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ВСТУП 
У даній книзі розглядається функціонал модулів 

Кадри та Зарплата, які входить до складу 

програмних продуктів MASTER. Функціонал даних 

модулів відповідає вимогам чинного законодавства 

України та повністю адаптований до українського 

ринку.  

Ціль даної книжки – навчити користувача 

працювати з програмним продуктом MASTER. 

Дана книга орієнтовна на користувач, який 

самостійно працює з програмним продуктом і хоче 

розуміти, як виконати в програмному продукті ту чи 

іншу операцію, як створити довідники, як створити 

документи, як провести розрахунок тощо. 

Користувач, який працює з програмним продутому 

MASTER, повинен знати принципи ведення 

кадрової роботи та нарахування заробітної плати. 

Також потрібно знати чинне законодавство 

стосовно організації веденні кадрової роботи та 

законодавство по розрахунку заробітної плати. 

Модуль Кадри призначений для ведення кадрового 

обліку на підприємствах будь-якої форми 

власності, а також для забезпечення керівництва 

оперативною інформацією про кадрову діяльність. 

Модуль є інструментом роботи співробітників 

відділу кадрів і суміжних служб підприємства 

(бухгалтерія), задіяних при нарахуванні заробітної 

плати. У даній книзі описана робота з даним 

модулем: облік кадрів (особові картки, дані 

працівників, облік документів лікарняних, відпусток, 

пільг, стажу тощо), ведення штатного розпису, облік 

наказів.  

Модуль Зарплата дозволяє розрахувати заробітну 

плату співробітників у розрізі окремих підрозділів і 

по підприємству в цілому, перерахувати заробітну 

плату по кожному співробітнику з урахуванням 

графіка його роботи, перерахувати суми утримань і 

відрахувань до фондів за попередні періоди, 

сформувати розрахункові відомості на основі даних 

із особових карток і розрахункових листів, 

створювати проводки з оплати праці тощо. 

Прочитавши дану книгу, користувач вмітиме 

виконувати налаштування по свої обліковій 

політиці, заповнювати довідники, які 

використовуються для ведення кадрової роботи та 

розрахунку заробітної плати. Також користувач 

буде розуміти які функції виконують розрахунок 

того чи іншого виду нарахування чи отримання. 

Перед початком роботи з даним модулем 

рекомендуємо ознайомитися з книгою ІНТЕРФЕЙС 

ПРОГРАМНИХ ПРОДУКТІВ MASTER, в якій 

детально описано інтерфейс програмного 

продукту, його кнопки та технології їх використання. 

https://masterbuh.com/storage/files/interfejs-master_1535358566.pdf
https://masterbuh.com/storage/files/interfejs-master_1535358566.pdf


Повернутися до змісту ⇧ 

Загальна інформація про функціонал 

модулів Кадри та Зарплата 

Ведення кадрової роботи і розрахунок зарплати для малого  

та середнього бізнесу в програмному продукті MASTER 
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ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ ПРО 
ФУНКЦІОНАЛ МОДУЛІВ КАДРИ ТА ЗАРПЛАТА 

 

В даному розділі надана загальна інформація, щодо функціональних 

можливостей модулів Кадри та Зарплата. Завдяки реалізованому функціоналу легко 

вирішуються більшість задач розрахунку заробітної плати і управління персоналом на 

підприємствах малого та середнього бізнесу. Прочитавши даний розділ, читач буде 

знати, який функціонал закладено у модулі Кадри і Зарплата та які можливості 

реалізовано у даних модулях. 

 

ФУНКЦІОНАЛ МОДУЛЯ КАДРИ 

Модуль Кадри містить типові налаштування, звіти та всі необхідні заповнені 

довідники, що дозволяє використовувати даний модуль без виконання додаткового 

моделювання та конфігурації. Однак, за необхідності, модуль може бути легко адаптований 

до індивідуальних вимог будь-якого підприємства шляхом зміни налаштувань, коригування 

нормативно-довідкової інформації, створення власних форм звітності. 

Модуль Кадри, який входить до складу програмних продуктів MASTER, призначений 

для організації кадрового обліку на підприємствах будь-якої форми власності. Модуль є 

інструментом роботи співробітників відділу кадрів і суміжних служб підприємства 

(бухгалтерія), задіяних при нарахуванні заробітної плати. В склад модуля входять відповідні 

передналаштовані довідники. 

Функціонал модуля згрупований по розділам (Мал. 1). Модуль Кадри містить 

функціонал для створення штатного розпису підприємства, створення та погодження 

Наказів по кадровій роботі, ведення особових карток працівників, реєстрації лікарняних 

листів, наказів про відпустку, документів по середньому.  Модуль Кадри дозволяє кадровій 

службі вести повну інформацію по працівнику а саме, історію зміни прізвища, інформацію 

про освіту, знання мов, склад родини, дані про підвищення кваліфікації, тощо. Модуль 

Кадри дозволяє автоматизувати збір і аналіз інформації про працівників підприємства, а 

Штатний розпис містить відомості про штатні одиниці на підприємстві, посадові оклади, 

періоди дії штатних одиниць тощо. Облік і ведення наказів забезпечує відображення 

хронології трудової діяльності працівників на підприємстві та проходження електронних 

документів кадрової роботи по службам.  

 

⬤ 



Повернутися до змісту ⇧ 

Загальна інформація про функціонал 

модулів Кадри та Зарплата 
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Мал. 1 
 

ФУНКЦІОНАЛ МОДУЛЯ ЗАРПЛАТА 

В модулі Зарплата передбачено нарахування заробітної плати та доплат, утримання 

з заробітної плати, розрахунок відпусток, лікарняних, документів, що оплачуються за 

середнім, формування розрахункових листків, платіжних відомостей, відрахувань до 

фондів, звітів, зведень і багато іншого 

Функціонал, який закладено у модуль Зарплата, автоматизує роботу розрахункової 

групи бухгалтерії.  

В модулі передбачено: 

● створення та введення даних (нормативно-довідкових та оперативних масивів 

інформації), що містять необхідну для розрахунку й аналізу заробітної плати 

інформацію; 

● планування та ведення фонду робочого часу 

● автоматичне формування табелю з можливістю ручного коригування 

● нарахування повної та збірної заробітної плати, як по основній посаді, так і за 

сумісництвом; 

● нарахування надбавок і доплат; 

● нарахування допомоги по соціальному страхуванню (в тому числі. лікарняних 

листів) і відпускних; 

● нарахування різних видів премій (за поточний місяць, за минулий місяць, за 

квартал, за півріччя, за рік тощо); 

⬤ 



Повернутися до змісту ⇧ 

Загальна інформація про функціонал 

модулів Кадри та Зарплата 

Ведення кадрової роботи і розрахунок зарплати для малого  

та середнього бізнесу в програмному продукті MASTER 
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● введення нарахувань за минулі та майбутні періоди з подальшим 

автоматичним перерахунком податків; 

● автоматичний розрахунок податку з доходів фізичних осіб, профспілкового 

внеску й інших обов'язкових утримань; 

● розрахунок постійних утримань за виконавчими листами, плати за кредит; 

● розподіл розрахованих нарахувань і утримань за шифрами виробничих витрат 

(ШПЗ) і балансових рахунках; 

● розрахунок відрахувань з підприємства (ЄСВ); 

● формування проводок по нарахуваннях/утриманнях заробітної плати, 

відрахувань із підприємства та по виплаті заробітної плати; 

● формування платіжних відомостей на виплату авансу, заробітної плати, 

відпусток та інших виплат (на банк і на касу); 

● формування квартальної звітності за формою 1ДФ (в електронних і в 

паперових копіях); 

● підготовка даних для персоніфікованого обліку; 

● формування та друк вихідних документів: розрахункових листків, платіжних 

відомостей, зведень, реєстрів, довідок. 

При розрахунку заробітної плати враховуються зміни ставки податків, мінімальної 

заробітної плати. 

Для роботи з будь-якими документами по нарахуванню та розрахунку заробітної плати 

необхідно перейти в відповідний розділ модуля Зарплата (Мал. 2). 

 

 

 

Мал. 2 
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НОРМАТИВНО-ДОВІДКОВА ІНФОРМАЦІЯ 
 

При роботі з кадровим обліком та нарахуванням заробітної плати використаються   

відповідні передналаштовані довідники. Крім того, при необхідності, інформацію в цих 

довідниках можна коригувати. В даному розділі описано робота з довідниками модулів 

Кадри та Зарплата, показано, як додавати нові записи та коригувати існуючі. 

Прочитавши даний розділ, читач вмітиме додавати новий підрозділ, формувати 

ієрархічну структуру підрозділів на підприємстві, знатиме, як формувати довідники 

бригад, посад, тарифних сіток. Інформація, яка подана в розділі, дозволяє 

налаштовувати різні види відпусток, лікарняних, документів по середньому та наказів. 

 

При кадровому обліку та розрахунку заробітної плати на підприємстві 

використовуються довідники, які згруповані у відповідному розділі модуля Кадри (Мал. 3). 

Крім того, інформація даних довідників використовується при нарахуванні заробітної плати 

працівникам. 

 

 

Мал. 3 
 

ПІДРОЗДІЛИ 

Довідник Підрозділи створюється для ведення обліку в розрізі по підрозділах. Даний 

довідник містить перелік підрозділів підприємства. Підрозділи можуть бути згруповані за 

структурним або функціональним входженням для вирішення управлінських та виробничих 

задач. 

