить
доданий банк.
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БАНКИ ДО ОРГАНІЗАЦІЙ
Довідник Банки до організацій, який знаходиться в розділі Довідники модуля Банк і каса (Мал. 5),
використовується для того, щоб показати контрагенту його банківські рахунки.

Мал. 5

При відкриванні довідника користувач бачить банківські рахунки, які є в програмному продукті MASTER
(Мал. 6).

Мал. 6

Щоб прив'язати банківські рахунки до організації, необхідно натиснути кнопку Додати, яка знаходиться на
панелі інструментів, та додати нову позицію довідника. При додаванні нової позиції довідника вказуються такі
обов’язкові реквізити (Ошибка: источник перекрёстной ссылки не найден):
• Організація — вибирається з довідника Контрагентів;
• Найменування організації для платіжного доручення — назва організації, яка повинна друкуватися в
платіжному дорученні;
• Банківські реквізити Контрагента — код банку, банківський рахунок, валютність рахунку, вид рахунку
тощо.

8

Повернутися до змісту

Банки до організацій

Довідники програмних продуктів MASTER

Мал. 7
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БРИГАДИ
Довідник Бригади призначений для зберігання даних про бригади підрозділів підприємства. Кожна
бригада повинна перебувати в певному підрозділі. Бригада по кожному працівнику може вказуватися при
прийомі або переміщенні працівника, якщо склад бригад на підприємстві постійний. Також бригада може
бути вказана в табелі працівника для більш точного визначення місця роботи і, як наслідок, пов'язаних із
цим розрахунками.
Для того, щоб відкрити цей довідник, необхідно скористатися пунктом меню Бригади, який знаходиться в
розділі Довідники модуля Кадри (Мал. 8).

Мал. 8

Інтерфейс довідника такий: у лівій частині знаходиться таблиця з вкладкою Довідник бригад, в якій
відображається перелік бригад, в правій частині – таблиця з вкладкою Склад бригади, в якій відображається
інформація про склад поточної бригади в розрізі періодів (Мал. 9).

Мал. 9

Додавання нової бригади виконуються з вкладки Довідник бригад.
При додаванні нової бригади вказуються (Мал. 10) наступні значення:
• Підрозділ (вибирається з довідника підрозділів);
• Код бригади;
• Найменування;
• Повне найменування;
• Докладне найменування;

10

Повернутися до змісту

Бригади

Довідники програмних продуктів MASTER

• Період дії бригади;
• ПІБ бригадира/керівника (вибирається з довідника персоналу).

Мал. 10

Якщо вказано ПІБ бригадира, то при збереженні бригади автоматично формується запис у довіднику бригад
за періодами (права частина інтерфейсу). Якщо бригадир при додаванні бригади не вказаний, то запис про
бригадира в Довіднику бригад за періодами не формується, про що виводиться відповідне повідомлення (Мал. 11).

При додаванні запису працівника в складі бригади за зразком із іншим періодом дії в
попередньому записі автоматично змінюється дата закінчення дії на дату, рівну даті початку
дії нового запису мінус один день.

Мал. 11
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У вкладці Зарплата вибирається код типу наряду, який, за замовчуванням, відповідає даній бригаді
(Мал. 12).

Мал. 12

При додаванні запису працівника в складі бригади автоматично перевіряється дата періоду
роботи працівника та дата закриття загального періоду дії бригади в Довіднику бригад.

Мал. 13

12

Повернутися до змісту

Валюти та їх курси

Довідники програмних продуктів MASTER

ВАЛЮТИ ТА ЇХ КУРСИ
Довідник валют та їх курсів, який знаходиться в розділі Довідники модуля Банк і каса (Мал. 13), містить
перелік валют і курси цих валют на кожну дату. Інформація з Довідника валют та їх курсів використовується
при створенні первинних документів із валютних операцій (експорт, імпорт, валютні платежі тощо).

Мал. 13

Інтерфейс довідника має такий вигляд: зліва на вкладці довідник Валют відображається перелік валют, які
є в програмному продукті MASTER, справа на вкладці Динаміка курсу відображається курс вибраної валюти по
відношенню до гривні по курсу НБУ на певну дату (Мал. 14).

Мал. 14

При додаванні в довідник нової валюти вказуються такі обов’язкові реквізити (Мал. 15)
• Код – вказується згідно міжнародної класифікації ISO 4217 (https://index.minfin.com.ua/ua/reference/
currency/code/);
• Позначення – міжнародне позначення конкретної валюти;
• Найменування – найменування валюти в довіднику.
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Мал. 15

До даної позиції вносяться курси на кожну дату. При підключенні програмного продукту до інтернету або
за наявності інтеграції з Клієнт-банком, довідник може оновлюватися автоматично. Також інформацію в
довідник можна вносити вручну. Після додавання нової валюти в довідник необхідно перейти в розділ Клієнтбанк модуля Банк і каса й обрати пункт меню Імпорт курсів валют з Web-ресурсу (або Імпорт курсів валют)
(Мал. 16) — курс валюти оновиться.
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Мал. 16

Щоб змінити значення курсу вручну, необхідно перейти на вкладку Динаміка курсу, що знаходиться в
правій частині інтерфейсу, обрати рядок із потрібним курсом і натиснути кнопку Змінити (F4), що знаходиться
на панелі інструментів. В формі, що відкрилась, можна зробити необхідне коригування (Мал. 17).

Мал. 17
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ВИДИ ВІДПУСТОК
Довідник Види відпусток використовується для введення інформації про види відпусток.
Щоб відкрити довідник, необхідно скористатися пунктом меню Види відпусток, який знаходиться в розділі
Довідники модуля Кадри (Мал. 18).

Мал. 18

Зовнішній вигляд довідника показано на Мал. 19.
При додаванні нового виду відпустки вказуються такі параметри (Мал. 20):
• Код відпустки;
• Найменування відпустки;
• Скорочене найменування відпустки;
• Тип відпустки (може бути Фактична чи Компенсаційна). Ознака фактичної відпустки в подальшому
використовується при розрахунку невикористаних днів відпустки. Відпустки з ознакою Фактична
відпустка відображаються в картотеці Періоди використання відпусток як фактично використані дні
відпустки;
• Планові дні відпустки — параметр використовується при плануванні періоду відпустки в функції Періоди
використання відпусток;
• Кількість оплачуваних днів відпустки — при зазначенні кількості днів оплачуваної відпустки в картотеці
відпусток відкривається поле До оплати, де необхідно вказати кількість оплачуваних днів із цієї відпустки.
Виконується перевірка на перевищення кількості цих днів у документі відпустки та кількості, зазначеної в
налаштуванні виду відпустки. Перевищення не допускається;
• Підстава для надання відпустки;
• Відповідна стаття з довідника КЗоТ. Зазначена стаття автоматично підставляється в документ відпустки
при зазначенні виду відпустки;
• Накладення періодів (може бути Перевіряти або Не перевіряти) — перевірка на накладення періоду
документа відпустки на періоди інших документів при формуванні наказу на відпустку. Якщо вказано
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Перевіряти, то при збереженні документа відпустки виконується перевірка та, якщо виявлено накладення
періодів, видається попередження;
• Вказувати робочий період при плануванні використовується при плануванні періоду відпустки в функції
Періоди використання відпусток. Якщо ознака встановлена, то при плануванні відпустки є можливість
вказати робочий період, за який формується графік відпусток. Інакше, робочий період розраховується від
дати прийому;
• Вид додаткової відпустки використовується для можливості планування основної та додаткової відпустки
окремо (різні робочі періоди, за які працівникові нарахована відпустка). Для роздільного планування види
основних і додаткових відпусток повинні бути внесені в довідник Види відпусток і розділені даною ознакою;
• Облік в компенсації — ознака визначає, чи враховується цей вид відпустки при розрахунку компенсації за
невикористану відпустку при звільненні;
• Облік в особовій картці — ознака визначає облік документу при визначенні статусу працівника в особовій
картці.

Мал. 19

Мал. 20
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ВИДИ ДОКУМЕНТІВ ПО СЕРЕДНЬОМУ
Довідник Види документів по середньому використовується для ведення інформації про види документів
по середньому.
Щоб відкрити довідник, необхідно скористатися пунктом меню Види документів по середньому, який
знаходиться в розділі Довідники модуля Кадри (Мал. 21).

Мал. 21

Зовнішній вигляд довідника показано на Мал. 22.

Мал. 23

Мал. 22
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При додаванні нового запису в довідник вказуються наступні параметри (Мал. 23):
• Код;
• Найменування;
• Скорочене найменування;
• Накладення періодів (може бути Перевіряти або Не перевіряти) — перевірка на перетин періоду
документа за середнім на періоди інших документів при формуванні документа за середнім. Якщо
вказано «Перевіряти», то при збереженні документа за середнім виконується перевірка, та в разі
виявлення накладення періодів видається попередження;
• Підстава — код обґрунтування для обліку стажу, що використовується в персоніфікації.

Мал. 23

19

Повернутися до змісту

Види комісій

Довідники програмних продуктів MASTER

ВИДИ КОМІСІЙ
Довідник Види комісій є сховищем складів комісій і використовується для швидкого заповнення складом
комісії реквізитів документа. Інформація, яка міститься в довіднику Види комісій, використовується в
документах інвентаризацій.
Для того, щоб відкрити довідник, необхідно скористатися пунктом меню Види комісій, який знаходиться в
розділі Довідники до документів модуля Довідники (Мал. 24).

Мал. 24

Інтерфейс довідника має вигляд, показаний на Мал. 25.

Мал. 25
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При додаванні нового виду комісії в довідник вказуються наступні параметри (Мал. 26):
• Вид комісії – код комісії;
• Найменування;
• Скорочене найменування.

Мал. 26
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ВИДИ ЛІКАРНЯНИХ
Довідник Види лікарняних використовується для ведення інформації про види лікарняних.
Щоб відкрити довідник, необхідно скористатися пунктом меню Види лікарняних, який знаходиться в розділі
Довідники модуля Кадри (Мал. 27).

Мал. 27

Довідник має вигляд, показаний на Мал. 28.

Мал. 28

При додаванні нового запису в довідник зазначаються наступні параметри (Мал. 29):
• Код;
• Найменування;
• Скорочене найменування;
• Підстава — код обґрунтування для обліку стажу, що використовується в персоніфікації;
• Накладення періодів (може бути Перевіряти або Не перевіряти) — перевірка на перетин періоду
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лікарняного та періодів інших документів при формуванні документа лікарняного. Якщо вказано
Перевіряти, то при збереженні лікарняного виконується перевірка, та в разі виявлення накладення
періодів, видається попередження;
• Враховувати дітей — перелік родичів за довідником Члени сім'ї/родичі. Заповнюється для видів
лікарняних, при введенні яких необхідно вказати родича. Наприклад, лікарняний по догляду за дитиною;
• Облік в особовій картці — ознака визначає облік документа при визначенні статусу працівника в
особовій картці.

Мал. 29
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ВИДИ НАКАЗІВ
Довідник Види наказів містить опис усіх видів наказів, які використовуються на даному підприємстві.
Для того, щоб увійти в довідник, необхідно скористатися пунктом меню Види наказів, який знаходиться в
розділі Довідники модуля Кадри (Мал. 30).

Мал. 30

Інтерфейс довідника має вигляд, зображений на Мал. 31. В лівій частині довідника знаходиться перелік
Типів наказів, а в правій частині довідника – налаштування прав Доступу користувачів до кожного з типів
наказів.

Мал. 31

Для організації послідовного проходження інформації про працівників через відділ кадрів підприємства
використовується довідник наказів на прийняття, переведення та звільнення працівників. При цьому
дані, що вводяться в накази, автоматично переносяться до відповідних масивів особистих карток і
призначень/переміщень, виключаючи повторне введення інформації.
При додаванні в довідник нового типу наказу, в залежності від типу наказу, вказуються ті чи інші
параметри.
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НАКАЗ ПРО ПРИЙНЯТТЯ
В формі створення нового виду наказу про прийняття у вкладці Вид наказу налаштовуються наступні
параметри (Мал. 32):
• Наказ – найменування виду наказу;
• Об'єкти — перелік об'єктів, до яких відноситься даний тип наказу. Якщо не вказано нічого, то тип наказу
буде доступний у всіх об'єктах;
• Тип наказу – Прийняття (вибирається з випадаючого переліку);
• Картинка – іконка, яка буде відображатися в інтерфейсі поруч із даним типом наказу. Може бути змінена
по кнопці F10;
• Вид відображення — можливість вказати користувальницький вид відображення для даного типу наказу.

Мал. 32

У вкладці Правила роботи з документом налаштовується зовнішній вигляд екрану введення наказу,
задаються правила відображення полів наказу та найменування кожного поля в екрані (Мал. 33).

Мал. 33
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Для того, щоб додати нове поле наказу, необхідно натиснути на

кнопку, яка знаходиться в нижньому

лівому куті форми, та в довіднику, який з’явився, обрати необхідні поля (Мал. 34).

Мал. 34

У вкладці Бізнес-логіка, за необхідності, можна написати додаткову бізнес-логіку, яка буде виконуватися
при прийомі даного типу наказу.

НАКАЗ НА ПЕРЕВЕДЕННЯ
У формі створення нового виду наказу на переведення налаштовуються наступні параметри (Мал. 35):
• Наказ – найменування виду наказу;
• Об'єкти — перелік об'єктів, до яких відноситься даний тип наказу. Якщо не вказано нічого, то тип наказу
буде доступний у всіх об'єктах;
• Тип наказу – Переведення (вибирається з випадаючого переліку);
• Картинка – іконка, яка буде відображатися в інтерфейсі поруч із даним типом наказу. Може бути змінена
по кнопці F10;
• Вид відображення — можливість вказати користувальницький вид відображення для даного типу
наказу.
• Після того, як було обрано значення Переведення в параметрі Тип наказу, в формі з’явиться поле
Налаштування з такими параметрами:
• Формування призначення — при активації даної ознаки при проведенні наказу на переведення буде
створено нове призначення по працівнику в картотеці призначень/переведень працівника;
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• Інформація з попереднього призначення — ознака переносу інформації з попереднього призначення
(посада, підрозділ тощо);
• Формування табеля — при проведенні наказу табель робочого часу додається або переформовується
працівника за даними наказу. Використовується, наприклад, при зміні основного графіка працівника;
• Відкладене формування табеля — табель буде сформований пізніше, при додаванні табелів до
табельного обліку;
• Переформування доплат — при проведенні наказу на переведення з відображенням у призначеннях/
переведеннях, створення за зразком існуючих по працівнику доплат, із новою датою початку та з
прив'язкою до нового призначення;
• Доплати – вказується одне зі значень: Всі доплати/Вибрані/По виду оплати.
• Налаштування параметрів у вкладках Правила роботи з документом і Бізнес-логіка аналогічні
налаштуванню відповідних параметрів Наказу про прийняття.