Перейти в довідник можна натиснувши кнопку Налаштування параметрів обліку, яка 

знаходиться на панелі інструментів та вибрати пункт меню Довідник підрозділів у вкладці 

⬤ 
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Загальносистемні довідники. Перейти до довідника також можна за допомогою пункту 

меню Підрозділи, який розташовано у розділі Довідники модуля Кадри (Мал. 4). 

 

 
Мал. 4 

 

Область відображення даних має кілька вікон з вкладками (Мал. 5). У вкладці Типи 

ієрархій налаштовується структурна входимість - ієрархічна структура підрозділів 

підприємства (Мал. 5, номер 1). 

У вкладці Довідник підрозділів відображається налаштовані структура підрозділів 

підприємства (Мал. 5, номер 2). 

У вкладці Усі підрозділи відображається перелік всіх підрозділів підприємства (Мал. 

5, номер 3). Саме знаходячись у цій вкладці, відбувається додавання нового підрозділу. 

 

 

Мал. 5 
 

Додавання нового підрозділу 

Для того, щоб додати новий підрозділ необхідно находячись у вкладці Довідник 

підрозділів натиснути на кнопку Додати (F7), яка знаходиться на панелі інструментів. 

В екранній формі, що з’явилась, вказуються наступні параметри (Мал. 6): 

 Об’єкт – з довідника (за допомогою клавіши F10) вибирається об’єкт, до якого 

буде відноситися новий підрозділ; 

 Період дії підрозділу; 

 Введення документів – дата, з якої дозволено введення документів по 

даному підрозділу; 

⊚ 
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 Тип підрозділу – вказується за необхідністю з довідника (за допомогою 

клавіши F10); 

 Код за КОАТУУ – вказується, якщо підрозділ знаходиться в іншій місцевості 

ніж саме підприємство (наприклад, цехи, які розташовані у різних регіонах); 

 Код ДПІ - вказується, якщо підрозділ знаходиться в іншій місцевості ніж саме 

підприємство; 

 Дата дії – дата повинна співпадати з датою початку дії підрозділу; 

 Найменування – найменування підрозділу; 

 Керівник - табельний номер керівника підрозділу; 

 Мат відп. по ТМЦ - табельний номер матеріально-відповідальної особи по 

ТМЦ; 

 Мат відп. по ОЗ - табельний номер матеріально-відповідальної особи по ОЗ. 

Значення параметрів Мат відп. по ТМЦ та Мат відп. по ОЗ вказуються після прийому 

відповідних працівників на роботу. 

 

 
Мал. 6 
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Після збереження внесених даних новий підрозділ з’явиться у вкладці Усі підрозділи 

(Мал. 7). 

 

 
Мал. 7 

 

Налаштування ієрархічної структури підрозділів 

Для всіх підрозділів підприємства необхідно зазначити, до якого підрозділу вищого 

рівня вони входять або, верхнім рівнем для яких підрозділів вони є. 

Для налаштування ієрархічної структури підрозділи підприємства потрібно перейти у 

вкладку Типи ієрархій та натиснути кнопку Склад ієрархій, яка розташована на панелі 

інструментів. 

Відкриється вікно з вкладкою Склад ієрархії підрозділів. Знаходячись на даній 

вкладці необхідно натиснути кнопку Додати (F7), яка зрозташована на панелі інструментів. 

В екранній формі для підрозділу, який є верхнім рівнем для інших підрозділів, 

вказуються наступні параметри (Мал. 8): 

 Підрозділ –підрозділ, для якого виконується налаштування; 

 Діє з – дата дії підрозділу; 

 Верхній рівень – ознака верхнього рівня. 

 

 
Мал. 8 

 

При додаванні будь-якого підрозділу, який входить в склад іншого підрозділу, 

вказуються наступні параметри (Мал. 9): 

 Підрозділ – підрозділ, для якого виконуються налаштування; 

 Верхній рівень – ознака верхнього рівня не вказується; 

⊚ 
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 Предок – підрозділ верхнього рівня, до якого входить підрозділ, який 

налаштовується; 

 Діє з – дата, з якої діє підрозділ. 

 

 
Мал. 9 

 

Після зберігання внесених значень новий підрозділ з’явиться в переліку Складу 

ієрархії підрозділів (Мал. 10): 

 

 
Мал. 10 

 

 

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. 

 

 

 

 

При зміні складу бригади створюється нова бригада. Тобто, якщо  

в середині місяця працівник бригади звільнився, то з цього часу 

створюється нова бригада. 

 

⬤ 
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Для того, щоб відкрити цей довідник, необхідно скористатися пунктом меню Бригади, 

який знаходиться в розділі Довідники модуля Кадри (Мал. 11). 

 

Мал. 11 
 

Додавання нової бригади виконуються з вкладки Довідник бригад.  

При додаванні нової бригади вказуються (Мал. 12) наступні значення: 

 Підрозділ (вибирається з довідника підрозділів); 

 Код бригади; 

 Найменування; 

 Повне найменування; 

 Докладне найменування; 

 Період дії бригади; 

 ПІБ бригадира/керівника - вибирається з довідника персоналу. 
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Мал. 12 

Якщо вказано ПІБ бригадира, то при збереженні бригади автоматично формується 

відповідний 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. 13). 

 

 

 

 
Мал. 13 

У вкладці Зарплата вибирається код типу наряду, який, за замовчуванням, відповідає 

даній бригаді (Мал. 14). 

 

 

При додаванні запису працівника в складі бригади за зразком із 

іншим періодом дії в попередньому записі автоматично змінюється дата 

закінчення дії на дату початку дії нового запису мінус один день. 
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Мал. 14 
 

 

 

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. 15). 

 

При додаванні запису працівника в складі бригади автоматично 

перевіряється дата періоду роботи працівника та дата закриття 

загального періоду дії бригади в Довіднику бригад. 

 

⬤ 
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Мал. 15 
Область відображення даних дві вкладки (Мал. 16). У вкладці Професії знаходиться 

передналаштований 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 вкладці Довідник професій. Пооб’єктне налаштування знаходиться довідник із 

посадами/професіями, які є на даному підприємстві. 

 
Мал. 16 

При додаванні нової позиції в довідник (Мал. 17) вказуються наступні параметри: 

 Тип запису - вибирається або посада, або професія; 

 Код професії - згідно національного класифікатору України; 

 Повне найменування професії або посади; 

 Скорочене найменування. 

При необхідності, вказуються Розряд і Категорія (Керівники, Фахівці, Службовці 

тощо).  
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Мал. 17 
 

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. 18). 

 

 

Мал. 18 
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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. 19). 

 

 

Мал. 19 
 

Відкриється область відображення даних з переліком кодів тарифних сіток (Мал. 20). 

 

 

Мал. 20 
 

Для того, щоб вказати період дії тарифних сіток потрібно натиснути на кнопку Період 

(F9), яка знаходиться на панелі інструментів та вказати необхідний період (Мал. 21). 

 

⬤ 
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Мал. 21 
 

 

 

Для кожної тарифної ставки вказується наступна інформація (Мал. 22), яку можна 

переглянути (або відкоригувати) за допомогою кнопки Змінити (F4), яка знаходиться на 

панелі інструментів: 

 Код тарифної сітки; 

 Скорочене найменування; 

 Найменування; 

 Період дії - дата початку періоду дії і дата закінчення періоду дії; 

 Розряд; 

 Система оплати; 

 Оклад (тарифна ставка); 

 Оклад (тарифна ставка) 2 та Оклад (тарифна ставка) 3; 

 Валюта - вибирається з довідника; 

 Курс для валюти; 

 КТС базовий - код базової тарифної ставки, від якої може залежати даний код 

тарифної сітки; 

 Коефіцієнт перерахунку - може бути як міжрозрядний коефіцієнт, так і 

коефіцієнт збільшення при обліку та розподілу додатної базової ставки; 

 •% шкідливості - враховується при розрахунку доплати за шкідливість; 

 •% премії; 

 Тривалість робочого дня. 

 

 

Для однозначного визначення суми ГТС використовується 

поєднання значень трьох показників: коду тарифної сітки, розряду, 

системи оплати. 
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Мал. 22 
 

При роботі з довідником доступні наступні розрахункові режими по кнопці Розрахунок 

(F2) (Мал. 23): 

 

 

Мал. 23 

 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 розпису 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. 

 

ВИДИ ВІДПУСТОК 

Довідник Види відпусток використовується в кадровому обліку і при розрахунку 

заробітної плати для введення інформації про види відпусток. 

Щоб відкрити довідник, необхідно скористатися пунктом меню Види відпусток, який 

знаходиться в розділі Довідники модуля Кадри (Мал. 24). 

⬤ 



Повернутися до змісту ⇧ 

 

Нормативно-довідкова інформація 

Ведення кадрової роботи і розрахунок зарплати для малого  

та середнього бізнесу в програмному продукті MASTER 

 

 
24 

 
Мал. 24 

 

Після натискання даного пункту меню, відкриється область відображення даних з 

переліком передналаштованих видів відпустки (Мал. 25). 

 

 
Мал. 25 

 

При додаванні нового виду відпустки вказуються наступні параметри (Мал. 26): 

 Код відпустки; 

 Найменування відпустки; 

 Скорочене найменування відпустки; 

 Тип відпустки - вибирається ознака Фактична або 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; 
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 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, 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.  
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Мал. 26 

 

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). 

⬤ 
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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 лікарняного та періодів інших документів при 

формуванні документа лікарняного. Якщо вказано Перевіряти, то при 

збереженні лікарняного виконується перевірка. 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. 
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Мал. 29 
 

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. 30). 

 

Мал. 30 
 

Зовнішній вигляд довідника показано на Мал. 31. 

⬤ 
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Мал. 31 
При додаванні нового запису в довідник вказуються наступні параметри (Мал. 32): 

 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 вказана ознака 

Перевіряти, то при збереженні документа за середнім виконується перевірка. 

В разі виявлення накладення періодів видається попередження; 

 Підстава — код обґрунтування для обліку стажу, що використовується в 

персоніфікації. 

 

Мал. 32 
 

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. 33). 

⬤ 
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Мал. 33 
 

Область відображення даних має вигляд, показаний на Мал. 34. В лівій частині 

довідника знаходиться перелік Типів наказів, а в правій частині довідника – налаштування 

прав Доступу користувачів до кожного з типів наказів. 

 

Мал. 34 
Для організації послідовного проходження інформації про працівників через відділ 

кадрів підприємства використовується довідник наказів на прийняття, переведення та 

звільнення працівників. При цьому дані, що вказуються в наказах, автоматично 

переносяться до відповідних масивів особистих карток і призначень/переміщень. Таким 

чином уникається повторне введення інформації. 

При додаванні в довідник нового типу наказу, в залежності від типу наказу, вказуються 

ті чи інші параметри. 

Наприклад, при формування нового виду наказу про прийняття в екранній формі у 

вкладці Вид наказу 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 – 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. 
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Мал. 35 
У вкладці Правила роботи з документом налаштовується зовнішній вигляд екрану 

введення наказу, задаються правила відображення полів наказу та найменування кожного 

поля в екрані (Мал. 36). 

 

 

Мал. 36 
 

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. 37). 
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Мал. 37 
У вкладці Бізнес-логіка, за необхідності, можна написати додаткову бізнес-логіку, яка 

буде виконуватися при прийомі даного типу наказу. 

Аналогічно додаються нові види наказів на переведення, внутрішнє сумісництво, на 

переміщення працівників тощо. 
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РОБОТА ЗІ ШТАТНИМ РОЗПИСОМ 
 

В цьому розділі розглянуто функціонал штатного розпису, який призначений для 

побудови структури підприємства, планування робочих місць, обліку вакансій, 

введення інформації, необхідної для виконання розрахунків планового фонду оплати 

праці. Прочитавши даний розділ, читач  вмітиме формувати та редагувати штатний 

розпис по підрозділам та по підприємству в цілому, виконувати розрахункові дії з 

штатним розписом, формувати відповідної звітності. 

 

ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ ПО РОБОТІ ЗІ ШТАТНИМ 
РОЗПИСОМ 

Штатний розпис використовується для формування й аналізу інформації про планові 

робочі місця робітників і службовців підприємства, автоматизації контролю документів по 

прийому/перекладу/звільненню щодо позицій цих планових місць. 

При введенні нового призначення/переміщення працівника (через механізм наказів 

або безпосередньо через додавання особистої картки та заповнення інших картотек) 

виконується перевірка на наявність вільних вакансій по позиції штатного розпису. Якщо 

працівника оформляють за наказом на прийом або переведення (вказано табельний номер 

в наказі в полі табельного номера заміни), то він автоматично виключається з переліку осіб, 

які займають позицію штатного розпису. 

При розрахунку заробітної плати працівника вся інформація (в тому числі наявність та 

сума доплат) береться зі штатного розпису. 

Після того, як була розрахована заробітна плата на підставі прописаних балансових 

рахунків в кожній одиниці штатного розпису потрібно виконати проводки. Для коректного 

проведення по зарплаті необхідно, щоб при формуванні штатного розпису по кожній позиції 

ШР було вказано балансовий рахунок та аналітичні статті, на які буть занесені затрати по 

розрахунку заробітної плати. 

Для роботи зі штатним розписом необхідно скористатися пунктом меню Штатний 

розпис, який знаходиться у відповідному розділі модуля Кадри (Мал. 38). 

⬤ 
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Мал. 38 

 

Інформація, що знаходиться в штатному розпису, містить відомості про штатні 

одиниці, посадові оклади, періоди дії штатних одиниць тощо. Значення в картотеці 

штатного розпису автоматично переносяться до наказів у картотеку 

призначень/переміщень, табель, особисті картки тощо.  

Тобто, коли створюється наказ про прийом на роботу (або наказ про переміщення, 

звільнення працівника) обов’язково вказується, на яку позицію штатного розпису 

приймається (або переводитися чи звільняється) цей працівник. При формуванні наказу на 

прийом чи переміщення, всі параметри, які вказані у позиції штатного розпису (оклад, графік 

роботи, види відпусток тощо) автоматично вносяться до даного наказу. Якщо наказ на 

прийом або переміщення сформовано, то автоматично формується особова картка 

працівника. В дану особову картку автоматично внесуться значення параметрів, які вказані 

у наказі. Також, при формуванні наказу на прийом чи переміщення автоматично 

створюється нове призначення чи переміщення по даному працівнику, які автоматично 

відображаються у штатному розписі. Завдяки цьому, є можливість оперативно переглянути 

кількість фактично працюючих працівників і кількість вакантних посад за тієї чи іншою 

позицією. 

 

УМОВА ВІДБОРУ ЗАПИСІВ 

Для того, щоб змінити умову відбору записів за штатним розписом, необхідно за 

допомогою кнопки Умова (F9), яка знаходиться на панелі інструментів, викликати вікно 

умови вибору (Мал. 39). 

У вікні вибору умов відбору слід, за необхідності, вказати підрозділи, в яких буде 

виконуватися введення/редагування даних, і період, за який будуть 

вноситися/редагуватися дані. Є можливість працювати з даними по одному або декількох 

об'єктах. Вибір підрозділу (або підрозділів) виконується шляхом розгортання дерева 

структури організації та відзначення необхідних підрозділів. Виконувати такий відбір не 

обов’язково: для випадку коли відбір не встановлено, інформацію буде виведено по всьому 

підприємству. Ця можливість передбачена для зручності опрацювання даних і 

використовується практично в усіх функціях.  
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Дані відбори можуть бути збережені за допомогою спеціальної ознаки Зберегти 

налаштування. 

 

 
Мал. 39 

 

ОБЛАСТЬ ВІДОБРАЖЕННЯ ДАНИХ ШТАТНОГО 
РОЗПИСУ 

Область відображення даних штатного розпису показано на Мал. 4. 

У верхній частині інтерфейсу відображається штатний розпис в ієрархічному вигляді 

по заданій при вході умові відбору (Мал. 40, номер 1). Позиції штатного розпису згруповані 

по підрозділах. Вказавши необхідну ознаку в колонці Стан позиції, можна працювати з 

діючими, скасованими та плановими позиціями штатного розпису.  

В нижній лівій частині інтерфейсу відображаються призначення/переміщення по 

поточній позиції штатного розпису (Мал. 40, номер 2). 

В нижній правій частині інтерфейсу відображаються доплати за поточною позицією 

штатного розпису й умовно-постійні доплати за поточним призначенням працівника (Мал. 

40, номер 3). Робота з доплатами можлива в двох основних режимах: 

● доплати за штатним розписом; 

● умовно-постійні доплати.  

Можлива одночасна робота з діючими, скасованими і плановими позиціями штатного 

розпису. Ознака Планова/Діє/Скасовано відображається в колонці Стан позиції. 
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Мал. 40 
 

Для того, щоб додати нову позицію штатного розпису необхідно скористатися кнопкою 

Додати (F2), яка знаходиться на панелі інструментів. Зміна значень параметрів позиції 

штатного розпису виконується за допомогою кнопки Змінити (F2). 

 

ДОДАВАННЯ НОВОЇ ПОЗИЦІЇ ШТАТНОГО РОЗПИСУ 

При додаванні нової позиції штатного розпису у вкладці Основні необхідно вказати 

такі параметри (Мал. 41): 

● Підрозділ – підрозділ або ділянкf, для якого вводиться штатна одиниця; 

● Тип позиції – вибирається ознака Діє/Скасовано/Планова; 

● Бригада – вибирається за довідником бригад до зазначеного підрозділу. 

Необхідно заповнювати, якщо штатний розпис формується по бригадах; 

● Код ШР – номер позиції штатної одиниці в штатному розписі. Розраховується 

автоматично для конкретного підрозділу; 

● Головна позиція ШР – позиція ШР, якій підпорядковується поточна. 

Використовується для побудови дерева підпорядкованості в поточному 

підрозділі. Для вибору доступні тільки позиції з цього ж підрозділу; 

● Введена – дата введення позиції штатного розпису, а також номер і дата 

наказу введення; 

● Скасовано – дата скасування/закриття позиції штатного розпису, а також 

номер і дата наказу скасування/закриття. При введенні штатної одиниці, коли 

невідома дата закриття, в поле Скасовано необхідно вказати максимальну 

дату: 31.12.9999; 

● Посада – вибирається з довідника професій; 

● Найм. посади (код) – найменування посади за довідником найменувань 

посад; 
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● Детальний найменування посади – автоматично заповнюється 

найменуванням посади за довідником Посади з можливістю коригування. 