Мал. 35

НАКАЗ НА ЗВІЛЬНЕННЯ
У формі створення нового виду наказу на звільнення налаштовуються наступні параметри (Мал. 36):
• Наказ – найменування виду наказу;
• Об'єкти — перелік об'єктів, до яких відноситься даний тип наказу. Якщо не вказано нічого, то тип наказу
буде доступний у всіх об'єктах;
• Тип наказу – Звільнення (вибирається з випадаючого переліку);
• Картинка – іконка, яка буде відображатися в інтерфейсі поруч із даним типом наказу. Може бути змінена
по кнопці F10;
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• Вид відображення — можливість вказати користувальницький вид відображення для даного типу
наказу.
• Після того, як було обрано значення Звільнення в параметрі Тип наказу, в формі з’явиться поле
Налаштування з такими параметрами:
• Інформація з попереднього призначення — ознака переносу інформації з попереднього призначення
(посада, підрозділ тощо);
• Переформувати табель — при проведенні наказу додається або переформовується табель робочого
часу;
• Формування документу компенсації – використовується при компенсації за невикористану відпустку.
З’являється поле Вид відпустки, в якому вибирається вид компенсації;
• Закриття розрахункового рахунку — ознака закриття розрахункових рахунків (для нарахування
заробітної плати) датою звільнення співробітника.
• Налаштування параметрів у вкладках Правила роботи з документом і Бізнес-логіка аналогічні
налаштуванню відповідних параметрів Наказу про прийняття.

Мал. 36

НАКАЗ НА ДОПЛАТУ
Для того, щоб створити новий вид наказу на доплату, в формі додавання вказуються наступні параметри
(Мал. 37):
• Наказ – найменування виду наказу;
• Об'єкти — перелік об'єктів, до яких відноситься даний тип наказу. Якщо не вказано нічого, то тип наказу
буде доступний у всіх об'єктах;
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• Тип наказу – Інші (вибирається з випадаючого переліку);
• Картинка – іконка, яка буде відображатися в інтерфейсі поруч із даним типом наказу. Може бути змінена
по кнопці F10;
• Вид відображення — можливість вказати користувальницький вид відображення для даного типу
наказу.
Після того, як було обрано значення Інші в параметрі Тип наказу, в формі з’явиться поле Налаштування, в
якому необхідно вказати наступні параметри:
• Формування призначення — при вказанні даної ознаки при проведенні наказу буде створено нове
призначення по працівнику в картотеці призначень/переміщень. Попереднє призначення буде закрито
датою;
• Формування табеля — при проведенні наказу додається або переформовується табель робочого часу
працівника;
• Формування доплат — при проведенні наказу створюється доплата в картотеці умовно-постійних
доплат із кодом нарахування, зазначеним у полі Вид нарахування.
• Налаштування параметрів у вкладках Правила роботи з документом і Бізнес-логіка аналогічні
налаштуванню відповідних параметрів Наказу про прийняття.

Мал. 37

НАКАЗ НА ПЕРЕМІЩЕННЯ
Даний тип наказу використовується при тимчасовому переміщенні працівників без відображення такого
переміщення в призначеннях/переміщеннях. За таким наказом виконується тільки формування табеля з
тимчасового переміщення.
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Для того, щоб створити новий вид наказу на переміщення, в формі додавання вказуються наступні
параметри (Мал. 38).
• Наказ – найменування виду наказу;
• Об’єкти — перелік об’єктів, до яких відноситься даний тип наказу. Якщо не вказано нічого, то тип наказу
буде доступний у всіх об’єктах;
• Тип наказу – Інші (вибирається з випадаючого переліку);
• Картинка – іконка, яка буде відображатися в інтерфейсі поруч із даним типом наказу. Може бути змінена
по кнопці F10;
• Вид відображення — можливість вказати користувальницький вид відображення для даного типу наказу.
• Після того, як було обрано значення Інші в параметрі Тип наказу, в формі з’явиться поле Налаштування,
в якому необхідно вказати наступні параметри:
• Формування табеля — при проведенні наказу додається або переформовується табель робочого часу
працівника;
• Відкладене формування табеля — табель буде сформований пізніше при додаванні табелів до
табельного обліку;
• Формування доплат — при проведенні наказу буде сформована доплата для працівника з зазначеним
кодом нарахування, зазначеним в полі Вид нарахування;
• Формування документа по середньому — при проведенні наказу автоматично формується документ у
довіднику Документів по середньому з типом документа, зазначеним в полі Тип документа. Даний тип наказу
використовується, наприклад, при переведенні працівника на полегшену працю з оплатою за середнім.
Налаштування параметрів у вкладках Правила роботи з документом і Бізнес-логіка аналогічні налаштуванню
відповідних параметрів Наказу про прийняття.

Мал. 38

30

Повернутися до змісту

Види оплати

Довідники програмних продуктів MASTER

ВИДИ ОПЛАТИ
Довідник Види оплати містить види оплати товарів і послуг, інформація з нього використовується в
документах відвантаження та придбання товарів і послуг.
Для того, щоб відкрити довідник, необхідно скористатися пунктом меню Види оплати, який знаходиться в
розділі Довідники до документів модуля Довідники (Мал. 39).

Мал. 39

Інтерфейс довідника має вигляд, показаний на Мал. 40

Мал. 40
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При додаванні нового запису в довідник, вказуються наступні параметри (Мал. 41):
• Вид комісії – код комісії;
• Найменування;
• Скорочене найменування.

Мал. 41
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ВИРОБНИЧИЙ КАЛЕНДАР
Довідник Виробничий календар – це довідник, в якому відбувається формування та коригування
календаря. Календар формується в розрізі об'єктів на рік і зберігає інформацію про кожен день з ознакою
Робочий/Вихідний/Свято. Як правило, довідник формується один раз на початку року.
Щоб відкрити календар, необхідно скористатися кнопкою Виробничий календар, яка знаходиться в
розділі Налаштування модуля Зарплата (Мал. 42).

Мал. 42

Інтерфейс Довідника календаря має наступний вигляд: у лівій частині знаходиться перелік доступних
господарських об'єктів, у правій – поточний календар по обраному господарському об’єкту (Мал. 43). По
кожному дню календаря відображається: дата, найменування місяця, день тижня, ознака (Робочий — порожньо/
Вихідний/Свято).

Мал. 43
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Зміна року здійснюється за допомогою кнопки Рік (F9), яка знаходиться на панелі інструментів. В екранній
формі, що з’явилась, вказується необхідний рік (Мал. 44).

Мал. 44

Якщо календар на вказаний рік не був розрахований раніше, то таблиця даних буде порожня. Календар
можна сформувати за допомогою одного з автоматизованих режимів. Режими викликаються по кнопці
Розрахунок (F2), яка знаходиться на панелі інструментів.
Можливі наступні варіанти режимів (Мал. 45):
• Сформувати календар за поточним об'єктом — календар буде сформований тільки за поточним
об'єктом;
• Сформувати календар по всіх об'єктах — календар буде сформований за всіма доступними користувачеві
об'єктами.

Мал. 45

Щоб змінити ознаку дня в уже сформованому календарі, необхідно перейти на потрібну дату на календарі
та натиснути кнопку Зміна статусу дня, яка знаходиться на панелі інструментів.

34

Повернутися до змісту

Графіки роботи

Довідники програмних продуктів MASTER

ГРАФІКИ РОБОТИ
Довідник Графіки роботи призначений для визначення існуючих на підприємстві графіків роботи та
використовується для прив'язки графіка роботи до фонду робочого часу при формуванні табеля по кожному
працівнику. Необхідно заповнити довідник графіків робіт усіма графіками робіт підприємства, за якими
визначається фонд робочого часу.
Щоб відкрити довідник, необхідно скористатися пунктом меню Графіки роботи, який знаходиться в розділі
Налаштування модуля Зарплата (Мал. 46).

Мал. 46

Зовнішній вигляд довідника показано на Мал. 47.

Мал. 47

При додаванні нового запису в довідник вказуються такі параметри (Мал. 48):
• Код;
• Найменування;
• Скорочення найменування;
• Коди днів табеля.
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Мал. 48
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ГРУПИ ТОВАРІВ, ПРОДУКЦІЇ ТА ПОСЛУГ
Довідник Групи товарів, продукції та послуг містить перелік груп (видів товарів, продукції, робіт, послуг), в
розрізі яких передбачається ведення укрупненого обліку: обліку витрат основного та допоміжного виробництва,
а також виручки, отриманої від реалізації товарів, продукції, послуг. Довідник Групи товарів, продукції і послуг
застосовується при веденні аналітичного обліку.
Для того, щоб увійти в довідник, необхідно скористатися пунктом меню Групи товарів, продукції і послуг
із розділу Довідники модуля Склад (Мал. 49). Також цей довідник можна відкрити за допомогою пункту меню
Групи товарів, продукції і послуг, який знаходиться в розділі Товари, продукти і послуги модуля Довідники
(Мал. 50).

Мал. 49

Мал. 50

Довідник Групи товарів, продукції і послуг за зовнішнім виглядом схожий на Довідник товарів, продукції і
послуг, але номенклатура в ньому об’єднана в групи, а сам довідник має ієрархічну структуру (Мал. 51).

Мал. 51
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ДОГОВОРИ
У довіднику Договори міститься картотека договорів підприємства.
Щоб відкрити довідник Договори, необхідно вибрати пункт меню Договори, який знаходиться в розділі
Довідники модулів Продажі та Покупки (Мал. 52). Також даний довідник можна відкрити, скориставшись
пунктом меню Договори, який знаходиться в розділі Продажі і покупки модуля Довідники (Мал. 53).

Мал. 52

Мал. 53

Після запуску довідника на екрані з’явиться екранна форма з умовами відбору договорів, в якій можна
вказати необхідні параметри для вибору переліку договорів чи окремого договору (Мал. 54).
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Мал. 54

При відкритті довідника на екрані з’явиться таблиця Договори, в якій відображається перелік договорів
(відповідно до вказаних умов відбору) (Мал. 55).

Мал. 55

При додаванні нового договору з’явиться екранна форма з вкладкою Договір. В цій вкладці необхідно
(Мал. 56):
• вибрати з відповідних довідників контрагента;
• вказати статус власної організації за договором — Замовник або Виконавець;
• вказати номер договору;
• вказати дату договору;
• вказати термін дії договору;
• вказати тип договору;
• вказати систему оподаткування.
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Мал. 56

Мал. 57
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Після внесення цих значень необхідно перейти на вкладку Реквізити та перевірити дані по банківських
рахунках (). Програмний продукт автоматично вказує основні розрахункові рахунки власної організації та
контрагенту. За потреби, інформацію можна коригувати та додавати нові розрахункові реквізити кнопкою
Додати або кнопкою Додати за зразком, які знаходяться в нижніх рядках під реквізитами власної організації
та контрагенту.
Для договору можна додати додаткову угоду. В екранній формі у вкладці Договір необхідно активувати
ознаку Додаткова угода (Мал. 58). В полі До договору вибрати основний договір (перейти в довідник Договорів
можна за допомогою клавіші (F10). Тип договору та контрагента буде вказано автоматично. Далі потрібно
вказати основний номер договору, період дії, дату надходження даної угоди.

Мал. 58

За потреби, до договору можна прикріпити файли зі сканованими копіями паперових документів. Це
робиться за допомогою кнопки Вкладення (Shift + F11), яка знаходиться на панелі інструментів.
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ДОРОГОЦІННІ МЕТАЛИ
В довіднику Дорогоцінні метали відображається наявність дорогоцінних металів у складі основних засобів.
Щоб відкрити довідник Дорогоцінні метали, необхідно скористатися пунктом меню Дорогоцінні метали,
який знаходиться в розділі Довідники модуля ОЗ і НМА (Мал. 59).

Мал. 59

При запуску довідника відкриється таблиця з вкладкою Дорогоцінні метали, в якій відображається перелік
дорогоцінних металів (Мал. 60).

Мал. 60
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В екранній формі, яка з’являється при додаванні нового елементу в довідник, необхідно ввести найменування
та скорочене найменування дорогоцінного металу, за необхідності, вказати значення поля Ознака (Мал. 61),
встановити курсор миші на поле Код Дорм і натиснути кнопку F10. На екрані з’явиться довідник класифікатор
ресурсів, з якого вибирається необхідний код ресурсу.

Мал. 61

43

Повернутися до змісту

Контрагенти

Довідники програмних продуктів MASTER

КОНТРАГЕНТИ
У довідник Контрагенти вносяться всі зовнішні організації, які будь-яким чином пов'язані з господарською
діяльністю підприємства.
Щоб відкрити довідник Контрагентів, необхідно вибрати пункт меню Контрагенти, який знаходиться в
розділі Довідника модулів Продажі або Покупки (Мал. 62). Зайти в довідник можна, скориставшись пунктом
меню Контрагенти, який знаходиться в розділі Продажі та покупки модуля Довідники (Мал. 63).

Мал. 62

Мал. 63

Мал. 64
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Після запуску довідника на екрані з’явиться вікно з умовами відбору Пошук контрагентів, в якому
можна знайти контрагента по найменуванню. Якщо розгорнути вкладки Шукати по… та Додатково, то
стають доступними додаткові параметри, за якими можна відібрати контрагента (Мал. 64).
Інтерфейс довідника Контрагентів має такий вигляд: на вкладці Довідник організацій відображається
перелік контрагентів (відповідно до вказаних умов відбору) з вказаними основними реквізитами
(Мал. 65, номер 1). На вкладці Банки до організації міститься перелік розрахункових рахунків
вибраного контрагенту в банках (Мал. 65, номер 2). На вкладці Найменування та адреси — перелік
адрес вибраної організації (юридична, поштова тощо) (Мал. 65, номер 3). На вкладці Контактні
особи відображається контактна інформація про посадових осіб і працівників організації (Мал. 65,
номер 4).

1

2

3

4

Мал. 65

Новий контрагент додається у вкладці Довідник організацій.
В екранній формі (Мал. 66) у вкладці Реквізити рекомендується вказати такі значення:
• Найменування контрагента;
• Скорочене найменування контрагента;
• Повне найменування контрагента для документів;
• Юридична чи фізична особа;
• Код ЄДРПОУ;
• ІПН;
• Інформація про те, чи є даний контрагент платником податків;
• Свідоцтво платника ПДВ;
• Інформація про те, чи є даний контрагент платником податків на прибуток чи звільнений від сплати
податків;
• Основна адреса.
За наявності вказати основну організацію та номер філії.

45

Повернутися до змісту

Контрагенти

Довідники програмних продуктів MASTER

Мал. 66

Контрагентом може бути компанія, що має кілька власних юридичних осіб. В даному випадку в довідник
Контрагенти заноситься контрагент (Компанія) та всі юридичні особи, що входять до складу компанії. В кожної
юридичної особи в цьому випадку вказується головний контрагент — Компанія.
Далі потрібно перейти на вкладку Банківські реквізити та вказати необхідні банківські реквізити
контрагента (Мал. 67):
• Банк контрагента;
• Рахунок;
• Ознака Рахунок одновалютний чи ні.

Мал. 67
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На вкладці Зв’язок рекомендується вказати телефон, факс, електронну адресу контрагента (Мал. 68).

Мал. 68

За потреби, до створеного контрагента можна додати додатковий банківський рахунок. Для цього
необхідно перейти на вкладку Банки до організацій, де відображено основний рахунок, який був вказаний у
вкладці Банківські реквізити. Інформація про ще один банківський рахунок додається за допомогою кнопки
Додати (F7), яка знаходиться на (Мал. 69).