Може бути використано в формах друку штатного розпису; 

● Професія – код професії за довідником посад, яка відповідає введеній позиції 

штатного розпису. Заповнюється за необхідності. В такому випадку довідник 

посад повинен містити як посади, так і професії; 

● Категорія; 

● Кваліфікація – кваліфікаційна категорія; 

● Підкатегорія – деталізація категорії; 

● Персонал – тип персоналу (промисловий/непромисловий); 

● Характер роботи – вибирається значення Постійно/Тимчасово; 

● № п/п підрозділи – номер для врахування позиції штатного розпису всередині 

підрозділу (для друку звітних форм); 

● № п/п загальний – номер для врахування позиції штатного розпису по всьому 

підприємству (для друку звітних форм); 

● Обґрунтування позиції ШР – будь-яка примітка або коментар. 

 

 
Мал. 41 
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У вкладці Оплата розміщена інформація, яка відноситься до правил оплати поточної 

позиції штатного розпису. Вказуються наступні параметри (Мал. 42): 

● Система оплати – оклад або оплата погодинна/за тарифним розрядом для 

виробництва. Сума оплати, яка вказується при формуванні позиції шатного 

розпису може відрізнятися від реальної суми заробітної плати, яка 

виплачується працівникові; 

● Код тарифної сітки – вибирається за довідником для відповідного типу 

оплати; 

● Розряд – при виборі тарифної сітки підставляється автоматично, для оплати 

по окладу може бути обраний за довідником розрядів; 

● Сума премій; 

● Оклад із доплатами. 

 
Мал. 42 

 

У вкладці Відпустки вказується інформація по основній і додатковим відпусткам, 

передбаченим по позиції штатного розпису (Мал. 7). Дана інформація може бути 

використана для автоматизованого формування планових періодів відпусток у картотеці 

Періоди використання відпусток: 

● Вид основної відпустки за поточною позиції штатного розпису; 

● Кількість днів основної відпустки – за замовчуванням підставляється 

значення кількості днів відпустки з довідника Види відпустки, якщо воно там 

вказане; 

● Обґрунтування відпустки; 

● Види додаткових відпусток – є можливість вказати до 6-ти видів додаткових 

відпусток до позиції штатного розпису; 

● Планова кількість днів й обґрунтування для кожного виду додаткового 

відпустки. 
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Мал. 43 

 

Вкладка Графік/Штат використовується для зберігання інформації про графік роботи 

та кількість змін по позиції штатного розпису (Мал. 44). Вказуються наступні дані: 

● Графік роботи – основний графік роботи по позиції штатного розпису; 

● Тривалість робочої зміни – за графіком робіт визначається нормативна 

тривалість робочої зміни. Не коригується; 

● Додаткові графіки – графіки роботи, альтернативні основному; 

● Кількість робочих змін; 

● Кількість змінних бригад; 

● Кількість за штатом – планова кількість працівників по позиції штатного 

розпису; 

● Кількість по штату на 1 бригаду – розрахункове значення, не коригується. 

Розраховується як планова кількість по позиції ШР/кількість бригад; 

● Фактична кількість працівників, які працюють за КШР на максимальну з 

трьох дат:  

o дата початку періоду перегляду штатного розпису (визначається за 

умовою відбору); 

o дата початку дії позиції штатного розпису; 

o поточна дата. 

● Очікувана кількість працівників на цю дату по відкладеним наказам на 

прийом або переведення на обрану позицію штатного розпису; 

● Очікувана кількість працівників, які виконують обов'язки, на обрану дату 

по відкладених наказах на прийом або переведення на поточну позицію 

штатного розпису; 

● Кількість на 1 зміну – розрахункове значення, не коригується. Розраховується 

як планова кількість працівників по позиції ШР/кількість робочих змін; 
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● Кількість на 1 зміну на 1 бригаду – розрахункове значення, не коригується. 

Розраховується як планова кількість працівників по позиції ШР/кількість 

робочих змін/кількість бригад; 

● Кількість у резерві; 

● Кількість із урахуванням резерву – розрахункове значення, не коригується. 

Розраховується як сума планового кількості працівників по позиції ШР і 

кількості працівників в резерві; 

● Умови – умови праці по позиції ШР (нормальні, шкідливі тощо); 

● Спецстаж – необхідно вказувати по позиціях ШР із шкідливими умовами праці. 

Використовується для розрахунку стажу роботи в шкідливих умовах; 

● Шкідливість. 

 
Мал. 44 

 

У вкладці Інше вказується наступна інформація (Мал. 45): 

● Балансовий рахунок; 

● Значення аналітик – шифр виробничих витрат (ШПЗ), відповідний позиції 

штатного розпису. 
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Мал. 45 

 

Після збереження внесених даних у штатному розписі з’явиться нова позиція (Мал. 

46). У полі Вакансії зазначено, що на дану посаду потрібно два працівника. При формуванні 

наказу на прийом (чи переміщення) працівника на дану посаду, це значення відповідно буде 

змінюватися. 

 

 

Мал. 46 
 

РОЗРАХУНКОВІ ДІЇ ЗІ ШТАТНИМ РОЗПИСОМ 

При роботі з функцією Штатний розпис доступні наступні розрахункові режими (Мал. 

47), які викликаються за допомогою кнопки Розрахунок (F2), яка знаходиться на панелі 

інструментів. 

⬤ 
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Мал. 47 

 

● Перевести позиції зі стану «Діє» в стан «Скасовано» – переведення 

обраних діючих позицій у скасовані. Перед запуском режиму необхідно за 

допомогою множинного вибору вибрати діючі позиції штатного розпису, які 

потрібно скасувати. Якщо жодна позиція не обрана, то режим працює за 

поточною позиції штатного розпису. Якщо на обраних діючих позиціях 

рахуються працівники, то такі позиції скасовані не будуть. В результаті 

видається протокол про виконання скасування діючих позицій ШР, в якому 

міститься інформація про те, які позиції ШР були скасовані, а які ні (на них 

рахуються працівники); 

● Перевести позиції зі стану «Планова» в стан «Діє» – переведення обраних 

планових позицій в діючі. Порядок роботи – аналогічно попередньому режиму; 

● Перевести позиції зі стану «Планова» в стан «Скасовано» – переведення 

обраних планових позицій у скасовані. Порядок роботи – аналогічно 

попередньому режиму. При переведенні планових позицій у скасовані 

видається повідомлення (Мал. 48): 

 

Мал. 48 
 

o Так – накази по позиціях ШР, що скасовуються, будуть автоматично 

скасовані, тобто буде прописано статус Неправильний (скасований); 

o Ні – з наказами нічого не відбувається, вони залишаються зі статусом 

Відкладений. 

● Замінити поточний КШР іншим КШР – зміна коду позиції штатного розпису. 

Після запуску режиму необхідно вказати новий код штатного розпису, на який 

виконати заміну (Мал. 49). 

 



Повернутися до змісту ⇧ 

 

Робота з штатним розписом 

Ведення кадрової роботи і розрахунок зарплати для малого  

та середнього бізнесу в програмному продукті MASTER 

 

 
43 

 

Мал. 49 
 

В наступній екранній формі вказується параметр Прописування реквізитів із 

штатного розпису в призначення/переміщення та табеля – оновлення значень 

реквізитів із ШР у призначення, табеля працівників і відкладені накази (колонки Н – 

призначення/переміщення, Т – табель, П – відкладені накази) (Мал. 50).  

Дата відбору визначає, на яку дату виконувати відбір позицій ШР для прописування. 

 

 

Мал. 50 
 

● Формування призначень / переміщень за новими позиціями штатного 

розпису – сформувати нові призначення/переміщення по працівникам, у яких 

змінювався штатний розпис (попередня позиція штатного розпису була 

закрита, та відкрита нова позиція штатного розпису) та закрити старі 

призначення/переміщення. Після запуску режиму необхідно вказати дату 

формування, вибрати позиції штатного розпису, за якими необхідно закрити 

призначення/переміщення працівників і сформувати нові за новими позиціями 

штатного розпису. 

 

ЗМІНА ШТАТНОГО РОЗПИСУ 

Зміна штатного розпису найчастіше виконується коли є: 

 Зміни в структурі компанії (нові підрозділи, розподіл одного підрозділу на 

кілька. Реструктуризація підприємства тощо); 

⬤ 
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 Зміна в оплаті праці (наприклад, масове підвищення окладів та годинних 

тарифних ставок); 

 Планування штатного розпису наперед. 

Для зручної та швидкої зміни штатного розпису використовується кнопка Зміна 

штатного розпису, яка знаходиться на панелі інструментів.  

При зміні штатного розпису необхідно вказати дату, з якої плануються зміни (Мал. 51). 

Також можна вказати номер і дату наказу про зміну штатного розпису, якщо зміни 

проводяться згідно наказу. Згідно вказаної дати будуть створені всі зміни в штатному 

розписі. 

 

 
Мал. 51 

 

Відкриється область відображення даних з новим штатним розписом з відповідними 

кнопками на панелі інструментів (Мал. 52). 

 

 

Мал. 52 
 

Для того, щоб закрити позицію ШР датою, необхідно скористатися кнопкою Закрити 

позицію, яка розташована на панелі інструментів. Для поточної позиції ШР дата закінчення 

дії пропишеться датою Зміни з (заданої в параметрах зміни) мінус один день. Для масового 

закриття позицій ШР необхідно вибрати потрібні рядки за допомогою множинного вибору, 
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потім натиснути на цю ж кнопку. Також для закриття позицій ШР датою можна просто 

відкоригувати дату закінчення по рядку у виді відображення.  

Щоб додати нову позицію ШР, необхідно, перебуваючи на потрібному підрозділі до 

якого додається позиція ШР, натиснути кнопку Створити позицію, яка розташована на 

панелі інструментів. Операція додавання нової позиції штатного розпису детально описана 

у розділі Додавання нової позиції штатного розпису. 

Додані позиції штатного розпису у полі Стан позиції мають ознаку Планова. 

Режим копіювання позицій ШР по кнопці Копіювати, яка розташована на панелі 

інструментів, дозволяє створити за зразком нові позиції та «розмножити» штатні одиниці. 

Якщо необхідно створити копії декількох позицій, то перед копіюванням потрібно за 

допомогою множинного вибору вказати, які позиції ШР копіювати. Після цього вибрати 

підрозділ, в який потрібно вставити «копії», та натиснути кнопку Вставити, яка 

розташована на панелі інструментів.  

За допомогою кнопок Вирізати та Вставити, які розташовані на панелі інструментів, 

можна перенести позиції ШР із одного підрозділу в інший. «Вирізані» позиції ШР 

закриваються датою Зміни з (заданої в параметрах зміни) мінус один день.  

Для того, щоб зберегти проведені зміни в ШР, необхідно натиснути кнопку Зберегти 

зміни, яка розташована на панелі інструментів.  

В результаті в поточному чинному штатному розписі створюються планові позиції за 

всіма скоригованими або новими штатними позиціями. Внесені 

коригування/додавання/закриття будуть збережені як планові позиції ШР. 

Для того, щоб змінити ШР (додані після коригувань планові позиції) набули чинності, 

необхідно натиснути на кнопку Зберегти зміни, а потім кнопку Застосувати зміни, які 

розташовані на панелі інструментів. 

Автоматично відбудеться оновлення штатного розпису.  

Попередній штатний розпис показано на Мал. 46, новий штатний розпис показано на 

Мал. 53. 

 

 

Мал. 53 
 

Переглянути зміни, які відбулися у штатному розпису, необхідно натиснути на кнопку 

Перегляд змін ШР, яка розташована на панелі інструментів та вказати дату, по якій потрібно 

переглянути зміни (Мал. 54). 
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Мал. 54 
 

Змінені позиції штатного розпису виділені синім кольором (Мал. 55). 

 

 

Мал. 55 
 

ФОРМУВАННЯ ЗВІТНОСТІ ШТАТНОГО РОЗПИСУ 

Для того, щоб сформувати та надрукувати звітність по штатному розпису, необхідно 

скористатися кнопкою Друк (F5), яка знаходиться на панелі інструментів. Після натискання 

на дану кнопку, з’явиться екранна форма, в якій вибирається потрібний звіт (Мал. 56). 

 

 

Мал. 56 
 

Приклад сформованої друкованої форми вибраного звіту показано на Мал. 57. 

 

⬤ 
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Мал. 57 
 

За допомогою відповідних кнопок, які знаходяться у верхній частині сформованої 

друкованої форми (Мал. 58), звіт можна надрукувати, вивантажити до Microsoft Word або 

Excel, а також зберегти як малюнок. 

 

 

Мал. 58 
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РОБОТА З НАКАЗАМИ ПО ПРАЦІВНИКАМ 
 

Для послідовного проходження інформації про працівників через відділ кадрів 

підприємства в модулі Кадри введені інформаційні масиви, необхідні для введення 

наказів по співробітниках. При цьому дані, що вводяться в накази, автоматично 

переносяться до відповідних масиви особистих карток і призначень/переміщень, 

виключаючи повторне введення. В цьому розділі описано порядок роботи з наказами – 

на прийом, на переклад і на звільнення працівників. Прочитавши даний розділ, читач 

вмітиме додавати, проводити та скасовувати накази на прийом, переведення або на 

звільнення працівника. 

 

ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ ПО РОБОТІ З НАКАЗАМИ 

Для організації послідовного проходження інформації про працівників через відділ 

кадрів підприємства використовується картотека наказів на прийом, на переведення та на 

звільнення працівників. При цьому дані, що вводяться в накази, автоматично переносяться 

до відповідних масивів особистих карток і призначень/переміщень, виключаючи повторне 

введення інформації по працівникам. Для нарахування доплат, надбавок, премій є 

можливість створювати різні види наказів. На підставі даних наказів автоматично 

створюються умовно-постійні нарахування в модулі Зарплата, і відбувається нарахування 

відповідних доплат, надбавок та інше. 

Для роботи з наказами по працівникам необхідно скористатися пунктом меню Накази, 

який розташований у розділі Накази модуля Кадри (Мал. 59). 

 

 

Мал. 59 
 

У лівій частині інтерфейсу, який заявиться на екрані, відображається Умова відбору 

наказів за визначений користувачем період і види наказів: наказ на прийом, наказ на 

переведення, наказ на звільнення тощо (Мал. 60). 

⬤ 
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Мал. 60 
 

У правій частині робочого вікна відображається Реєстр обраного виду наказів. 

Накази, які задовольняють умові відбору по періоду, відображаються у вкладці Накази 

(Мал. 61). У вкладці Проекти наказів відображаються накази зі статусом Проект за весь 

час, без фільтрації по періоду. 

 

 

Мал. 61 
 

ДОДАВАННЯ, ПРОВЕДЕННЯ ТА СКАСУВАННЯ 
НАКАЗІВ 

Для додавання нового наказу необхідно вказати у вкладці Умова період, у вкладці 

Види наказів вибрати потрібний вид наказу, який додається, перейти в вкладку Накази та 

натиснути на кнопку Додати (F7), яка знаходиться на панелі інструментів. 

При створенні нового наказу як вручну, так і за допомогою розрахунків «формування 

наказів ...», спочатку формуються накази зі статусом Проект. Поки наказ знаходиться в 

статусі Проект, інформація з нього не переноситься до особової картки, картотеки 

призначення/переміщення й інші картотеки. Як тільки наказ переводять в статус 

Проведено (вручну або за допомогою розрахункових режимів), виконуються необхідні 

зміни в зонах призначень / переміщень, освіті та в особовій картці. 

⬤ 
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Для того, щоб перевести наказ в стан Проведено, потрібно при введенні наказу чи 

його коригування встановити статус Проведено або вибрати потрібний наказ і після 

натискання кнопки Розрахунок (F2) вказати дію Провести наказ (Мал. 62). 

 

 

Мал. 62 
 

При спробі видалити наказ, у якого є посилання на призначення/переміщення, 

видається попередження. Якщо користувач підтверджує видалення такого наказу, то 

посилання з призначень/переміщень на наказ, за яким воно сформоване, так само 

видаляється. 

Видалення наказів дозволяється тільки зі статусом Проект. 

Допускається коригування наказу після його проведення. В цьому випадку 

виконується перенос змінених реквізитів в масиви особистих карток і призначень / 

переміщень. 

У разі введення неправильного наказу допускається його скасування. При виконанні 

скасування наказу виконуються перевірки на можливість скасування наказу. До таких 

перевірок належить використання вже введеного запису в інших інформаційних масивах, 

особливо в масивах заробітної плати. 

Після виконання всіх перевірок виконується видалення даних у картотеці особових 

карток, картотеці призначень/переміщень, картотеці доплат (в залежності від типу наказу). 

Сам наказ відзначається як Неправильний. 

Скасований наказ не може бути переведений у стан Проект або Проведено. Для 

цього необхідно створити запис за зразком скасованого наказу. 

При проведенні наказу на прийом автоматично формується особова картка 

працівника та перше призначення. Вся інформація, яка була внесена до наказу, буде 

автоматично перенесена. Вся інша інформація про працівника вноситься до особової 

картки та додаткові масиви. При проведенні наказу на переведення автоматично 

створюється нове призначення працівника. В попереднє призначення автоматично 

прописується дата звільнення з посади. 

При проведенні наказу на звільнення в останнє призначення та в особисту картку 

працівника автоматично прописується дата звільнення. 

Для скасування проведеного наказу необхідно стати на потрібний наказ і за 

допомогою кнопки Розрахунок (F2) вибрати дію Скасувати дію наказу (Мал. 63). 
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Мал. 63 
 

При скасуванні дії наказу на прийом автоматично видаляється раніше створена 

особова картка та призначення працівника. При цьому в картотеці наказів наказ 

залишається, але зі статусом Скасовано. 