Мал. 69
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В екранній формі необхідно вказати такі параметри:
• Чи є даний рахунок одновалютним;
• Валюта рахунку;
• Найменування банку;
• Рахунок.
Для того, щоб додати інформацію про контактних осіб даної організації, необхідно перейти на вкладку
Контакті особи та натиснути кнопку Додати (F7), яка знаходиться на панелі інструментів, вказавши наступні
значення (Мал. 70):
• Посада;
• ПІБ;
• Контактний телефон;
• Контактна електронна поштова адреса

Мал. 70
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В довіднику можна здійснити пошук контрагента за різними параметрами. Для цього необхідно перейти
на вкладку Довідник організацій і за допомогою кнопки Умовa (F9), яка знаходиться на панелі інструментів,
вказати параметри, за якими робиться фільтрація (Мал. 71). Контрагенти автоматично відфільтруються за
вказаними параметрами.

Мал. 71
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КЛАСИФІКАТОР ОДИНИЦЬ ВИМІРУ
Довідник Класифікатор одиниць виміру призначений для заповнення відповідної графи податкової
накладної згідно Державного класифікатору системи позначень одиниць вимірювання та обліку (далі —
КСПОВО).
Щоб відкрити довідник, необхідно вибрати пункт меню Класифікатор одиниць виміру, який знаходиться в
розділі Довідники модуля Податковий облік (Мал. 72).

Мал. 72

При запуску довідника на екрані з’явиться таблиця з вкладкою Класифікатор одиниць виміру, в якій
відобразиться перелік одиниць виміру (Мал. 73).

Мал. 73

При додаванні нової одиниці виміру необхідно ввести код, найменування та скорочене найменування
одиниці виміру згідно з КСПОВО, за необхідності заповнити поле Ознака (Мал. 74).
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Мал. 74

Щоб прописати відповідність між системними одиницями виміру та одиницями виміру згідно з КСПОВО,
необхідно скористатися пунктом меню Одиниці виміру, який знаходиться в розділі Товари, продукти і послуги
модуля Довідники (Мал. 75).

Мал. 75

Відкриється Довідник одиниць виміру, в якому необхідно вибрати одиницю виміру, до якої буде
прописуватися відповідність (Мал. 76).
Для коригування значень необхідно натиснути кнопку Змінити (F4), перейти в поле ОВ за класифікатором
та натиснути клавішу F10. Відкриється довідник Класифікатор одиниць виміру, з якого необхідно вибрати
відповідну одиницю виміру (Мал. 77) для коригування.
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Мал. 76

Мал. 77
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КОДИ ДНІВ
Довідник кодів днів містить позначення днів, які використовуються для формування планових фондів
робочого часу та фактичних табелів по працівникам. Для роботи табельного обліку необхідно заповнити даний
довідник максимально повно.
Щоб відкрити довідник, необхідно скористатися пунктом меню Довідник кодів днів, який знаходиться в
розділі Налаштування модуля Зарплата (Мал. 78).

Мал. 78

Зовнішній вигляд довідника показано на Мал. 79.

Мал. 79
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Мал. 80

При додаванні нового запису у вкладці Код дня вказуються наступні параметри (Мал. 80):
• Код дня – код дня в табелі. При виборі коду дня в табелі допускається використання цифр, букв
верхнього регістру кириличного та латинського алфавіту;
• Найменування дня;
• Статус дня – вибирається з можливих варіантів:
°° робочий день;
°° неповний робочий день;
°° індивідуальний робочий день;
°° неявка (відсутність);
°° вихідний день;
°° святковий день;
°° лікарняний;
°° відпустка;
°° за середнім;
°° робота в святковий день;
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Цей параметр потрібен для коректної роботи процедур автоматичного формування нарахувань

за документами наказів на відпустку, лікарняних листів, за середнім. У тому випадку, якщо вказана
ознака Неповний робочий день, обробка коду дня в табелі виконується таким чином: значення для
неповного робочого дня віднімаються від значення кількості днів і годин, зазначених у коді дня в
ФРВ для відповідного дня.
Якщо зазначений статус дня — Індивідуальний робочий день, то при зазначенні коду цього дня
в табелі програмний продукт MASTER дозволяє вручну вказати для цього дня довільні значення
днів і годин. При зазначенні для коду дня статусу Робота в святковий день, коли цей код дня
використовується в плановому табелі працівника, при попаданні на цей день відпустки такого дня,
що вважається святковим, програмний продукт реагує відповідним чином;
• Колір дня в табелі — колір, яким даний день відображається в таблиці перегляду та в формі введення
в режимі По днях в табелі та фонді робочого часу. За замовчуванням використовується чорний
колір дня;
• Колір фону дня в табелі — даний колір використовується для заповнення фону при відображенні
дня в таблиці перегляду та в формі введення в режимі По днях в табелі та фонді робочого часу. За
замовчуванням, використовується білий колір фону дня;
• Час – час початку та закінчення роботи за вказаним кодом дня;
• Час обіду – час обіду для даного коду дня;
• Дні — вказується кількість днів, яка відповідає даному коду дня;
• Із ФРЧ — ознака визначає, що для даного коду дня значення вибирається з ФРЧ за відповідним
днем табеля;
• Години — вказуються значення для параметрів годин. Для кожного поля допускається вказати
ознаку вибору значення годин із коду дня, зазначеного в ФРЧ для відповідного дня місяця.

Мал. 81
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Допускається вказати вибір або відповідного параметра коду дня (ФРЧ), або значення годин по системі
оплати (Факт);
• Вид графіку — поділ кодів днів для використання в Фондах робочого часу персоналу та в графіках
роботи обладнання.
У вкладці Додатково вказується наступна інформація (Мал. 81):
Додаткові ознаки — вказуються значення додаткових ознак для коду дня, які підставляються за
замовчуванням при заповненні табеля.
Цифровий код дня.
Позначення для друку — використовується при створенні звітних форм за табелями.
Код дня для певних днів — позначення в табелі для певних днів: свята, вихідного дня, передсвяткового дня,
п'ятниці, передсвяткової п'ятниці. Дані значення використовуються при формуванні планових Фондів робочого
часу за календарем та за довідником днів. Після автоматичного формування графіка відповідно до календаря,
залежно від ознаки дня в календарі (свято, вихідний), за довідником кодів днів заповнюються коди таких
днів (свято, вихідний, передсвятковий день, п'ятниця, передсвяткова п'ятниця). Якщо ці поля незаповнені, то
перекодування не виконується.
Зміна — вказується номер зміни та кількість годин зміни, які за цим кодом дня відпрацьовує працівник.
Дані значення використовуються при формуванні форм звітності.
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КОЕФІЦІЄНТИ
Довідник коефіцієнтів містить інформацію про встановлені по місяцях коефіцієнти інфляції, індексації
несвоєчасної виплати зарплати, індексації лікарняних і відпусток, а також величини діючої в даному місяці
мінімальної зарплати та використовується для проведення індексацій, відповідно до чинного законодавства.
Допускається використання в довіднику до 15 додаткових коефіцієнтів, значення яких можна
використовувати при розрахунку заробітної плати.
Інформація з довідника про коефіцієнти використовується при автоматичному розрахунку нарахувань на
відпустку та лікарняні, а також при розрахунку зарплати. Рекомендується заповнити даний довідник на кілька
років вперед і надалі лише заміняти значення відповідних полів за необхідності.
Щоб увійти до довідника, необхідно скористатися пунктом меню Довідник коефіцієнтів, який знаходиться
в розділі Налаштування модуля Зарплата (Мал. 82).

Мал. 82

Мал. 83
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При вході в довідник за замовчуванням відображаються дані за рік, що відповідає поточному звітному
періоду заробітної плати. Для того, щоб змінити період відображення даних, необхідно натиснути кнопку Період
(F9), яка розміщена на панелі інструментів, і вказати новий період відображення даних.
Інтерфейс довідника показано на Мал. 83. Перелік і найменування коефіцієнтів на вкладці Довідник
щомісячних коефіцієнтів фіксований, ці коефіцієнти використовуються для системних розрахунків по
заробітній платі.
При додаванні нового запису у вкладці Коефіціенти вказуються наступні параметри (Мал. 84):
• Рік, місяць — період, на який встановлені коефіцієнти й індекси;
• Індекс інфляції — потрібен для розрахунку суми індексації заробітної плати;
• Несвоєчасних виплат — коефіцієнт для розрахунку несвоєчасних виплат на підприємстві;
• Відпускних — коефіцієнт для розрахунку відпускних. Сума вираховується з розрахунку середнього
для відпустки по кожному місяцю середнього, множиться на цей коефіцієнт. У загальному випадку
коефіцієнт дорівнює 1. Якщо значення коефіцієнта не вказано, то відпустка розрахована не буде;
• Лікарняних — коефіцієнт для розрахунку лікарняних. Сума вираховується з розрахунку середнього
для лікарняного по кожному місяцю середнього, множиться на цей коефіцієнт. У загальному випадку
коефіцієнт дорівнює 1. Якщо значення коефіцієнта не вказано, то лікарняний не буде розраховано;
• За середнім — коефіцієнт для розрахунку документів за середнім. Сума враховується з розрахунку
середнього по кожному місяцю, множиться на цей коефіцієнт. У загальному випадку коефіцієнт
дорівнює 1. Якщо значення коефіцієнта не вказано, то документ за середнім не буде розрахований;
• Додатково — додатковий коефіцієнт;
• Окладу/ГТС за середньому — коефіцієнт перерахунку окладу/ГТС при розрахунку середнього;
• Поріг індексації — використовується для розрахунку суми індексації заробітної плати.

Мал. 84
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У вкладці Значення вказується значення параметрів, які також використовуються при розрахунку заробітної
плати (Мал. 85):
• Мінімальна зарплата;
• Поріг соціальної пільги;
• Максимальний поріг;
• Прожитковий мінімум.

Мал. 85
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КРАЇНИ, МІСТА, ОБЛАСТІ, НАСЕЛЕНІ ПУНКТИ
Довідник Країни, міста, області, населені пункти містить повний перелік населених пунктів України. Даний
довідник використовується при формуванні адреси контрагента та в реквізитах фінансової, фіскальної та
статистичної звітності.
Доступ до довідника виконується через пункт меню Довідники, міста, області, населені пункти, який
розміщено в розділі Довідники модуля Продажі (Мал. 86) та Покупки (Мал. 87).

Мал. 86

Мал. 87

Також доступ до довідника можна здійснити через пункт меню Країни, міста, області, населені пункти,
який знаходиться в розділі Продажі і покупки модуля Довідники (Мал. 88).

Мал. 88

Інтерфейс має вигляд, показаний на Мал. 35. У вкладці Країни відображається перелік країн (Мал. 89,
номер 1), у вкладці Довідник областей відображається перелік областей для поточної країни (Мал. 89,
номер 2), у вкладці Міста (по країні) відображається перелік міст для поточної країни (Мал. 89, номер 3), у
вкладці Міста (по області) відображається перелік міст для поточної області (Мал. 89, номер 4).
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2

1

3

4

Мал. 89

При додаванні нової країни в довідник необхідно вказати такі обов’язкові параметри (Мал. 90):
• ISO – міжнародний цифровий код країни (код потрібної країни можна дізнатися, наприклад, за
посиланням: http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/ST002369.html);
• Найменування – назва крани;
• Скор.найм – скорочена назва країни.

Мал. 90
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Для додавання нового запису в довідник Міста (по країні) необхідно перейти на дану вкладку та натиснути
на кнопку Додати (F7), яка знаходиться на панелі інструментів. У формі, яка відкрилась, необхідно вказати
назву міста, назву країни та назву області (Мал. 91).

Мал. 91

Мал. 92
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Для додавання нового запису в довідник Міста (по області) необхідно перейти у вкладку Довідник
областей, яка знаходиться в правій частині інтерфейсу, вибрати області, до якої буде додане місто, перейти у
вкладку Міста (по області) та натиснути кнопку Додати (F7), яка знаходиться на панелі інструментів. У формі,
яка відкрилась, вказуються код і назва міста (Мал. 92).

63

Повернутися до змісту

Митниці

Довідники програмних продуктів MASTER

МИТНИЦІ
Дані довідника Митниці використовуються в документах зовнішньоекономічної діяльності.
Для того, щоб відкрити довідник, необхідно скористатися пунктом меню Митниці, який знаходиться в
розділі Довідники до документів модуля Довідники (Мал. 93).

Мал. 93

Інтерфейс довідника має вигляд, показаний на Мал. 94.

Мал. 94
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При додаванні нового запису в довідник, вказуються наступні параметри (Мал. 95):
• Код;
• Найменування;
• Скорочене найменування.

Мал. 95
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НАЛАШТУВАННЯ ЄСВ
Довідник Налаштування ЄСВ призначений для налаштування вивантаження даних персоніфікованого
обліку. Даний довідник поставляється передналаштованим і заповненим, але, за необхідності, його можна
відкоригувати.
Щоб відкрити довідник, необхідно скористатися пунктом меню Налаштування ЄСВ, який знаходиться в
розділі Налаштування модуля Зарплата (Мал. 96).

Мал. 96

Інтерфейс довідника показаний на Мал. 97.

Мал. 97

При додаванні нового запису в довідник вказуються наступні параметри (Мал. 98):
• Категорія — код категорії застрахованої особи в таблиці 6 по єдиному соціальному внеску;
• Найменування;
• Загальна сума заробітку — формула розрахунку суми заробітної плати або лікарняних. Тут застосовуються
ті ж змінні та формули, які використовуються під час налаштування довідника нарахувань/утримань;
• Перелік утримань ЄСВ — перелік утримань по єдиному соціальному внеску;
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• Фонди по загальній сумі заробітку — зазначаються перелік або формула вибору фондів, нарахованих на
суму загального заробітку;
• Відпускні — формула розрахунку суми нарахованих відпускних. Розрахунок відпускних повинен бути
визначений для кодів 1 і 2 застрахованої особи. Для договірників і лікарняних немає необхідності в
налаштуванні розрахунку суми відпускних;
• Види відпусток — необхідно вказати види відпусток для визначення кількості днів у трудових відносинах
під час перебування у відпустці;
• Фонди за сумою відпускних — вказується перелік або формула вибору фондів, нарахованих на суму
відпускних;
• Сума до мінімальної ЗП — вказується нарахування доплати до мінімальної зарплати;
• Фонди за сумою до мінімальної ЗП — вказується код фонду доплати до мінімального внеску ЄСВ;
• Умова — формула, що визначає необхідність формування даного коду по конкретному співробітнику. Як
правило, заповнюється для кодів 1 і 2 застрахованої особи та визначає наявність інвалідності;
• Дні в трудових відносинах — визначається розрахунок кількості днів перебування в трудових відносинах
з працівником для нарахувань заробітної плати. Якщо нічого не вказано, то розрахунок здійснюється за
системною процедурою;
• Види лікарняних — перелік видів документів лікарняних;
• Дні без утримання — формула розрахунку кількості днів «без змісту», які включаються в формулу
розрахунку доступних підсумкових полів табеля.

Мал. 98
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НАЛАШТУВАННЯ РОЗРАХУНКУ СПЕЦСТАЖУ
Довідник Налаштування розрахунку спецстажу призначений для визначення правил автоматичного
формування та додавання в картотеку спецстажів значень за певними видами спецстажу за необхідний
період. Даними для формування є табелі працівників, а також наряди відрядної заробітної плати.
Щоб відкрити довідник, необхідно скористатися пунктом меню Налаштування розрахунку спецстажа,
який знаходиться в розділі Налаштування модуля Зарплата (Мал. 99).