 

НАКАЗ НА ПРИЙОМ 

При додаванні наказу на прийом працівника вказується наступні параметри (Мал. 64): 

● Номер і дата наказу; 

● Статус наказу – автоматично присвоюється значення Проект. Якщо змінити 

на значення Проведено, то при збереженні наказу автоматично буде створена 

особова картка та призначення працівника та коригування наказу буде 

недоступно; 

● Табельний номер – значення проставляється автоматично з можливістю 

коригування;  

● Прізвище, Ім'я, По-батькові прийнятого працівника;  

● Стать;  

● Дата народження;  

● Індивідуальний податковий номер;  

● Дані паспорту;  

● Адреса проживання; 

● Фотографія – для додавання фотографії необхідно зробити подвійний клік 

миші в області фотографії та вибрати потрібний файл; 

● Дата призначення – підставляється автоматично з можливістю коригування. 

Також можна вказати дату, по яку приймається даний працівник; 

● Підрозділ, в який приймається працівник;  

● Посада;  

● Системи оплати;  

● Значення окладу або годинної тарифної ставки. 

 

⬤ 
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Мал. 64 
 

НАКАЗ НА ПЕРЕВЕДЕННЯ 

При додаванні наказу на переведення працівника вказуються наступні параметри 

(Мал. 65): 

● Номер і дата наказу; 

● Статус наказу – автоматично присвоюється значення Проект. Якщо змінити 

на значення Проведено, то при збереженні наказу автоматично буде створено 

нове призначення працівника та коригування наказу буде недоступна; 

● Табельний номер – табельний номер працівника, для якого потрібно створити 

наказ про переведення;  

● Номер призначення, підрозділ, посада, система оплати та значення 

окладу/ГТС за посадою, з якої переводиться працівник проставляються 

автоматично та не редагуються;  

⬤ 
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● Період нового призначення – є можливість вказати, з якої та по яку дату 

працівник переводиться на нову посаду; 

● Підрозділ, в який переводиться працівник;  

● Системи оплати;  

● Значення окладу або годинної тарифної ставки;  

● Посада. 

 

 

Мал. 65 
 

НАКАЗ НА ЗВІЛЬНЕННЯ 

При додаванні наказу на звільнення працівника вказується наступні параметри (Мал. 

66): 

● Номер і дата наказу; 

● Статус наказу – автоматично присвоюється значення Проект. Якщо змінити 

на значення Проведено, то при збереженні наказу автоматично буде 
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проставлена дата звільнення в особисту картку та призначення працівника та 

коригування наказу буде недоступне; 

● Табельний номер – табельний номер працівника, по якому потрібно створити 

наказ про звільнення; 

● Номер призначення, підрозділ, посада, з якої звільняється працівник, 

проставляються автоматично та не редагуються;  

● Причина звільнення; 

● Дата звільнення;  

● Стаття та пункт КЗпП, за якою звільняється працівник;  

● Табельний номер, прізвище та посада працівника, який підготував наказ. 

 

Мал. 66 
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РОБОТА З ОСОБОВОЮ КАРТКОЮ 
ПРАЦІВНИКА 

 

Особова картка заводиться на кожного працівника організації. В особовій картці 

фіксується інформація по працівнику, яка не змінюється (або дуже рідко змінюється) 

протягом його роботи на підприємстві. Для обліку інформації, яка має властивість 

змінюватися з плином часу, слід використовувати відповідну картотеку. В цьому розділі 

описано порядок роботи з особистою карткою працівника. Прочитавши даний розділ, 

читач вмітиме строювати нову особову картку працівника, та коригувати вже існуючі 

картки, знатиме, які параметри обов’язкові для заповнювання, вмітиме формувати 

звітність при обліку кадрів. 

 

ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ ПО РОБОТІ З ОСОБОВОЮ 
КАРТКОЮ ПРАЦІВНИКА  

Для введення/редагування особистих даних працівника використовується Особова 

картка працівника. В особову картку вноситься інформація, яка не змінюється з часом 

роботи працівника та залишається постійною. Для обліку хронології змін існують відповідні 

картотеки. В картотеках фіксується інформація, яка змінюється з часом роботи 

співробітника на підприємстві. Частина інформації по картотеках надалі переноситься в 

особову картку – це, наприклад, стосується картотек призначень/переміщень. 

Особові картки ведуться не лише по кадровому персоналу підприємства, а також для 

груп осіб, які, не будучи працівниками підприємства, отримують від підприємства будь-які 

грошові кошти. Наприклад, це стосується пенсіонерів підприємства. Крім того, в ряді 

випадків необхідно розмежування працівників за основними, сумісним, учням, тимчасовим 

та іншим діленням. Для розмежування цих груп в особисті картки введено поле статусу. 

Після введення всіх даних стає можливим проводити різний аналіз даних й 

отримувати зведені звіти. Аналіз зазвичай полягає у відборі з загального переліку 

працівників підприємства тих, які задовольняють певним вимогам, і видачі результату 

відбору на екран і друк. Наприклад, можна відібрати всіх працівників, які вільно володіють 

англійською мовою або мають подяки за час роботи в організації. 

 

ПОЧАТОК РОБОТИ З ОСОБОВОЮ КАРТКОЮ 

Для того, щоб перейти в особові картки працівників, необхідно скористатися пунктом 

меню Особові картки, який міститься в розділі Кадри модуля Кадри (Мал. 67). 

Операції введення, коригування й аналізу інформації по працівниках можливі в двох 

режимах: 

⬤ 

⬤ 
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● Через режим коригування особової картки. В цьому випадку операції будуть 

дійсні лише для окремого працівника, чия особова картка була поточною на 

момент виклику режиму; 

● Через головне меню за допомогою відповідних розділів і пунктів меню. 

Наприклад, для роботи з наказами по відпусткам можна скористатися 

відповідним пунктом меню з розділу Відпустки/Лікарняні. В цьому випадку буде 

виведена інформація по всіх працівниках. 

 

Мал. 67 
У верхній частині інтерфейсу Особові картки розміщено Довідник персоналу з 

переліком працівників згідно умов відбору.  

 

ПЕРІОД ТА УМОВА ВІДБОРУ 

Умову відбору потрібних працівників можна змінити за допомогою кнопки Умова (F9), 

яка розташована на панелі інструментів. Зміна періоду й умови відбору аналогічні для всіх 

картотек документів по працівникам. Детально з налаштуванням умов відбору записів 

розглянуто у розділі УМОВА ВІДБОРУ ЗАПИСІВ. 

Для додавання нового запису необхідно скористатися кнопкою Додати (F7). Для 

коригування існуючого запису необхідно стати на нього та скористатися кнопкою Змінити 

(F4). 

 

ТАБЕЛЬНИЙ НОМЕР ПРАЦІВНИКА 

Кожному співробітнику на підприємстві присвоюється унікальний числовий код 

(табельний номер). Табельний номер унікальний для кожного працівника. В разі, коли 

працівник вже працював на підприємстві, був звільнений, а потім повторно прийнятий, 

можна використовувати його попередній табельний номер або вводити новий табельний 

номер для чергового прийняття. В разі використання попереднього табельного номера слід 

вибрати відповідну ознаку Прийнято/Звільнено/Переміщений/Прийнято-Звільнено в 

картотеці призначень/переміщень. 

Для обліку змін табельних номерів у ситуації, коли працівникові присвоюються різні 

табельні номери при зміні умов оплати праці, переходах між підрозділами й інших умовах в 

⬤ 
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модулі Кадри введено поняття внутрішній табельний номер. За своїм значенням внутрішні 

табельні номери визначають номер призначення/переміщення певного працівника. 

Для використання такого внутрішнього табельного номера необхідно при введенні 

інформації в поле табельного номера вказати знак «*» (зірочка). По внутрішньому 

табельному номеру виконується зворотне перекодування в табельний номер працівника та 

(якщо є) в номер призначення/переміщення. 

За замовчуванням, існує процедура формування внутрішнього табельного номера 

працівника як значення від максимального значення плюс одиниця. Також є можливість 

вказати в довіднику підрозділі діапазон внутрішніх табельних номерів для формування 

звітів. 

 

КАРТОТЕКА ОСОБОВИХ КАРТОК ПРАЦІВНИКІВ 

У правій частині інтерфейсу відображаються дані по обраному працівнику з його 

фотографією й інформацією, а також переліком картотек, з якими є можливість роботи 

безпосередньо з особової картки (Мал. 68).  

 

 

Мал. 68 
При натисканні на кнопку з назвою картотеки в нижній частині інтерфейсу 

відкривається вкладка з відповідною картотекою по працівнику: 

● Адреса проживання; 

● Відпустки; 

● Додаткові документи; 

● Документи по середньому; 

● Інвалідність; 

● Іноземні мови; 
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● Історія зміни прізвища; 

● Лікарняні листи; 

● Нагороди та почесні звання; 

● Освіта; 

● Перепустки; 

● Підвищення кваліфікації; 

● Пільги; 

● Порушення трудової дисципліни; 

● Призначення та переміщення; 

● Склад родини. Родичі; 

● Стаж; 

● Участь у ліквідації аварії ЧАЕС; 

● Членство в профспілці. 

 

СТВОРЕННЯ ОСОБОВОЇ КАРТКИ ПРАЦІВНИКА 

Існують наступні варіанти формування особової картки. 

Автоматичне додавання особистої картки при проведенні 
наказу на прийом 

Порядок роботи додавання особистої картки при проведенні наказу на прийом 

працівника наступний. Формується наказ на прийом, підписується (зміна статусу наказу з 

Відкладений на Прийнято). В результаті – автоматично додається Особова картка по 

працівнику. При цьому в особову картку переносяться всі дані по працівнику, які були 

вказані при формуванні наказу на прийом. Після того, як особова картка сформована, 

необхідно поповнити або відкоригувати (при потребі) дані по працівникові в картотеці 

особових карток або пов'язаних з нею картотек. Детальний опис формування наказів див. в 

розділі Робота з наказами даної книги. 

Додавання особистої картки за допомогою кнопки Додати 

Також можна сформувати особисту картку безпосередньо з картотеки особових 

карток по кнопці Додати (F7) з заповненням всіх необхідних реквізитів і картотек, 

пов'язаних з особистою карткою. Цей варіант рекомендується використовувати тільки при 

початку роботи з програмним продуктом для наповнення бази. 

При створенні картки співробітника необхідно заповнити обов’язкові дані працівника 

(Мал. 69): 

● Табельний номер; 

● Прізвище; 

● Ім’я; 

● По-батькові;  

● Дата народження; 
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● Дані паспорта; 

● ІПН; 

● Вид зайнятості (основне місце роботи, внутрішнє сумісництво, зовнішнє 

сумісництво); 

● Військовий облік. 

Інша інформація в особовій картці заповнюється за необхідністю. 

Для завантаження фотографії робітника необхідно застосувати подвійний клік миші в 

області фото та вибрати необхідний вам файл із зображенням.  

 

Мал. 69 
 

Після того, як додано особову картку робітника, необхідно вказати дані про 

призначення робітника. Для цього необхідно перейти у вкладку 

Призначення/переміщення, яка знаходиться в нижній частині інтерфейсу, та за 

допомогою кнопки Додати (F7) відкоригувати призначення робітника (Мал. 70), в тому 

числі, вказати номер наказу на прийняття (переміщення) та його дату. 
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Мал. 70 
 

Для того, щоб додати особисту інформацію в ту чи іншу картотеку, необхідно 

натиснути на відповідну кнопку картотеки під фотографією. Після цього перейти у 

відповідну вкладку, яка з’явиться в нижній частині інтерфейсу. Коригування інформації 

відбувається за допомогою кнопки Додати (F7). В залежності від обраної картотеки, 

відкривається екранна форма для коригування інформації. 

 

ДІЇ ПРИ ПЕРЕТИНАННІ ПЕРІОДІВ ДОКУМЕНТІВ 

Якщо було введено документ, який по датах дії перетинається з уже введеними 

документами, то на екрані з’явиться попередження, вигляд якого показано на Мал. 71. 

 

⬤ 
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Мал. 71 
 

При натисканні кнопки Так буде сформовано та виведено на екран протокол 

перетинання періодів, який можна зберегти та роздрукувати. Також буде запропоновано 

виконати коригування (Мал. 72). 

 

 

Мал. 72 
 

ВІДПУСТКИ 

В картотеці Відпустки ведуться операції для додавання, коригування й аналізу 

інформації наказів про відпустки працівників. При вході до картотеки відображається 

перелік відпусток, дата обліку яких потрапляє в обраний період.  

При додаванні нового наказу на відпустку вказуються наступні параметри (Мал. 73): 

● Табельний номер – не коригується. Доступний тільки при додаванні; 

● Статус документа – автоматично проставляється ознака Проект; 

● Ознака повернення з відпустки; 

● Вид відпустки – вибирається за довідником; 

● Дата початку, кількість днів відпустки та дата закінчення. Дата закінчення 

відпустки автоматично розраховується, але може бути відкоригована; 

● Номер і дата наказу на відпустку; 

● Дата обліку документа – вказується для обліку документа в розрахунку 

заробітної плати по працівнику; 

● Продовжено до – дата закінчення відпустки, що проставляється автоматично. 

Може бути змінено при продовженні документа іншим документом, наприклад, 

лікарняними; 

● Продовжити документ – вибирається попередній документ відпустки, який 

продовжується даним документом; 

● Період відпустки з і по – вказується, за який (річний) період надається дана 

відпустка; 

● Підстава; 
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● Стаття та пункт КЗпП. 

 

 

Мал. 73 
 

При проставленні ознаки повернення з відпустки вказуються наступні параметри: 

● Дата повернення з відпустки та кількість днів; 

● Номер і дата наказу на повернення з відпустки; 

● Номер і дата наказу на відпустку, з якої відкликають даного працівника; 

● Підстава. 

У вкладці Додаткові види відпустки можна вказати види додаткових відпусток і 

кількість днів (в тому числі) для кожного виду відпустки. 

 

ДОКУМЕНТИ ПО СЕРЕДНЬОМУ 

При додаванні нового документа по середньому вказуються наступні параметри (Мал. 

74): 

● Табельний номер – не коригується. Доступний тільки при додаванні; 

● Статус документа – автоматично проставляється ознака Проект; 

● Тип документа – вибирається за довідником; 

● Дата початку та дата закінчення документу; 

● Номер і дата документа; 

● Дата обліку документа – вказується для обліку документа в розрахунку 

заробітної плати по працівнику; 

⬤ 
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● Продовжити документ – обирається попередній документ по середньому, 

який продовжується даним документом. 

 

 

Мал. 74 
 

При роботі з документами по середньому доступні наступні розрахункові режими, які 

викликаються кнопкою Розрахунок (F2) (Мал. 75): 

 

 

Мал. 75 
 

● Перевірка на перетин періодів документів за середнім – перевірка 

перетину періодів документів на періоди інших документів (маються на увазі 

документи відпустки, лікарняні листи та документи по середньому). Перед 

запуском режиму необхідно вибрати перелік документів, за якими здійснювати 

перевірку (за допомогою кнопки Відзначити верхній панелі інструментів). Після 

перевірки видається протокол; 

● Перенесення відряджень із реєстру документів у документи за середнім 

– на підставі документів руху з реєстру документів (накази на відрядження, 

посвідчення про відрядження тощо) відбувається формування документи за 

середнім; 

● Групове додавання документів за зразком поточного – додавання 

документів за зразком поточного за переліком працівників. Після запуску 

режиму необхідно вибрати працівників, за якими додати документи за зразком 

поточного. За результатами роботи режиму буде виданий протокол. 
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ІНВАЛІДНІСТЬ 

При додаванні нового документа по середньому вказуються наступні параметри (Мал. 

76): 

● Табельний номер – не коригується. Доступний тільки при додаванні; 

● Група інвалідності; 

● Термін обліку пільги – вибирається тип терміну інвалідності: 

Безстроково/Тимчасово/Перервана безстрокова. Тип інвалідності визначає 

період її дії. 

o Безстроково – період дії визначається тільки датою початку дії 

інвалідності; 

o Тимчасово – період дії визначається двома датами - датою початку і 

датою закінчення дії інвалідності; 

o Перервана безстрокова – використовується в тому випадку, якщо в 

працівника є безстрокова інвалідність, проте з якогось моменту змінилася, 

наприклад, її група або номер посвідчення.  

● Дата початку терміну інвалідності (обліку пільги) та дата закінчення терміну 

інвалідності. Остання дата доступна, якщо тип інвалідності Тимчасово або 

Перерване безстроково; 

● Дата присвоєння – дата, з якої працівникові присвоєна інвалідність. Відмінність цієї 

дати від дати початку терміну інвалідності в тому, що дата початку терміну 

інвалідності – це дата фіксації інвалідності працівника службами підприємства 

(надання відповідних документів). У загальному випадку, дати присвоєння менше 

дати початку терміну інвалідності; 

● Серія, номер і дата видачі посвідчення інваліда; 

● Серія, номер і дата видачі документа ЛТЕК; 

● Ознака отримання відшкодування шкоди; 

● Сума пенсії по інвалідності; 

● Трудова рекомендація. 

⬤ 
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Мал. 76 
 

ІНОЗЕМНІ МОВИ 

При додаванні нового запису вказуються наступні параметри (Мал. 77): 

● Табельний номер – не коригується. Доступний тільки при додаванні; 

● Назва іноземної мови; 

● Ступінь володіння іноземною мовою. 

 

 

Мал. 77 
 

ІСТОРІЯ ЗМІНИ ПРІЗВИЩА 

При додаванні нового запису вказуються наступні параметри (Мал. 78): 

● Табельний номер – не коригується. Доступний тільки при додаванні; 

● Номер і дата зміни ПІБ; 

⬤ 

⬤ 
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● Період дії нового ПІБ (дата з ... за замовчуванням дорівнює датою 

народження працівника); 

● Дані до зміни (на 1й і 2й мові) – заповнюється за даними картки працівника; 

● Дані після зміни (на 1й і 2й мові). 

 

 

Мал. 78 
 

Після збереження даних щодо зміни ПІБ здійснюється перевірка на наявність запису 

по працівнику з пересічним періодом. Якщо такий запис у картотеці існує, то вона 

закривається датою на один день менше дати початку дії поточного запису. 