Мал. 99

Для кожного виду спецстажу необхідно налаштувати правила розрахунку. Для цього в екранній формі
вказуються такі параметри (Мал. 100):
• Стаж – код і найменування спецстажу за довідником спецстажу, для якого виконується налаштування
розрахунку;
• Період — період дії правила розрахунку;
• Код підстави – код по АРМ'у пенсійного фонду;
• Код одиниці виміру — код по АРМ'у пенсійного фонду;
• Формула днів — формула для підсумовування кількості днів по рядках табеля;
• Формула годин — формула для підсумовування кількості годин по рядках табеля;
• Наряди — перелік кодів типів нарядів, за якими слід виконувати підрахунок часу;
• Нарахування — перелік нарахувань у цих типах нарядів, за якими слід виконувати підрахунок часу;
• Норма тривалості роботи.
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Мал. 100
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НАРАХУВАННЯ/УТРИМАННЯ
Довідник нарахувань/утримань — це довідник, який містить налаштування та дані, необхідні безпосередньо
для розрахунку нарахувань й утримань із заробітної плати.
В рамках модуля Зарплата цей довідник є основним для виконання будь-яких автоматичних розрахунків на
підставі інформації, внесеної в табелі працівників, доплати, утримання в картотеках умовно-постійних доплат й
утримань, даних в інших різних картотеках (штатного розкладу тощо).
Для того, щоб відкрити довідник, необхідно скористатися пунктом меню Довідник нарахувань/утримань,
який знаходиться в розділі Налаштування модуля Зарплата (Мал. 101).

Мал. 101

Інтерфейс довідника має вигляд, зображений на Мал. 102.
У верхній частині довідника у вкладці Довідник нарахувань/утримань міститься перелік усіх можливих
нарахувань й утримань підприємства. У вкладці Перекодування рахунків визначаються правила перекодування
бухгалтерських рахунків для нарахувань / утримань.
В нижній частині інтерфейсу міститься довідник зовнішніх формул нарахувань/утримань. У цій частині
інтерфейсу здійснюється робота по налаштуванню формул розрахунку поточного нарахування/утримання.
При роботі з Довідником нарахувань/утримань доступні різні режими відображення нарахувань/утримань.
За замовчуванням, відображаються лише ті нарахування/утримання, які діють протягом поточного періоду.
Змінити умови відображення нарахувань/утримань можна за допомогою кнопки Період (Ctrl+F9), яка розміщена
на панелі інструментів.
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Мал. 102

При додаванні нового запису у вкладці Основна вказуються наступні параметри (Мал. 103):
• Код нарахування/утримання — рекомендується вказувати код із провідними нулями, тобто код «1»
вказувати як «001». Дане поле допускається заповнювати тільки при додаванні запису, в подальшому
не коригується. Також не допускається наявність декількох нарахувань/утримань із однаковими
кодами на один і той же період. Для формування коду допускається використовувати кириличні та
латинські букви;
• Скорочене найменування нарахування/утримання — використовується в формах друку (наприклад,
розрахунковий листок), а також у видах відображення;
• Повне найменування нарахування або утримання;
• Період дії — місяць-рік початку періоду дії та місяць-рік закінчення періоду дії нарахування/
утримання. Допускається додавання однакових нарахувань/утримань із різними періодами дії. Також
при коригуванні параметрів нарахування/утримання (зміна логіки розрахунку, зміна рахунку тощо)
рекомендується спочатку додати нарахування/утримання за зразком уже існуючого з таким самим
кодом, але з новим періодом дії, та вже в ньому виконувати зміни. Таким чином, за необхідності, буде
збережено історію змін і можливість швидкого повернення до попереднього варіанту розрахунку.
При додаванні нарахування/утримання з новим, більш пізнім періодом дії, що існує, нарахування/
утримання повинно бути закрито періодом дії;
• Вид нарахування — код виду нарахування зарплати, до якого відноситься дане нарахування/
утримання;
• Алгоритм розрахунку — алгоритм, при роботі якого обробляється дане нарахування/утримання.
Перелік алгоритмів знаходиться в довіднику Алгоритми розрахунку зарплати. Залежно від
налаштувань, дозволяється або забороняється доступ до полів на вкладці Параметри розрахунку та
деяких інших полів;
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• Структура зарплати — визначається, до якого виду зарплати (основна, додаткова, інші заохочення та
компенсації) відноситься даний вид нарахування. Використовується для формування звітів;
• Рахунок зарплати та стаття аналітики — вказується основний рахунок розрахунків по заробітній платі,
а також стаття аналітики за необхідності;
• Рахунок і стаття аналітики — вказується рахунок дебету та стаття аналітики по дебету для нарахувань
і рахунок кредиту та стаття аналітики по кредиту для утримань. У загальному випадку на ці рахунки
(в кореспонденції з основним рахунком розрахунків по заробітній платі) будуть сформовані проводки
по нарахуваннях й утриманнях. Існує можливість вказати в даному полі в якості рахунку спецсимволи
«*»/«*1»/«*2» (для нарахувань). В такому випадку при розрахунку нарахування використовується
балансовий рахунок й аналітика обліку витрат, зазначені в особовому рахунку по працівнику (основний
/ доп.1 / доп.2 відповідно);
• Формувати проводку — ознака визначає, чи буде це нарахування або утримання використовуватися
при автоматичному формуванні проводок за типовою господарською операцією;
• Враховувати у фондах — ознака визначає, чи буде це нарахування брати участь у розрахунку відрахувань
до фондів із підприємства;
• Враховувати у підсумках — ознака визначає необхідність урахування суми нарахування або утримання
в підсумках зарплати. Якщо ознака вказана, то сума нарахування враховується в підсумках як сума
Разом нараховано, а сума утримання — як сума Разом утримано. Суми Разом нараховано та Разом
утримано в підсумках беруть участь у розрахунку суми до виплати. Часто є необхідність розрахунку
нарахувань або утримань, щоб показати їх у розрахунковому листку та при цьому не використовувати
ці суми при розрахунку суми на руки. В такому випадку необхідно зняти ознаку обліку в підсумках
відповідного нарахування або утримання;
• Враховувати в формі 1ДФ — ознака визначає, чи буде це нарахування брати участь у формуванні форми
1-ДФ.

Мал. 103
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У вкладці Параметри розрахунку (Мал. 104) виконується налаштування параметрів, які використовуються
при виконанні розрахунку суми нарахування / утримання.
• Замінити на – вказується, на який код нарахування або утримання необхідно виконати заміну;
• Періоди розрахунку — періоди, за якими виконується розрахунок щодо поточного періоду розрахунку
(використовується для нарахувань);
• Додавання сум по місяцю розрахунку — ознака додавання розрахованих сум у розрахунковий
листок по місяцю розрахунку;
• Підсумовування рядків – при активованій ознаці розрахунок виконується за алгоритмом, але
в розрахунковий листок потрапляє один рядок як сума всіх розрахованих рядків. Найчастіше
використовується для утримань;
• Порожня сума — ознака додавання нарахувань/утримань із порожніми сумами при розрахунку
зарплати. Використовується для обліку днів/годин по нарахуванню/утриманню при сумі, що
дорівнює нулю. Наприклад, по нарахуванню Відпустка без збереження заробітної плати сума
завжди буде дорівнювати нулю. Якщо є необхідність показати кількість днів такої відпустки в
розрахунку заробітної плати, то у відповідному нарахуванні необхідно вказати ознаку Порожня
сума. В тому випадку, якщо сума нарахування дорівнює нулю, кількість днів і годин дорівнює нулю,
то нарахування не додається в розрахунок заробітної плати, незважаючи на ознаку;
• Відсоток — ознака визначає необхідність відображення в рядку розрахункового листка відсотка
для цього нарахування/утримання. Для розрахунку премії вказується відсоток премії, для умовнопостійного нарахування — відсоток нарахування, для утримання необхідно вказати правило
визначення відсотка в довіднику нарахувань/утримань (фіксоване значення або формула розрахунку
відсотка);
• Дні та години — ознаки додавання по нарахуванню/утриманню значень днів і годин у розрахункові
листки при розрахунку заробітної плати. При проставленні ознаки відкривається поле для
написання формули розрахунку годин і поле для вказівки формули розрахунку днів. Для алгоритму
нарахування за табелем необхідно вказати змінну підсумків днів або годин табеля;
• Організація — ознака додавання по нарахуванню/утриманню коду організації при розрахунку
заробітної плати. З цієї організації в подальшому може бути сформована проводка. Наприклад,
при розрахунку утримання поштового збору з суми аліментів необхідно враховувати організацію
поштового збору на платіж, щоб мати можливість у подальшому сформувати проводку за сумою
поштового збору на правильну організацію. Доступні наступні змінні в поле для ознаки:
°° Формула. Є можливість вказати код організації в явній формі за довідником контрагентів.
Використовується в тому випадку, коли організація для даного утримання завжди однакова.
Також можна вказати формулу, по якій необхідно визначити код організації;
°° Організація профспілки. При розрахунку заробітної плати по даному утриманню потрібно
підставити організацію профспілки, яка вказана по працівнику в картотеці членства в профспілку;
°° Організація одержувача. При розрахунку заробітної плати по даному утриманню потрібно
підставити організацію одержувача платежу;
°° Організація поштового збору. При розрахунку заробітної плати по даному утриманню потрібно
підставити організацію поштового збору.
• Група розрахунку — можливість об'єднати нарахування й утримання в групу/групи та надалі
виконувати розрахунок заробітної плати за групами нарахувань/утримань.
У вкладці Умова формули, при необхідності, вказується умова розрахунку, при виконанні якого будуть
розраховуватися нарахування/утримання.
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Мал. 104

У вкладці Додатково виконується налаштування наступних параметрів (Мал. 105):
• Прибуток 1ДФ — код доходу, який застосовується по даному виду нарахувань при заповненні форми
1ДФ. У випадку, якщо ознаку доходу не проставлено, він обирається з особового рахунку працівника
(останнього основного на період формування);
• Колір пера — колір тексту за даним нарахуванням або утриманням у вигляді відображення розрахунку
заробітної плати. За замовчуванням — чорний;
• Колір фону — колір фону для даного нарахування або утримання у вигляді відображення розрахунку
заробітної плати. За замовчуванням — білий;

Мал. 105
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Довідник формул, який розміщений у нижній частині інтерфейсу, призначений для налаштування формул
розрахунку нарахувань й утримань. Довідник дозволяє розділити формулу розрахунку на складові елементи й
оперувати вже саме ними, що спрощує процес складання, налагодження та читабельності формули розрахунку.
При додаванні нового запису в довідник вказуються наступні параметри (Мал. 106):
• Нарахування/Утримання — код нарахування/утримання;
• Період з ... по — період дії нарахування/утримання;
• № п/п. — номер запису по порядку розрахунку. Номер визначає послідовність розрахунку;
• Тип рядка — визначається облік розрахованого значення. Обирається одне зі значень:
°° Проміжне значення — розрахункове значення, яке записується в розрахунковий листок, може
бути використано далі в розрахунках або розраховується для зручності перевірки підсумкового
розрахунку;
°° Формула підсумкова — підсумкове значення суми нарахування або утримання. Записується в
розрахунковий листок;
• Найменування — найменування рядка. З цим же найменуванням рядок буде відображатися в
розшифровці розрахунку нарахування/утримання в розрахунковому листку;
• Припинити розрахунок при нульовому значенні — ознака визначає необхідність припинити розрахунок
нарахування/утримання, якщо за поточним зовнішнім результатом розрахунку нарахування/утримання
буде нульове значення;
• Періоди — ознака розрахунку суми за періодами. При виборі ознаки відкривається поле для написання
вираження обліку періоду вибору сум із розрахункових листків. Формат: -1, -2, -3. Наприклад, вираз: 1, 2,
-3 означає, що періодами вибору сум будуть три місяці, що йдуть перед місяцем розрахунку;
• Формула — для складання формул використовується Конструктор формул, що викликається по кнопці
F10.

Мал. 106
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У вкладці Підсумок вказуються налаштування, які дозволяють розрахувати підсумкове значення за
поточним зовнішнім нарахуванням/утриманням. У полі Підсумковий вираз задається формула для обліку
підсумованого значення.
Підрозділи
Довідник Підрозділи містить перелік підрозділів компанії. Підрозділи можуть бути згруповані за
структурним або функціональним входженням для вирішення управлінських і виробничих задач.
Для того, щоб відкрити довідник, необхідно скористатися пунктом меню Підрозділи, який знаходиться
в розділі Довідники модуля Кадри (Мал. 107) або пунктом меню Довідник підрозділів, який знаходиться в
розділі Підрозділи модуля Довідники (Мал. 108).

Мал. 107

Мал. 108

Інтерфейс довідника має вигляд, зображений на Мал. 109.
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2

1

3

Мал. 109

В лівій частині зібрані групи підрозділів, які заведені в програмний продукт MASTER, у правій частині
відображається вміст цих підрозділів.
На вкладці Типи ієрархій (Мал. 109, номер 1) відображаються групи підрозділів, відповідно до
структури організації.
У вкладці Довідник підрозділів (Мал. 109, номер 2) відображається перелік підрозділів у
деревоподібному вигляді (у вигляді ієрархічної структури).
У вкладці Довідник підрозділів. Періодичні реквізити (Мал. 109, номер 3) відображається інформація
по підрозділу по періодах в залежності від змін у реквізитах підрозділу.
За замовчуванням, цей довідник постачається пустим. Кожний користувач налаштовує його в
залежності від того, які підрозділи наявні в організації.
Якщо підрозділів на підприємстві немає, то все одно необхідно завести один підрозділ і назвати
його, наприклад, Підприємство. Це пов’язано з тим, що підрозділ є обов’язковою аналітикою в багатьох
рахунках. Якщо в організації немає підрозділів, і в довідник не додано жодного підрозділу, то в документах,
де аналітика є обов’язковою по підрозділах, інформація не зможе бути коректно заповнена.
Якщо ж є затверджена структура підприємства, то в довідник вноситься інформація про ті підрозділи,
які є на підприємстві.
При додаванні нового підрозділу (Мал. 110) необхідно вказати такі параметри:
• Підрозділ — назва підрозділу;
• Об’єкти — об’єкт, для якого актуальний даний підрозділ. У програмному продукті MASTER
передбачено багатооб’єктний облік, тому вказуються налаштування, які будуть відображатися в
одному з об’єктів. В кожному з об’єктів може бути своя структура підрозділів;
• Діє з — термін дії підрозділу, може мінятися при зміні структури підприємства, ліквідації підрозділу
тощо;
• Код за КОАТУУ — код обирається відповідно до державного класифікатора, який є в програмному
продукті MASTER. В цьому класифікаторі вказані всі адміністративні територіальні одиниці.
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Мал. 110

Можлива ситуація, коли підприємство знаходиться в одному місці, а підрозділи — в іншому.
В такому випадку для кожного підрозділу вказується відповідний код КОАТУУ. Це поле не
обов’язкове, але рекомендоване для заповнення. В подальшому код КОАТУУ використовується в
документах звітності, зокрема, в податковій звітності;
• Податкова інсп. — із довідника податкових інспекцій обираємо відповідну податкову інспекцію,
якій підпорядковується підрозділ. Можлива ситуація, що підприємство звітується одній податковій
інспекції, а підрозділи — іншій. У такому випадку для кожного підрозділу вказується відповідна
податкова інспекція. Це поле необов’язкове, але рекомендоване для заповнювання;
• Керівник — ПІБ керівника підрозділу. В усіх документах, які пов’язані з даним підрозділом, і де
обов’язковим реквізитом є Керівник, цей реквізит буде додаватись автоматично;
• Мат-відп по ТМЦ — ПІБ матеріально-відповідальної особи по ТМЦ. Якщо цей реквізит заповнено,
то він буде автоматично підставлятися в документи руху ТМЦ. У всіх документах, пов’язаних із
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ТМЦ (будь-які переміщення між складами, придбання, продаж ТМЦ тощо), реквізит Матеріальновідповідальна особа є обов’язковим — він буде заповнюватися автоматично;
• Мат-відп по ОЗ — ПІБ матеріально-відповідального по основним засобам. Усі основні засоби
видаються під чиюсь матеріальну відповідальність. Якщо заповнено цей реквізит, то, відповідно,
його буде додано автоматично в усі необхідні документи;
• Реквізити Мат-відп по ТМЦ, Мат-відп по ОЗ не є обов’язковими для заповнення, але рекомендується
їх вказати, тому що може бути кілька матеріально-відповідальних осіб по різних ділянках, і при
формуванні документів потрібний реквізит буде додаватися автоматично;
• Внутрішній код нового підрозділу заповнюється автоматично.
Налаштуємо підпорядкування нового, щойно створеного підрозділу.
Для того, щоб додати підрозділ у склад ієрархії в організації, необхідно перейти на закладку
Типи ієрархії. За допомогою кнопки Склад ієрархії, яка знаходиться на панелі інструментів, вказати
підпорядкованість даного підрозділу.
Для цього в таблиці, яка відкрилась, необхідно вибрати назву підрозділу, якому буде підпорядковуватися
даний підрозділ. За допомогою кнопки Додати (F7), яка знаходиться на панелі інструментів, додати дану
підпорядкованість (Мал. 111).

Мал. 111
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ПОДАТКОВІ ГРУПИ ОЗ І НОРМИ АМОРТИЗАЦІЙНИХ ВІДРАХУВАНЬ
Переналаштований довідник Податкові групи ОЗ і норми амортизаційних відрахувань містить інформацію
про податкові групи основних засобів і норми амортизаційних відрахувань для кожної групи користувачів.
Щоб вибрати цей довідник, необхідно скористатися пунктом меню Податкові групи

ОЗ та норми

амортизаційних відрахувань, який знаходиться в розділі Довідники модуля ОЗ та НМА (Основні засоби та
нематеріальні активи) (Мал. 112).

Мал. 112

Інтерфейс довідника має такий вигляд: у верхній частині розміщена вкладка Податкові групи ОЗ, НМА,
в якій відображається перелік груп основних засобів і нематеріальних активів, у нижній частині розміщені
вкладки Норми амортизаційних відрахувань (по періоду); Норми амортизаційних відрахувань (усі) і Рахунки
обліку основних засобів (Мал. 113).

Мал. 113
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У вкладці Норми амортизаційних відрахувань (по періоду) відображається інформація про шифр і
найменування групи ОЗ, мінімально доступний термін корисного використання для поточної групи ОЗ, що
використовуються для розрахунку амортизації в бухгалтерському обліку та встановлені законодавчо. Для
зміни значень параметрів необхідно перейти в цю вкладку, активувати рядок і натиснути кнопку Змінити
(F4), яка знаходиться на панелі інструментів. За необхідності, вказується мінімально доступний, згідно
міжнародних стандартів фінансової звітності, термін корисного використання для податкового обліку
(Мал. 114).

Мал. 114

У вкладці Норми амортизаційних відрахувань (усі) відображається інформація про мінімально доступний
термін корисного використання для всіх груп основних засобів (Мал. 115).

Мал. 115

У вкладці Рахунки обліку основних засобів відображається балансовий рахунок обліку для поточної групи
основних засобів вибраного об’єкту зі значеннями аналітик (Мал. 116).
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Мал. 116
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ПОСАДИ
Довідник Посади використовується для зберігання переліку посад/професій, які використовуються на
підприємстві.
Щоб відкрити довідник, необхідно скористатися пунктом меню Посади, який розташовано в розділі
Довідники модуля Кадри (Мал. 117).

Мал. 117

Інтерфейс довідника, який відкриється на екрані, має дві частини (Мал. 118). У верхній частині розміщена
таблиця з вкладкою Професії – довідник професій, поля якого заповнено згідно національного класифікатору
професій України ДК 003:2010, Загальносоюзного класифікатору професій, посад і тарифних розрядів (ЗКППТР),
Єдиного тарифно-кваліфікаційного довідника робіт і професій робітників (ЄТКД).
У нижній частині інтерфейсу довідника розміщена таблиця з вкладкою Довідник професій. Пооб’єктне
налаштування – довідник із посадами/професіями, які є на даному підприємстві.

Мал. 118
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При додаванні нової позиції в довідник (Мал. 119) вказуються наступні параметри:
• Тип запису (вибирається або посада, або професія);
• Код професії (згідно національного класифікатору України);
• Повне найменування професії або посади;
• Скорочене найменування.
За необхідності, вказуються Розряд і Категорія (Керівники, Фахівці, Службовці тощо).

Мал. 119

Для того, щоб додати нову позицію в довідник професій, який відноситься до даного
підприємства, необхідно в довіднику Професії виділити потрібну професію, перейти на вкладку Довідник
професій.Пооб’єктне налаштування та натиснути на кнопку Додати (F7), яка знаходиться на панелі
інструментів.
У формі, яка відкрилась, у полі Об’єкти необхідно вибрати те підприємство, до якого буде відноситься
та чи інша посада або професія (Мал. 120).
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Мал. 120
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ПРАВИЛА РОЗРАХУНКУ ДОКУМЕНТІВ ЗА СЕРЕДНІМ
Довідник призначений для налаштування розрахунку наступних типів документів: відпускних, лікарняних,
документів за середнім. У довіднику описуються правила розрахунку для кожного виду документа — в
розрахункові листки потрапляє вже розрахована підсумкова сума.
Щоб увійти в довідник, необхідно скористатися пунктом меню Правила розрахунку документів за середнім,
який знаходиться в розділі Налаштування модуля Зарплата (Мал. 121).

Мал. 121

Інтерфейс довідника складається з таких частин (Мал. 122):

Мал. 122
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У верхній лівій частині інтерфейсу знаходиться перелік доступних типів документів:
• Лікарняні;
• Відпустки;
• По середньому.
У верхній правій частині інтерфейсу знаходиться перелік видів документів по кожному з цих типів.
В нижній частині інтерфейсу знаходиться вкладка з Правилами розрахунку для кожного виду документів.
Залежно від типу документа, доступний різний набір параметрів для налаштування.
Після вибору будь-якого з основних типів документів, необхідно вказати, для якого саме виду документа
виконується налаштування розрахунку.

РОЗРАХУНОК ВІДПУСТОК
Для того, щоб додати новий запис в довідник Види відпусток, необхідно вибрати у вкладці Тип документів
значення Відпустки, перейти на вкладку Види відпусток і натиснути на кнопку Додати (F7), яка розташована на
панелі інструментів.
У формі, яка відкрилась, вказуються такі значення (Мал. 123):
• Код відпустки;
• Найменування відпустки;
• Скорочене найменування відпустки;
• Тип відпустки (може бути Фактична чи Компенсаційна). Ознака фактичної відпустки в подальшому
використовується при розрахунку невикористаних днів відпустки. Відпустки з ознакою Фактична відпустка
відображаються в картотеці Періоди використання відпусток як фактично використані дні відпустки;
• Планові дні відпустки — використовується при плануванні періоду відпустки в функції Періоди
використання відпусток;
• Кількість оплачуваних днів відпустки — при зазначенні кількості днів оплачуваної відпустки в картотеці
відпусток відкривається поле До оплати, де необхідно вказати кількість оплачуваних днів із цієї
відпустки. Виконується перевірка на перевищення кількості цих днів у документі відпустки та кількості,
зазначеної в налаштуванні виду відпустки. Перевищення не допускається;
• Підстава для надання відпустки;
• Відповідна стаття з довідника КЗоТ. Зазначена стаття автоматично підставляється в документ відпустки
при зазначенні виду відпустки;
• Накладення періодів (може бути Перевіряти або Не перевіряти) — перевірка на накладення періоду
документа відпустки на періоди інших документів при формуванні наказу на відпустку. Якщо вказано
Перевіряти, то при збереженні документа відпустки виконується перевірка та, якщо виявлено накладення
періодів, то видається попередження;
• Вказувати робочий період при плануванні — використовується при плануванні періоду відпустки в функції
Періоди використання відпусток. Якщо ознака встановлена, то при плануванні відпустки є можливість
вказати робочий період, за який формується графік відпусток. Інакше, робочий період розраховується
від дати прийому;
• Вид додаткової відпустки — використовується для можливості планування основної та додаткової
відпустки окремо (різні робочі періоди, за які нарахована відпустка працівникові). Для роздільного
планування види основних і додаткових відпусток повинні бути внесені в довідник Види відпусток і
розділені за даною ознакою;
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• Облік в компенсації — ознака визначає, чи враховується цей вид відпустки при розрахунку компенсації
за невикористану відпустку при звільненні;
• Облік в особовій картці — ознака визначає облік документа при визначенні статусу працівника в особовій
картці.

Мал. 123

Після додавання нового виду відпусток необхідно зробити в ньому відповідні коригування. Для цього
потрібно перейти на вкладку Правила розрахунку документів і натиснути кнопку Змінити (F4), яка знаходиться
на панелі інструментів. З’явиться форма (Мал. 124), в якій для коригування доступні певні параметри.

Мал. 124
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У вкладці Основні налаштовуються такі параметри:
• Тип документа — вибір за довідником Види відпусток. Проставляється автоматично за поточним типом
документа;
• Не розраховувати — ознака визначає, чи будуть розраховуватися нарахування по документу. Якщо
ознака вказана, то документ буде лише прописуватися в табель (при відповідних налаштуваннях),
нарахування по документу розраховуватися не будуть;
• Розрахунок по днях/годинах — правило визначення розрахунку лікарняного по днях або годинах.
Можливі варіанти:
°° Дні — розрахунок документа здійснюється по днях;
°° Години — розрахунок документа здійснюється по годинах;
• Дата прийому — варіант визначення меж періоду для розрахунку середнього по документу. Можливі
варіанти:
°° Не враховувати — для розрахунку середнього відбираються всі нарахування за періодом розрахунку
без урахування дат прийому та звільнення;
°° По останньому прийому — для розрахунку середнього відбираються всі нарахування за періодом
розрахунку лише від дати останнього прийому працівника на підприємство;
• Повністю відпрацьований місяць — ознака визначає, чи буде взята до розрахунку середнього сума за
неповний місяць прийому на підприємство;
• Розрахунок днів/годин середнього — варіант визначення днів/годин для розрахунку середнього
стосовно конкретного виду відпустки. Можливі варіанти:
°° За календарем (Календарні дні) — дні для середнього розраховуються за календарем у календарних
днях;
°° За календарем (Всі свята) — дні для середнього розраховуються за календарем у календарних днях
за мінусом святкових днів;
°° За розрахунковими листами — при виборі цього варіанту розрахунку відкривається кнопка
Нарахування. Необхідно вказати, за якими кодами нарахувань буде розраховуватися кількість днів
для розрахунку середнього;
°° По табелю — дні для середнього розраховуються за табелями працівника;
°° Своя формула – додавання своєї формули для розрахунку кількості днів для розрахунку середнього.
• Порівняння середнього заробітку — визначення порогової величини, з якою порівнюється розрахований
середній заробіток і вибирається одна з цих величин для подальшого розрахунку. Можливі варіанти:
°° Відсутній — розрахована величина середнього ні з чим не порівнюється;
°° Своя формула — можливість написати свою формулу для розрахунку обмежень за розміром
середнього.
• Розрахунок за відсутності середнього. Варіанти розрахунку середнього в разі, коли середнє розрахувати
за розрахунком попередніх місяців не вдається. Можливі варіанти:
°° Відсутній — середнє не розраховується;
°° За окладом — в якості середнього приймається оклад або годинна тарифна ставка працівника;
°° Своя формула — можливість написати свою формулу для розрахунку середнього.
• Нарахування без коефіцієнта — перелік кодів нарахувань, які необхідно врахувати в загальній сумі при
розрахунку середнього без урахування підвищуючого коефіцієнта;
• Кількість місяців — кількість місяців для розрахунку середнього;
• Виключити з суми середнього — перелік кодів нарахувань, які необхідно виключити з розрахунку
середнього саме з цього виду документа. Використовується у випадках, коли нарахування в принципі
Мал. 124
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входять у розрахунок середнього, та по ним в довіднику нарахувань/утримань вказане відповідне
входження, але в розрахунок середнього саме по даному виду документа якісь із цих нарахувань
входити не повинні. В такому випадку необхідно вказати перелік таких нарахувань в даному
налаштуванні;
• Входження — код входження за довідником нарахувань/утримань, за яким необхідно визначати
суми, нараховані для розрахунку середнього. Якщо нічого не вказано, суми нарахувань визначаються
за відповідними системними ознаками входження (Відпустка, Лікарняний, За середнім);
• Нарахування по місяцю розрахунку — для розрахунку середнього по документу всі нарахування
групуються по місяцю нарахування. Якщо необхідно вказати виключення з цього правила і якісь
коди нарахувань враховувати по місяцю розрахунку, то необхідно вказати ці коди нарахувань.
У вкладці Нарахування вказуються параметри визначення кодів нарахувань для сум по документу
відпустки (Мал. 125).

Мал. 125

• Дні до оплати — визначається правило вибору днів до оплати в періоді документа. Можливі варіанти:
°° Вручну — кількість днів до оплати при розрахунку документа автоматично не визначається,
а вноситься вручну при реєстрації документа. Якщо ознака встановлена, то в документі стає
доступною для коригування вкладка Параметри розрахунку. В цій вкладці необхідно вказати
періоди нарахування, кількість днів для оплати для кожного періоду нарахування та відповідні
коди нарахувань за довідником нарахувань/утримань;
°° За календарем (Календарні дні) — за документом оплачуються всі календарні дні;
°° За календарем (Всі свята) — за документом оплачуються календарні дні за винятком святкових;
°° Робочі дні — за документом оплачуються робочі дні.
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• Нарахування — вказуються коди нарахувань поточного, минулого та майбутнього періодів, а також
кількість днів для кожної групи нарахувань;
• Своя формула розрахунку суми — при активній ознаці відкривається поле для написання своєї формули
розрахунку нарахування;
• По місяцю нарахування — ознака додавання нарахувань по документу в розрахунковий листок у
місяці нарахування. При встановленій ознаці нарахування додаються в розрахунковий листок у тому
місяці розрахунку, що дорівнює місяцю нарахування. Якщо ознака не встановлена, то всі нарахування
додаються в той місяць розрахунку, в якому вони були розраховані, незалежно від місяця нарахування.
У вкладці Премії визначаються параметри обліку премій і разових виплат при розрахунку середнього по
документу (Мал. 126).
• Варіант визначення сум премій — по місяцю нарахування або за місяцем розрахунку;
• Місячна премія — перелік нарахувань, які повинні враховуватися в розрахунку середнього як місячна
премія. Є можливість вказати свою формулу перерахунку суми місячної премії в розрахунку середнього;
• Квартальна премія — перелік нарахувань, які повинні враховуватися в розрахунку середнього як
квартальна премія. За замовчуванням, сума зазначених кодів нарахування буде враховуватися
в розрахунку середнього в розмірі 1/3 для кожного місяця. Є можливість вказати свою формулу
перерахунку суми премії в розрахунку середнього;
• Річна премія — перелік нарахувань, які повинні враховуватися в розрахунку середнього як річна премія.
За замовчуванням, сума зазначених кодів нарахування буде враховуватися в розрахунку середнього
в розмірі 1/12 для кожного місяця. Є можливість вказати свою формулу перерахунку суми премії в
розрахунку середнього.

Мал. 126

У вкладці Табель визначаються параметри автоматичного прописування документа в табель (Мал. 127):
• Прописувати коди днів у табель по документу — ознака визначає необхідність прописування кодів днів
у табель за поточним документом відповідно до вказаних у даній вкладці налаштувань;
• Прописувати коди лише по поточному періоду — ознака визначає необхідність прописування документа
в табель лише поточного періоду. Якщо документ переходить на наступний місяць, то в наступному
місяці при автоматичному прописуванні в табель документ не пропишеться. Відповідні коди дня
пропишуться тільки в табель поточного місяця;
• Позначення в табелі — необхідно вказати коди днів, якими позначається документ в табелі;
• Прописати по — визначається, по яких днях табеля й яким чином виконувати прописування документа.
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Правила визначаються для кожного з наступних днів:
°° свято;
°° вихідні;
°° робота в свято;
°° інші.
Можливі варіанти прописування:
Не змінювати — код дня в табелі змінений не буде. Тобто код дня документа в табель не прописується;
Замінити на — поля для окремого позначення днів у табелі. Тобто необхідно вказати окремі позначення в
табелі по документу для даного статусу дня. Саме цими кодами днів будуть позначені дні періоду документа з
відповідним статусом;
Код документа — в табель пропишеться код дня документа.

РОЗРАХУНОК ЛІКАРНЯНИХ
Для того, щоб додати новий запис у довідник Види відпусток, необхідно вибрати у вкладці Тип документів
значення Лікарняні, перейти на вкладку Види лікарняних і натиснути на кнопку Додати (F7), яка розташована
на панелі інструментів.

Мал. 127

В формі, яка відкрилась (Мал. 128), вказуються такі значення:
• Код;
• Найменування;
• Скорочене найменування;
• Підстава — код обґрунтування для обліку стажу. Використовується в персоніфікації;
• Накладення періодів (може бути Перевіряти або Не перевіряти) — перевірка на перетин періоду
лікарняного та періодів інших документів при формуванні документа лікарняного. Якщо вказано
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Перевіряти, то при збереженні лікарняного виконується перевірка і, в разі виявлення накладення
періодів, видається попередження;
• Враховувати дітей — перелік родичів за довідником Члени сім'ї/родичі. Заповнюється для видів
лікарняних, при введенні яких необхідно вказати родича. Наприклад, лікарняний по догляду за дитиною;
• Облік в особовій картці — ознака визначає облік документа при визначенні статусу працівника в
особовій картці.

Мал. 128

Мал. 129
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Після додавання нового виду лікарняних необхідно зробити в ньому відповідні коригування. Для цього
необхідно перейти на вкладку Правила розрахунку документів і натиснути кнопку Змінити (F4), яка знаходиться
на панелі інструментів. З’явиться форма (Мал. 129), в якій у вкладці Основна для коригування доступні
параметри, аналогічні параметрам налаштування Розрахунку відпусток.
Зміна стосується параметру Порівняння середнього заробітку. Крім описаних вище можливих
варіантів Відсутній і Своя формула, існує варіант Мінімум/Максимум, який враховує мінімальний і
максимальний пороги. В якості мінімального порогу береться розмір мінімальної зарплати, в якості
максимального порогу - максимальний поріг для нарахування ЄСВ. Значення порогів зберігаються в
Довіднику коефіцієнтів.
Також параметр Розрахунок за відсутністю середнього має варіант По окладу 30,44, в якому в якості
середньоденного приймається оклад працівника, поділений на середню кількість днів у місяці = 30,44.
У вкладці Нарахування вказуються наступні параметри визначення кодів нарахувань для сум за листками
непрацездатності (Мал. 130):
• Дні до оплати — визначається правило вибору днів до оплати в періоді документа:
°° Вручну — кількість днів до оплати при розрахунку документа автоматично не визначається,
а вноситься вручну при реєстрації документа. Якщо ознака встановлена, то в документі стає
доступною для коригування вкладка Параметри розрахунку. В цій вкладці необхідно вказати
періоди нарахування, кількість днів для оплати для кожного періоду нарахування та відповідні коди
нарахувань за довідником нарахувань/утримань;
°° За календарем (Календарні дні) — за документом оплачуються всі календарні дні;
°° За календарем (Всі — святкові) — за документом оплачуються календарні дні за винятком святкових;
°° Робочі дні — за документом оплачуються робочі дні.
• Нарахування — вказуються коди нарахувань поточного, минулого та майбутнього періодів, а
також кількість днів для кожної групи нарахувань. Наприклад, перші п'ять днів лікарняного по
тимчасовій непрацездатності оплачуються за рахунок коштів підприємства, інші дні — за рахунок
Фонду соціального страхування. Для того, щоб програмний продукт MASTER автоматично розбив
розрахунок лікарняного на перші п'ять днів й інші дні, необхідно для кодів нарахувань лікарняного
за рахунок підприємства вказати кількість днів — 5, для кодів нарахувань лікарняного за рахунок
коштів Фонду соціального страхування вказати максимальне значення днів — 9999 (тобто, всі інші
дні документа);
• Своя формула розрахунку суми — при вказаній ознаці відкривається поле для написання своєї формули
розрахунку нарахування;
• По місяцю нарахування — ознака додавання нарахувань по документу в розрахунковий листок у
місяці нарахування. При встановленій ознаці нарахування додаються в розрахунковий листок у тому
місяці розрахунку, що дорівнює місяцю нарахування. Якщо ознака не встановлена, то всі нарахування
додаються в той місяць розрахунку, в якому вони були розраховані незалежно від місяця нарахування;
• Відсоток стажу — ознака визначення відсотка оплати документа в залежності від стажу працівника.
Можливі варіанти:
°° За стажем — розраховується кількість років стажу, на підставі цього виконується визначення
відсотка нарахування за лікарняним листком. Стаж розраховується при введенні лікарняного листа
та відображається у формі введення;
°° 100% — відсоток нарахування лікарняного завжди 100%, незалежно від стажу працівника;
°° Своя формула — можливість написати свою формулу для розрахунку відсотка нарахування;
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Мал. 130

Налаштування вкладки Премії для документа лікарняного повністю аналогічне налаштуванню для
документа відпустки.
Налаштування вкладки Табель для документа лікарняного повністю аналогічне налаштуванню для
документа відпустки.

РОЗРАХУНОК ДОКУМЕНТІВ ПО СЕРЕДНЬОМУ
Для того, щоб додати новий запис у довідник Види документів по середньому, необхідно вибрати у вкладці
Тип документів значення По середньому, перейти на вкладку Види документів по середньому та натиснути на
кнопку Додати (F7), яка розташована на панелі інструментів.
В формі, яка відкрилась (Мал. 131), вказуються такі значення:
• Код;
• Найменування;
• Скорочене найменування;
• Накладення періодів (може бути Перевіряти або Не перевіряти) — перевірка на перетин періоду
документа за середнім на періоди інших документів при формуванні документа за середнім. Якщо
вказано «Перевіряти», то при збереженні документа за середнім виконується перевірка і, в разі
виявлення накладення періодів, видається попередження;
• Підстава — код обґрунтування для обліку стажу;
• Облік в особовій картці — ознака визначає облік документа при визначенні статусу працівника в
особовій картці.
Після додавання нового виду документа по середньому необхідно зробити в ньому відповідні коригування.
Для цього необхідно перейти на вкладку Правила розрахунку документів і натиснути на кнопку Змінити (F4),
яка знаходиться на панелі інструментів.
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Мал. 131

Для типу документів по середньому налаштування параметрів аналогічне налаштуванню типу документа
лікарняного та відпустки.
Вкладка Основна має вигляд, зображений на Мал. 132.

Мал. 132

У вкладці Нарахування вказуються наступні параметри визначення кодів нарахувань для сум за
документами за середнім (Мал. 133):
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Мал. 133

Налаштування вкладки Премії для документа по середньому повністю аналогічне налаштуванню для
документа відпустки.
У вкладці Табель вказуються параметри автоматичного прописування документа в табель. Крім вже вище
описаних налаштувань для документів відпустки, для документів за середнім додані наступні налаштування
(Мал. 134):

Мал. 134
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Прописувати години в табель по документу — доступне налаштування прописування документа по годинах:
°° Вид годин — вид годин, який буде прописаний по документу в табель;
°° Правило розрахунку фактичних годин табеля — алгоритм розрахунку фактичних годин при
прописуванні зазначеного виду годин у табель. Тобто, вказується, яким чином перерахувати
фактичні години, які вже прописані в цей день, при накладенні на нього документа.
Можливі варіанти:
°° Не змінювати — фактичний час не змінюється, в розшифровку по дню додається кількість годин по
документу з зазначеного виду годин;
°° Збільшити на кількість по виду годин — фактичний час збільшується на кількість годин по документу;
°° Зменшувати на кількість по виду годин — фактичний час зменшується на кількість годин по
документу.
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ПРИЗНАЧЕННЯ ОЗ
В переналаштованому довіднику Призначення ОЗ відображається розподіл основних засобів за
функціональним призначенням. Довідник Призначення ОЗ використовується при заповненні інвентарної
картки обліку основних засобів.
Щоб відкрити довідник Призначення ОЗ, необхідно скористатися пунктом меню Призначення ОЗ, який
знаходиться в розділі Довідники модуля ОЗ та НМА (Мал. 135).

Мал. 135

При запуску довідника відкриється таблиця з вкладкою Призначення ОЗ, в якій відображається перелік
призначень (Мал. 136).

Мал. 136

При додаванні в довідник ознаки призначення ОЗ необхідно вказати найменування й ознаку (Мал. 137).
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Мал. 137
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ПРИЧИНИ СПИСАННЯ ОЗ
В довіднику Причини списання ОЗ відображаються причини списання основних засобів. Довідник Причини
списання ОЗ використовується в документі списання основних засобів.
Щоб відкрити довідник Причини списання ОЗ, необхідно скористатися пунктом меню Причини списання
ОЗ, який знаходиться в розділі Довідники модуля ОЗ та НМА (Мал. 138).

Мал. 138

При запуску довідника відкриється таблиця з вкладкою Причина вибуття ОЗ, в якій відображається перелік
причин списання ОЗ (Мал. 139).

Мал. 139
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В екранній формі, яка з’явиться при додаванні нової причини списання ОЗ, необхідно ввести найменування
та скорочене найменування причини списання ОЗ (Мал. 140).

Мал. 140

102

Повернутися до змісту

Прості довідники

Довідники програмних продуктів MASTER

ПРОСТІ ДОВІДНИКИ
Програмний продукт MASTER поставляється з рядом простих довідників, які використовуються в різних
модулях програмного продукту. Прості довідники використовуються для введення та зберігання інформації,
яка в подальшому використовується для введення оперативної інформації в якості довідкової інформації,
для перевірок існування коду тощо. Всі прості довідники фізично зберігаються в одній таблиці, тому немає
необхідності створювати окрему таблицю для кожного довідника.
Для того, щоб відкрити перелік простих довідників, необхідно скористатися пунктом меню Прості довідники,
який знаходиться в розділі Інше модуля Довідники (Мал. 141).

Мал. 141

Інтерфейс має вигляд, зображений на Мал. 142. В лівій частині інтерфейсу розміщено перелік простих
довідників. Один рядок таблиці — це опис одного простого довідника.
В правій частині інтерфейсу — перелік даних, які стосуються того чи іншого довідника.

Мал. 142
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Для додавання нового довідника необхідно натиснути на кнопку Додати (F7), яка знаходиться на панелі
інструментів. Форма додавання, перегляду, коригування та видалення простого довідника складається з
декількох вкладок (Мал. 143):
• Основні — вкладка призначена для опису основних параметрів (обов'язкових параметрів, які описуються
при створенні нового простого довідника);
• Коефіцієнти — вкладка призначена для додавання додаткових числових ознак;
• Ознаки — закладка призначена для додавання додаткових символьних ознак;
• Help – закладка призначена для конфігурації функціональних можливостей і зовнішнього вигляду
простого довідника.

Мал. 143

У вкладці Основні налаштовуються наступні параметри простого довідника:
• Аліас – унікальний ідентифікатор простого довідника. Унікальний ідентифікатор системного простого
довідника завжди починається на букву, а простий довідник, складений користувачем програмного
продукту з правами адміністратора, починається з символа «_»;
• Найменування – найменування простого довідника;
• Тип – тип поля Код простого довідника. Можливі варіанти:
°° символьний;
°° числовий.
• Довжина – довжина поля «Код». Для символьного типу — від 1 до 15 символів, для числового типу — від
1 до 5 розрядів;
• Найм.поля – найменування поля Код;
• Шаблон коду – використовується для автоматичної нумерації та підстановки кодів записів, що
додаються. Автоматична підстановка кодів виконується тільки при заповненому шаблоні. В шаблоні
вказуються позиції коду, в яких буде символьна інформація (постійна частина коду) та позиції, в яких
знаходяться цифри номера (числова частина коду). Новий код визначається шляхом підстановки
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символьної частини коду з деякого «базового» коду та збільшенням на одиницю найбільшого числа,
знайденого в позиціях номера. В якості базового коду береться код запису-зразка при додаванні
за зразком і найбільша знайдена постійна частина коду при звичайному додаванні. Символи, які
використовуються для завдання шаблону коду:
# – позиція номера;
X – постійна частина коду, в цій позиції буде підставлений символ із базового коду;
o – будь-які інші символи, за винятком «#» і «X» – тоді буде підставлений цей символ.
Приклади завдання шаблонів кодів:
Приклад 1: код числовий довжиною 2, шаблон коду '##', код формується збільшенням на одиницю
найбільшого коду;
Приклад 2: код символьний довжиною 3, шаблон «###», перший формований код «1», наступний «2», ... «9»,
«10», ..., «100» ...;
Приклад 3: код символьний довжиною 10, шаблон «XXXX #####», найбільший поточний код «ЯТР-00005»,
новий код «ЯТР-00006», при додаванні за зразком запису «ГЕН-00035» новий код «ГЕН-00036».
• Найменування рядка довідників. Довжина – довжина поля Найменування. Вказується значення від 1
до 120 символів;
• Видалення – режим видалення. Можливі варіанти:
°° просте;
°° з перевіркою, заміною.
Якщо планується кодувати певне поле певної таблиці в програмному продукті по створюваному простому
довіднику, необхідно вказувати режим видалення рядків З перевіркою/заміною. Це налаштування забезпечить
збереження доменної цілісності даних. При цьому в словнику програмного продукту слід також налаштувати
параметри Видалення з перевіркою/заміною для полів тих таблиць, які будуть кодуватися по простому довіднику:
• Опис – опис простого довідника. Наприклад, можуть бути вказані особливості простого довідника.
Поле не є обов'язковим для заповнення.
Для додавання додаткових числових ознак використовуються вкладка Коефіцієнти (Мал. 144).

Мал. 144
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Для того, щоб додати в простий довідник додаткову числову ознаку, необхідно активувати ознаку Коефіцієнт
N, де N — це порядковий номер коефіцієнта. Максимально можна додати 20 числових ознак. За замовчуванням,
в простий довідник додається завжди три числові ознаки. Додані числові ознаки завжди можна прибрати, для
цього необхідно прибрати прапорець навпроти відповідної числової ознаки.
Для кожної додаткової числової ознаки можна конфігурувати наступні параметри:
• Найменування;
• Повідомлення для користувача в статусному рядку;
• Формат і маску введення. Наприклад, для відображення провідних нулів необхідно вказати формат і
маску введення «@L», якщо ж необхідно додатково обмежити точність після коми до двох знаків, тоді «@L
99999999.99». Для введення формату та маски можна скористатися Help'ом, який доступний по кнопці F10;
• Ім'я поля для виклику Help’a — наприклад, CEH або EDI.
Для додавання додаткових символьних ознак використовується закладка Ознаки (Мал. 145).
Для того, щоб додати в простий довідник додаткову символьну ознаку, необхідно активувати ознаку
Символьна ознака N або Додатк. ознака, де N — це порядковий номер символьної ознаки. Максимально можна
додати 20 символьних ознак. Для зберігання великого значення (багаторядкового тексту) в описі довідника
необхідно активувати Додатк. ознака. Також існує можливість зберігати в довіднику інформацію в форматі
HTML. Для цього використовується поле Додатк. ознака (HTML). Додані символьні ознаки завжди можна
прибрати, для чого необхідно відмінити активацію навпроти відповідної символьної ознаки.

Мал. 145

Структура додаткових символьних ознак:
• Символьні ознаки 1-3 – С(10);
• Символьні ознаки 4-20 – С(254);
• Додатк. ознака, додаткова ознака (HTML) – MEMO.
Для простого довідника можна конфігурувати його функціональні можливості та зовнішній вигляд у
режимі Help’а, доступ до конфігурації додаткових числових/символьних ознак (тільки для системного простого
довідника) та доступ до коригування значень додаткових числових/символьних ознак (тільки для системного
простого довідника).
Функціональні можливості та зовнішній вигляд простого довідника в режимі Help'а налаштовується на
вкладці HELP (Мал. 146):
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Мал. 146

• Дані в Help – функціональні можливості в режимі Help’а. Можливі варіанти:
°° Тільки перегляд – вибір значення;
°° Можливість коригування – вибір значення, можливість коригувати існуючі рядки та додавати нові.
• Підставляти – в результаті вибору рядка необхідно повертати значення поля:
°° Код;
°° Найменування;
°° Скорочене найменування;
°° Ознака (Символьна ознака 1);
°° Коефіцієнт (Коефіцієнт 1);
°° Memo-поле («дод. ознака» для зберігання великого значення);
°° Спец.процедура – НЕ ВИКОРИСТОВУЄТЬСЯ!!! Залишено для забезпечення сумісності з попередніми
версіями.
Найменування – відображення поля Найменування та Скорочене найменування:
°° Повне найменування – відображати тільки повне найменування;
°° Скорочене найменування – відображати тільки скорочене найменування;
°° Повне + Скорочене — відображати найменування, яке буде формуватися за правилом:
«Найменування» + «» + «Скорочене найменування»;
°° Скорочене + повне — відображати найменування, яке буде формуватися за правилом: «Скорочене
найменування» + «» + «Найменування»;
°° Повне | Скорочене – відображати повне та скорочене найменування в окремих колонках.
Використовується тільки для табличного представлення даних;
°° Без найменування – не відображати найменування.
• Сортування в Help – поле простого довідника, по якому будуть відсортовані дані:
°° Код;
°° Найменування;
°° Ознака;
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°° Коефіцієнт 1;
°° Коефіцієнт 2;
°° Коефіцієнт 3;
°° Симв. ознака 1;
°° Симв. ознака 2;
°° Симв. ознака 3.
• Відображати ознаку в Help – ознака відображення поля «Ознака», яке входить як обов'язкове в
структуру простого довідника;
• Перелік додаткових характеристик для відображення в Help – перелік унікальних кодів додаткових
характеристик через кому. Перелік доступних додаткових характеристик можна вибрати з Help'а по
кнопці F10. Даний параметр налаштовується тільки для табличного представлення даних.
Побайтне кодування значення додаткових символьних ознак налаштовується у вкладці Інше (Мал. 147) в
полі Дод. ознака в наступному форматі:
/CHAR_SPi,j:<Найменування>;{<опис випадного списку>}, де
i – номер символьної ознаки від 1 до 9,
j – номер байта, в який записати значення від 1 до 9,
<Найменування> – текст, що відображається перед випадним списком,
<опис випадного списку> – опис елемента управління «Випадний список».
Формат опису елемента управління «Випадний список»:
{<Код 1>:< Найменування 1>;…;<Код N>:< Найменування N>}, де
N – кількість елементів у випадному списку,
<Код N> – значення, яке буде записано у відповідний байт додаткової символьної ознаки,
< Найменування N> – найменування N-го елемента випадного списку.

Мал. 147
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СКЛАДО-МІСЦЯ
Довідник Складо-місця призначений для ведення списку місць зберігання товарів. Кожен елемент
довідника описує певне фізичне місце зберігання (ангар, майданчик, кімната, стелаж, осередок тощо). Дані
довідника використовуються в документах зберігання товарно-матеріальних цінностей.
Для того, щоб відкрити довідник, необхідно скористатися пунктом меню Складо-місця, який знаходиться в
розділі Довідники до документів модуля Довідники (Мал. 148).

Мал. 148

З’явиться екранна форма Виберіть підрозділ Підрозділ, в якій необхідно вибрати підрозділ (Мал. 149).

Мал. 149
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Інтерфейс довідника має вигляд, показаний на Мал. 150. У вкладці Довідник складо-місць, яка розташована
в лівій частині інтерфейсу, відображається перелік складо-місць по вибраному підрозділу. В правій частині
інтерфейсу розміщуються перелік ТМЦ, які рекомендовані до розміщення на даному складо-місці.

Мал. 150

При додаванні нового складо-місця вказуються наступні параметри (Мал. 151):
• Підрозділ;
• Код складо-місця;
• Найменування та скорочене найменування складо-місця.

Мал. 151

У разі необхідності, потрібно заповнити поля з характеристиками об’єкту.
На вкладці ТМЦ, в разі потреби, вибрати рекомендовані до розміщення в даному складо-місці товарноматеріальні цінності, скориставшись для цього клавішею F10.
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ТАРИФНІ СІТКИ
Довідник Тарифні сітки містить перелік тарифних ставок, що використовуються на підприємстві.
Щоб відкрити довідник, необхідно скористатися пунктом меню Тарифні сітки, який знаходиться в розділі
Довідники модуля Кадри (Мал. 152).

Мал. 152

При роботі з довідником доступні наступні розрахункові режими по кнопці F2 (Мал. 153):

Мал. 153

• Прописати тарифну ставку на дату. Даний розрахунок виконує оновлення суми ЧПВ (чистої поточної
вартості) по комбінації ключових полів: код тарифної сітки, система оплати та розряд. Оновлення
виконується за вказаними кодами тарифних сіток;
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• Прописати тарифну ставку на дату в штатний розпис. Даний розрахунок виконує оновлення суми ЧПВ
по комбінації ключових полів: код тарифної сітки, система оплати та розряд. Оновлення виконується
за вказаними кодами тарифних сіток у картотеці штатного розкладу по позиціях, які є чинними на
зазначену дату. Необхідно поставити дату, на яку буде виконано оновлення, та тарифні ставки, як і в
попередньому режимі;
• Прописати тарифну ставку на дату в призначення/переміщення. Даний розрахунок виконує оновлення
суми ЧПВ по комбінації ключових полів: код тарифної сітки, система оплати та розряд. Оновлення
виконується за вказаними кодами тарифних сіток у призначеннях/переміщеннях працівників, які
є чинними на зазначену дату. Необхідно поставити дату, на яку буде виконано оновлення та тарифні
ставки, як і в попередньому режимі;
• Прописати тарифну ставку на дату в табелі. Даний розрахунок виконує оновлення суми ЧПВ по
комбінації ключових полів: код тарифної сітки, система оплати та розряд. Оновлення виконується за
вказаними кодами тарифних сіток у табелях працівників, із періодом дії на зазначену дату, а також із
можливістю поновлення табелів наступних періодів. Необхідно поставити дату, на яку буде виконано
оновлення, та тарифні ставки, як і в попередньому режимі;
• Формування нових кодів тарифних ставок на дату. Даний розрахунок дозволяє автоматично створювати
нові тарифні ставки з уже заповненими реквізитами. Нові тарифні ставки створюються за зразком
ставок, що діють на зазначену дату. Після введення коефіцієнта перерахунку годинної тарифної ставки
створюються ставки з аналогічними реквізитами, але зміненими значеннями годинної тарифної ставки
(нове значення дорівнює: старе, помножене на коефіцієнт перерахунку). Період дії нової тарифної
ставки формується з дати, зазначеної користувачем на початку розрахунку, до дати закінчення дії
тарифної ставки з аналогічними реквізитами. Період дії аналогічної ставки закривається датою, що на
день раніше зазначеної.
Крім цього, для формування нових кодів тарифних ставок на дату можна використовувати режими:
Формування нових кодів тарифних ставок на дату за розрядами, Формування нових кодів тарифних ставок по
заданому ГТС тощо.
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ТИПИ КУРСІВ ВАЛЮТ
Довідник типів курсів валют містить перелік типів курсів, які використовуються при роботі з програмним
продуктом MASTER. Довідник використовується як параметр у первинних документах валютних операцій і
запускається за допомогою пункту меню Довідник типів курсів валют, який знаходиться в розділі Довідники
модуля Банк і каса (Мал. 154).

Мал. 154

При використанні типу курсу Курс НБУ програмний продукт автоматично перерахує суму в національній
валюті по курсу з довідника Валют; при використанні типу курсу Що вводиться необхідно вручну вказати суму
в національній валюті (Мал. 155).

Мал. 155
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ТИПИ НАРЯДІВ
Довідник типів нарядів призначений для організації роботи з різними типами нарядів, які використовується
для розрахунку відрядної зарплати. На підставі інформації, що зберігається для кожного типу наряду,
визначається порядок заповнення, розрахунку та розподілу відрядної зарплати за нарядом.
Щоб відкрити довідник, необхідно скористатися пунктом меню Довідник типів нарядів, який знаходиться
в розділі Налаштування модуля Зарплата (Мал. 156).

Мал. 156

Інтерфейс довідника показано на Мал. 157.

Мал. 157
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Мал. 158

При додаванні нового запису у вкладці Наряди задаються необхідні параметри (Мал. 158). Існують два
основних види нарядів: бригадні й індивідуальні наряди. Основна відмінність у роботі з бригадними й
індивідуальними нарядами полягає в тому, що розподіл відрядної зарплати для бригадного наряду виконується
за кількома табельними номерами, а для індивідуального — тільки для одного табельного номера.
У вкладці Наряди вказуються наступні параметри:
• Ознака Діє/Скасовано — рекомендується використовувати цей показник замість видалення наряду;
• Найменування типу наряду;
• Тип наряду — поле доступне тільки при введенні нового типу. Ознака Бригадний/Індивідуальний
визначає кількість табельних номерів працівників, за якими виконується розподіл відрядної зарплати
для даного типу наряду;
• Група наряду — використовується для фіксації різних груп наряду: планових нарядів, нарядів
автотранспорту, нарядів заробітної плати тощо;
°° ознака наявності зовнішніх нарахувань;
°° ознака наявності рядків/робіт для наряду;
°° ознака наявності розподілу відрядної заробітної плати;
°° ознака оперативного обліку робочого часу за видами робіт — визначає ведення з даного типу наряду
видів робіт, зазначених у довіднику видів робіт;
°° ознака обліку днів / годин тільки за даними зовнішніх нарахувань.
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• Номер наряду — правило роботи з номером наряду. Можливі варіанти: Ні/Перегляд/Введення;
• Дата наряду — правило роботи з датою наряду. Можливі варіанти: Ні/Перегляд /Введення;
• Номер пачки — ознака роботи з номером пачки. Можливі варіанти: Ні/Введення;
• ШВВ у заголовку — алгоритм проставлення ШВВ у заголовку наряду. Можливе введення в заголовку
наряду або не введення ШВВ в заголовку наряду;
• ШВВ наряду — шаблонне значення ШПЗ для заголовку наряду (рахунок й аналітика);
• Процедура формування наряду — використовується за необхідності формування наряду за зовнішніми
даними;
• Код виду відображення — код виду відображення для заголовку наряду, який буде використовуватися
при роботі з нарядом.

Мал. 159

Вкладка Рядки/роботи визначає наявність для даного типу наряду рядків/робіт за нарядом; зона містить
набір параметрів, що визначають правила роботи й алгоритми розрахунку, що відносяться до масиву даних
рядків/робіт наряду. Вкладка містить наступні параметри (Мал. 159):
• Код ДСО/продукції — режим роботи з кодом ДСО/продукції: Можливі варіанти: Введення/Перегляд/Ні;
• Час — режим роботи з полем часу. Можливі варіанти: Введення/Перегляд/Ні;
• Кількість 1-е, кількість 2-а — використовуючи налаштування Найменування, дозволяється заносити в
поле Кількість інші смислові значення (наприклад, коефіцієнт тощо);
• КТС — режим роботи з полем КТС. Даний параметр також впливає на поля Система оплати та розряду,
що вводяться в рядках/роботах. Можливі варіанти: Введення/Перегляд/Ні;
• Розцінка — режим роботи з полем розцінка. Можливі варіанти: Введення/Перегляд/Ні;
• Розрахунок суми — розрахунок суми по рядку/роботі. Доступний вибір із стандартного набору формул.
В тому випадку, якщо стандартних набір не задовольняє умові формування суми, необхідно вибрати
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режим розрахунку Формула і записати в поле формули потрібний вираз розрахунку суми. Доступні
наступні стандартні розрахунки:
°° Час * ГТС;
°° Кількість 1 * ГТС * час;
°° Кількість 2 * ГТС * час.
• Таб. номер — режим роботи з табельною номером. Можливі варіанти: Введення/Перегляд/Ні;
• ШПЗ — режим роботи з ШПЗ. Можливі варіанти: Введення/Перегляд/Ні/Із заголовку;
• Опис роботи — правило роботи з описом рядка/роботи та формула опису;
• Дата рядка/роботи — правило роботи з датою рядків наряду та формулою формування дати рядка/
роботи;
• Правило переходу — правило переходу після введення табельної номери в рядку наряду: до призначення
/ переміщенню або коду ДСЕ;
• Код виду відображення — код виду відображення для рядків наряду.
Вкладка Розподіл визначає наявність для даного типу наряду розподілу зарплати за табельними
номерами. Вкладка містить набір параметрів, що визначають правила роботи й алгоритми розрахунку, які
відносяться до масиву даних розподілу відрядної зарплати наряду. Основні параметри вкладки: (Мал. 160):
• Розрахунок по тарифу — розрахунок суми за тарифом для конкретного призначення/переміщення
працівника. Якщо стандартний набір формул не задовольняє умові формування суми за тарифом,
необхідно вибрати режим розрахунку Формула та записати в поле формули потрібний вираз розрахунку
суми. Доступні стандартні розрахунки:
°° відпрацьований час;
°° відпрацьований час * ГТС;
°° відпрацьований час * КТУ;
°° відпрацьований час * ГТС * КТУ;
°° відпрацьований час 1;
°° відпрацьований час 1 * ГТС;
°° відпрацьований час 1 * КТУ;
°° відпрацьований час 1 * ГТС * КТУ.
• Розподіл — визначається процедура розподілу відрядної зарплати. Має визначений стандартний набір
процедур розподілу. Можливе підключення додаткової довільної процедури через режим розподілу
Процедура;
• ШПЗ — режим роботи з ШПЗ;
• ГТС/Оклад — режим роботи з ГТС/окладом у рядках/роботах;
• Внутр.проводки — режим формування внутрішніх проводок. Можливі варіанти Ні/Пропорційно /
Сумою;
• Дні — наявність поля День у записах масиву «Розподіл відрядної зарплати». В тому випадку, якщо
поле містить іншу інформацію, слід вказати його найменування. В полі Підстановка днів вказується
алгоритм підстановки значення часу по таб. номеру;
• Час по таб. номеру — найменування поля часу в записах масиву «Розподіл відрядної зарплати». В
полі Підстановка годин вказується алгоритм підстановки значення часу по таб. Номеру;
• Ознака наявності Час-1 — наявність додаткового поля часу в записах масиву Розподіл відрядної
зарплати. При виборі наявності поля необхідно вказати його найменування;
• Види робіт — перелік видів робіт, за якими можна ввести рядки розподілу відрядної зарплати для
виду наряду;
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• Штатний розклад — ознака наявності штатного розкладу в розподілах заробітної плати;
• Порядок переходу — порядок переходу після введення табельного номера, доступні наступні варіанти:
°° стандарт — перехід виконується послідовно зверху вниз за елементами;
°° КТУ — перехід виконується відразу на поле КТУ.
• Ознака Фіксувати код підрозділу для призначень/переміщень – фіксувати чи ні за довідкою тільки
табельні номери, приписані до підрозділу виконання робіт;
• Значення поля для заповнення за замовчуванням — використовується для встановлення певних
фіксованих значень для розподілів;
• Код виду відображення — код виду відображення для рядків наряду.

Мал. 160

Вкладка Оперативний облік наряду призначена для налаштування додаткових параметрів розрахунку
оперативних табелів (Мал. 161). У цій вкладці визначається процедура розподілу оперативних табелів:
• По видах робіт — передбачається використання стандартної процедури розрахунку кожного
оперативного табеля;
• По процедурі — після розрахунку кожного оперативного табеля виконується розрахунок за зазначеною
процедурою.
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Мал. 161

Вкладка Змінні призначена для налаштування введення додаткових значень, необхідних для розрахунку
наряду. Змінні мають чисельний формат. Для кожної змінної вказується наступна інформація (Мал. 162):
• Найменування змінної;
• Ознака доступу до змінної в таблицях введення: «С» — рядків/робіт, «Т» — розподілу відрядної заробітної
плати, «В» — оперативних табелів;
• Значення за замовчуванням;
• Порядок відображення змінної при конвеєрному введенні.

Мал. 162

Вкладка Види нарахувань призначена для налаштування розрахунку нарахувань по кожному типу вбрання.
Нарахування формуються автоматично по масиву зовнішніх нарахувань для поточного типу вбрання та
недоступні для коригування (Мал. 163). Для кожного нарахування/утримання відображаються такі елементи:
Код нарахування/утримання:
• Найменування нарахування/утримання, під яким дане нарахування утримання використовується в
заголовках нарядів, рядках нарядів і розподілі відрядної зарплати для даного типу наряду;
• Ознака розрахунку — нарахування/утримання по рядках (С) або за табельним номером (Т); ознака
визначає масив даних, за яким виконується розрахунок нарахування/утримання: Рядки/роботи
зарплати або Розподіл відрядної зарплати відповідно;
• Відсоток нарахування/утримання — значення даного відсотку можливо використовувати в формулах
розрахунку суми нарахування / утримання;
• ШПЗ — ознака формування ШПЗ по нарахуванню/утриманню з урахуванням ШПЗ наряду або тільки за
вказаною ШПЗ нарахування в довіднику нарахувань.
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Мал. 163

Мал. 164
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Вкладка Додаткові параметри наряду призначена для налаштування параметрів заголовків наряду. В ній
вказується наступна інформація (Мал. 164):
• Перерахування КТУ — можливість ручної зміни суми за тарифом й автоматичного перерахунку КТУ за
зміненою сумою;
• Зміна нарахування в розподілі — можливість ручної зміни кодів нарахувань / утримань для деяких
розподілів відрядної заробітної плати;
• Облік замовлень при введенні нарядів — визначається необхідність введення замовлення при введенні
заголовку, рядків/роботи, розподілів наряду й оперативних табелів;
• Обробка рядків / робіт – визначається облік у розподілі наряду деяких особливостей, які неможливо
налаштувати іншими способами. Вказуються такі процедури:
• До зв'язку з таблицями — відповідна процедура повинна виконувати видалення, додавання рядків і
перетворення ключових (не числових) полів;
• Перед розрахунком — відповідна процедура повинна виконувати обробку тільки кількісних полів.
Допускається використання допоміжних таблиць, створених по ключових полях рядків / робіт (норми,
додаткові змінні тощо);
• Комплексне введення — використовується для можливості підключення допоміжних процедур
введення рядків/розподілів, введення яких налаштовуються за допомогою так званого конвеєрного
введення.
Кнопки Рядки/роботи, Розподіли використовуються для налаштування порядку введення деяких полів у
рядках / роботах і розподілі наряду відповідно.
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ТИПИ ЦІН
Довідник Типи цін призначений для зберігання типів відпускних цін компанії або постачальника. Довідник
Типи цін використовується в документах обліку ТМЦ і товарів.
Щоб відкрити довідник «Типи цін», необхідно вибрати пункт меню Типи цін, який знаходиться в розділі
Довідники модуля Склад (Мал. 165). Також цей довідник можна відкрити за допомогою пункту меню Типи цін,
який знаходиться в розділі Товари, продукти і послуги модуля Довідники (Мал. 166).

Мал. 165

Мал. 166

Після запуску довідника на екрані з’явиться таблиця з вкладкою Ціни. Типи цін, де відображається перелік
типів цін (Мал. 167).

Мал. 167
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При додаванні нового типу цін вказуються наступні параметри (Мал. 168):
• Тип ціни (код);
• Найменування;
• Скорочення найменування.

Мал. 168
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ТОВАРИ, ПРОДУКТИ І ПОСЛУГИ
Довідник Товари, продукти і послуги містить повний перелік номенклатури товарів, продукції, послуг, які
використовуються в обліку.
Для того, щоб увійти в довідник, необхідно скористатися пунктом меню Товари, продукти і послуги з розділу
Довідники модуля Склад (Мал. 169). Також цей довідник можна відкрити за допомогою пункту меню Товари,
продукти і послуги, який знаходиться в розділі Товари, продукти і послуги модуля Довідники (Мал. 170).

Мал. 169

Мал. 170

При вході в довідник є можливість накладати фільтр відбору номенклатури, вказавши групу номенклатури
або частину назви чи коду (Мал. 171).

Мал. 171
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Вікно, яке відкриється на екрані, поділено на дві частини: у верхній частині розміщено Класифікатор
ресурсів, а в ніжній частині – вміст по вибраній позиції номенклатури (Мал. 172).

Мал. 172

При додаванні нової позиції довідника у вкладці Ресурс необхідно вказати наступні параметри (Мал. 173):

Мал. 173
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• Код ресурсу – перші цифри коду, це – код групи, до якої входить номенклатура;
• Позначення – вказати до якого виду відноситься номенклатура (товари, послуги, продукція тощо);
• Найменування;
• Одиницю виміру – потрібна одиниця виміру вибирається з випадаючого переліку;
• Повну назву номенклатурної одиниці;
• Назву для документів – ця назва буде друкуватися в документах.
Ознака автоматичного формування назви в документах повинна бути активована. У вкладці Економіка
(бух.облік) необхідно вказати наступні параметри (Мал. 174):
• План рахунків – план рахунків, який використовується. В програмному продукті MASTER може
використовуватися декілька планів рахунків;
• Рахунок збереження — рахунок, на якому ведеться облік даного ресурсу. Вказаний бухгалтерський
рахунок буде автоматично формуватись в первинних документах;
• Рахунок витрат — рахунок, куди відносяться затрати при списанні;
• Рахунок доходів — рахунок, куди відносяться доходи при оприбуткуванні;
• Тип нарахування ПДВ;
• Термін експлуатації МШП – даний термін застосовується при контролі списання МШП.

Мал. 174

Коди номенклатури виведено в окрему вкладку. Для правильного та повного відображення номенклатури
в податкових накладних, акцизних накладних до номенклатури прописується весь перелік кодів (Мал. 175):
• Код НПСГ – коди номенклатури сільського господарства;
• Код УК ТЗЕД – коди товарів у податкових накладних, акцизних накладних, звітності;
• Код КВЕУ – коди послуг у податкових накладних;
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• Штрих-код – для кодування товарів, продукції та для фіксації виконаних робіт;
• Код ДКПП — коди послуг у податкових накладних.

Мал. 175
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УМОВИ ПОСТАЧАННЯ
Довідник Умови постачання призначений для використання в документах відвантаження готової продукції.
Умови поставки Умови постачання товарів і послуг відповідають міжнародним правилам Інкотермс 2010
(Incoterms 2010).
Для того, щоб відкрити довідник, необхідно скористатися пунктом меню Умови постачання, який
знаходиться в розділі Довідники до документів модуля Довідники (Мал. 176).

Мал. 176

Інтерфейс довідника має вигляд, зображений на Мал. 177. У вкладці Види поставок відображається
перелік умов постачання товарів згідно з Інкотермс 2010 — офіційних правил Міжнародної торгової палати для
тлумачення торговельних термінів.

Мал. 177

При додаванні нового запису в довідник вказуються наступні параметри (Мал. 178):
• Вид постав. – код постачання згідно Інкотермс 2010;
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• Найменування;
• Скорочене найменування.

Мал. 178
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ФОНДИ
Довідник фондів — це довідник, який містить налаштування та дані, необхідні для розрахунку відрахувань
до фондів з підприємства.
Щоб відкрити Довідник фондів, необхідно скористатися пунктом меню Довідник фондів, який знаходиться
в розділі Налаштування модуля Зарплата (Мал. 179).

Мал. 179

Інтерфейс довідника (Мал. 180) має такий вигляд:

Мал. 180
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Мал. 181

У верхній частині інтерфейсу відображається перелік фондів відрахувань. У нижній частині інтерфейсу —
довідник формул розрахунку для кожного фонду.
При зміні відсотка відрахувань до фондів є можливість створити новий запис або відкоригувати існуючий.
При додаванні нового запису в довідник у вкладці Основна вказуються такі параметри (Мал. 181):
• Фонд – код і найменування фонду;
• Період дії — вказується місяць-рік початку та місяць-рік закінчення дії налаштування для фонду.
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Налаштування враховується при формуванні відрахувань до фондів, якщо місяць-рік розрахунку
відрахувань знаходиться в періоді дії фонду;

• % фонду — чинний відсоток відрахування. Допускається вказувати як фіксований відсоток, так і
формулу розрахунку відсотка.
• Область розрахунку — може мати значення:
°° за табельної номером — усі нарахування для розрахунку відрахувань до фонду групуються за
табельним номером;
°° по місяцю нарахування — всі нарахування для розрахунку відрахувань до фонду групуються за
табельним номером і місяцем періоду нарахування;
°° по місяцю розрахунку — всі нарахування для розрахунку відрахувань до фонду групуються за
табельним номером і місяцем періоду розрахунку.
• Умова — логічний вираз, відповідно до якого формується цей фонд для працівника;
• Правило обліку нарахувань — правило обліку нарахувань для визначення бази. За замовчуванням,
в базу розрахунку відрахувань враховуються всі нарахування, в яких у довіднику нарахувань/
утримань вказана ознака Враховувати в фондах. При розрахунку бази відрахування до фондів
враховуються також налаштування довідника Фонди відрахувань (виключення). Можливі варіанти
налаштування:
°° Додавання — база для фонду розраховується за принципом додавання. Тобто в розрахунок бази
будуть включені лише ті нарахування, які перераховані для даного фонду в довіднику Фонди
відрахувань (виключення). Решта нарахувань не враховуються;
°° Виключення — база для фонду розраховується за принципом виключення деяких нарахувань із
усього переліку нарахувань, які враховуються при розрахунку фондів;
• Перелік кодів нарахувань для виключення/додавання;
• Рахунок фонду — балансовий рахунок й аналітика обліку фонду. В загальному випадку на цей
рахунок по кредиту буде сформована проводка на суму відрахування (якщо не застосовується
перекодування).

Мал. 182
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У вкладці Додатково вказується значення кольору пера та кольору фону.
У верхній частині інтерфейсу Довідника фондів знаходиться вкладка Перекодування рахунків. Цей довідник
призначений для зміни рахунків дебету при формуванні відрахувань до фондів. При виконанні розрахунку
відрахувань до фондів для суми, що відраховується в фонд, визначається рахунок дебету й аналітика дебету по
нарахуваннях заробітної плати. Довідник перекодування дозволяє змінити рахунок дебету й аналітику дебету,
якщо це необхідно.
Для кожного запису (Мал. 182) в цьому довіднику необхідно вказати наступні параметри:
• Фонд — код фонду, для якого виконується перекодування;
• Вхідний рахунок і стаття обліку — вхідний рахунок й аналітика дебету проводки на кредит фонду;
• Вихідний рахунок і стаття обліку — вихідний рахунок й аналітика дебету проводки на кредит фонду.

Мал. 183

У нижній частині інтерфейсу Довідника фондів знаходиться Довідник формул. При додаванні нового запису
в Довідник формул у вкладці Формула розрахунку вказуються наступні параметри (Мал. 183):
• Код – код фонду;
• Період з ... по... — період дії фонду. Інформація відображається за поточним фондом для зручності
роботи і не коригується;
• № п/п — номер запису по порядку розрахунку. Номер визначає послідовність розрахунку;
• Тип рядка — визначається облік розрахованого значення. В наявності є таке значення:
°° Проміжне значення — розрахункове значення, яке може бути використано далі в розрахунках, або
розраховується для зручності перевірки підсумкового розрахунку;
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Фонди

Довідники програмних продуктів MASTER
°° Формула підсумкова — підсумкове значення суми фонду. Записується в розрахунок даного фонду;
°° Формула бази — значення бази, з якої порахована сума відрахування. Записується в розрахунок
фонду як значення бази.

• Найменування — найменування рядка. З цим же найменуванням рядок буде відображатися в
розшифровці розрахунку фонду;
• Припинити розрахунок при нульовому значенні — ознака визначає необхідність припинити розрахунок
в разі, якщо за поточним розрахунком буде нульове значення;
• Формула — для складання формул використовується Конструктор формул, що викликається по кнопці
F10.
У вкладці Підсумок вказуються налаштування, які дозволяють розрахувати підсумоване значення за
поточним зовнішнім нарахування/утримання. В полі Підсумковий вираз задається формула для обліку
підсумованого значення.
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ШАНОВНІ
ЧИТАЧІ!

У випадку виникнення питань, радимо
звернутися в службу технічної допомоги по email:

support@masterbuh.com

або за телефоном:

+38 044333 444 7

З усіма пропозиціями та зауваженнями, а також
в разі виявлення в книзі будь-яких помилок
звертайтесь, будь ласка, по email:

books@masterbuh.com

або за телефоном:

+38 044333 444 7
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