При роботі з функцією доступні наступні розрахункові режими по кнопці Розрахунок 

(F2), яка розташована на панелі інструментів (Мал. 79): 

 

 

Мал. 79 
 

● Звірка інформації з особовими картками – звірка інформації в особистих 

картках і даних про зміну прізвища; 

● Оновлення ПІБ в особових картках і довіднику організації – поновлення 

прізвища, імені та по-батькові в особових картках і довіднику організацій по 

картотеці Історія зміни прізвища. 
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ЛІКАРНЯНІ ЛИСТИ 

При додаванні нового запису вказуються наступні параметри (Мал. 80): 

● Табельний номер – не коригується. Доступний тільки при додаванні; 

● Статус документа – автоматично проставляється ознака Проект; 

● Вид лікарняного – вибирається за довідником; 

● Код лікарняного – код захворювання вибирається за довідником; 

● Причина захворювання; 

● Дата початку та дата закінчення лікарняного; 

● Номер і дата виданого лікарняного; 

● Дата обліку документа – вказується для обліку документа в розрахунку 

заробітної плати по працівнику; 

● Продовжити документ – вибирається попередній документ лікарняного, який 

продовжується даним документом; 

● Підстава; 

● Лікарня – організація, що видала лікарняний лист. 

 

 

Мал. 80 
 

 

⬤ 
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НАГОРОДИ ТА ПОЧЕСНІ ЗВАННЯ 

При додаванні нового запису вказуються наступні параметри (Мал. 81): 

● Табельний номер/ПІБ – при додаванні підставляються автоматично; 

● Вид нагороди/почесного звання; 

● Рік нагородження; 

● Номер і дата наказу про нагородження; 

● Номер посвідчення або свідоцтва про нагородження; 

 

Мал. 81 
 

ОСВІТА 

При додаванні нового запису вказуються наступні параметри (Мал. 82): 

● Табельний номер – не коригується. Доступний тільки при додаванні 

безпосередньо через картотеку освіти; 

● Освіта – вказуються значення Основна або Неосновна запис. Основний 

може бути тільки один запис; 

● Навчальний заклад – обирається з довідника організацій. За необхідності 

довідник навчальних закладів може поповнюватися «на ходу» за допомогою 

кнопки Додати (F7); 

● Факультет навчального закладу; 

● Період навчання в навчальному закладі – по даті закінчення періоду 

автоматично розраховується рік закінчення навчального закладу; 

● Ознака диплома з відзнакою; 

● Номер і дата видачі диплому; 

● Аспірантура – ознака Так/Ні; 

● Рік закінчення аспірантури – доступно для введення при встановленій ознаці 

Аспірантура; 

● Вид освіти; 

● Форма навчання; 

● Спеціальність за дипломом; 

● Професія, отримана в результаті навчання; 

⬤ 

⬤ 
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● Кваліфікація; 

● Вид навчання – використовується при внесенні даних про підвищення 

кваліфікації працівника. 

 

Мал. 82 
 

Вкладки Вчений ступінь і Вчене звання розкриваються та заповнюються за 

необхідності. 

 

ПЕРЕПУСТКА 

При додаванні нового запису вказуються наступні параметри (Мал. 83): 

● Табельний номер/ПІБ; 

● Номер пропуску; 

● Внутрішній номер пропуску; 

● Вид пропуску; 

● Код доступу; 

⬤ 
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● Період дії; 

● Підрозділи доступу. 

 

 

Мал. 83 
 

ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ 

При додаванні нового запису вказуються наступні параметри (Мал. 84): 

● Табельний номер – не коригується. Доступний лише при додаванні 

безпосередньо через картотеку підвищення кваліфікації; 

● Підвищення кваліфікації – встановлена за замовчуванням ознака, 

недоступна для коригування;  

● Період підвищення кваліфікації; 

● Номер і дата протоколу (документа); 

● Номер і дата, до якої діє посвідчення; 

● Тип навчання; 

● Детальний вид навчання; 

● Навчальний заклад підвищення кваліфікації; 

● Спеціальність за посвідченням; 

● Професія; 

● Розряд; 

● Кваліфікаційна категорія. 

 

⬤ 
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Мал. 84 
 

ПІЛЬГИ 

При додаванні нового запису вказуються наступні параметри (Мал. 85): 

● Табельний номер – не коригується. Доступний тільки при додаванні; 

● Ознака пільги – Основна або Неосновна. Пільг по одному працівнику може 

бути кілька, але основна пільга може бути тільки одна; 

● Код пільги – вибирається за довідником; 

● Дата початку та дата закінчення дії пільги; 

● Надано – організація, що видала документ що дає право на надання пільги; 

● Свідоцтво – дані документа, що дає право на надання пільги. 

 

⬤ 
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Мал. 85 
 

ПОРУШЕННЯ ТРУДОВОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

Для додавання нового запису вказуються наступні параметри (Мал. 86): 

● Табельний номер/ПІБ; 

● Тип порушення – ознака Загальне порушення/По табелю. В разі порушення 

по табелю фіксується номер призначення / переміщення та номер табеля, за 

яким вводиться порушення; 

● Вид порушення; 

● Дата порушення; 

● Характер порушення; 

● Джерело інформації; 

● Дата інформування; 

● Номер і дата наказу про прийняття заходів; 

● Вжиті заходи; 

● Пояснення; 

● Дата скасування; 

● Обґрунтування скасування заходів. 

 

⬤ 
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Мал. 86 
 

ПРИЗНАЧЕННЯ ТА ПЕРЕМІЩЕННЯ 

Картотека призначень і переміщень призначена для введення, коригування й аналізу 

інформації про призначення та переміщення працівників під час роботи в організації. Для 

кожного працівника повинна бути визначена основна посада, якщо він займає кілька посад 

одночасно. Без правильного та своєчасного ведення картотеки призначень / переміщень 

неможливий вірний розрахунок заробітної плати. 

Записи в картотеку додаються двома основними способами:  

● вручну; 

⬤ 
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● за допомогою механізму наказів. 

Рекомендовано додавання записів у картотеку призначень/переміщень через 

механізм наказів. Після додавання наказу на прийом і його прийняття автоматично 

формується особова картка та запис у картотеці призначення/переміщення. Однак, може 

виникнути необхідність відкоригувати інформацію по призначення/переміщенню, яка була 

автоматично перенесена з наказу на прийом. У такому випадку потрібно відкоригувати 

призначення. 

При додаванні нового запису вказуються наступні параметри (Мал. 87): 

● Табельний номер – не коригується. Доступний тільки при додаванні 

безпосередньо через картотеку призначень / переміщень; 

● Номер призначення/переміщення – не коригується. Присвоюється 

автоматично наступний по порядку; 

● Статус записи – можливі варіанти: 

o Прийнятий – поточним призначенням працівника прийнято на 

підприємство; 

o Переміщений – поточним призначенням працівник переміщений на 

інше призначення (змінилася посаду, підрозділ, умови оплати праці тощо); 

o Звільнений – поточним призначенням працівника звільнено з 

підприємства; 

o Прийнятий-Звільнений – поточним призначенням працівник і 

прийнятий, і звільнений з підприємства (тобто в працівника було тільки 

одне призначення за весь час роботи на підприємстві та з цього 

призначення виконується звільнення). 

● Номер та дата наказу – якщо це перше призначення, то номер наказу на 

прийом; 

● Призначення з і Дата звільнення з призначення; 

● Тип призначення – основна або суміщена посада. Не коригується, доступне 

тільки при додаванні безпосередньо через картотеку призначень/переміщень; 

● Підрозділ, в який зараховано працівника; 

● Посада призначення; 

● Детальне найменування посади; 

● Система оплати – вибирається за довідником; 

● Оклад/ГТС – значення окладу або годинної тарифної ставки; 

У вкладці Бухгалтерська інформація вказуються: 

● Рахунок – бухгалтерський рахунок віднесення витрат при нарахуванні 

зарплати даного працівника; 

● Значення аналітик – поля відкриваються в залежності від обраного рахунку 

віднесення витрат. Поля рахунок та аналітика повинні бути заповнені до 

нарахування зарплати. 
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Мал. 87 
 

Видалення призначення можливо тільки або як Видалення з перевіркою, або як 

Видалення з заміною. 

● Видалення з перевіркою – при видалені виконуються перевірки. Якщо для 

даного призначення вже були введені будь-які дані (наприклад, розрахунок 

зарплати), то видалення буде неможливо; 

● Видалення з заміною – при видаленні вказується, на яке призначення 

необхідно замінити те, що видаляється. 

 

СКЛАД РОДИНИ. РОДИЧІ 

При додаванні нового запису вказуються наступні параметри (Мал. 88): 

● Табельний номер/ПІБ; 

● Ознака члена родини або родича; 

● Тип споріднення; 

● Ознака, яка визначає, що родичі також є працівниками підприємства; 

⬤ 
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● ПІБ члена сім'ї або родича – вибір із довідника персоналу, якщо родич є 

співробітником підприємства, або введення ПІБ родича з клавіатури, якщо 

родич не є співробітником підприємства; 

● Дата народження члена сім'ї або родича – підставляється автоматично, 

якщо родич є співробітником підприємства; 

● Ознаки Утриманець, Студент, Інвалід, Чорнобилець – при проставленні 

ознак Інвалід або Чорнобилець відкриваються відповідні поля для 

заповнення інформації про відповідних документах в екрані додавання даних 

про родича. 

Дані про свідоцтво про народження члена сім'ї або родича більше відноситься до 

дитини. 

● Організація, що видала свідоцтво про народження; 

● Серія, номер і дата видачі свідоцтва про народження; 

● Інвалідність – інформація про інвалідність родича, якщо родич є інвалідом. 

Дані доступні для введення, якщо вказана ознака Інвалід; 

● Організація, що видала документ про інвалідність; 

● Вид документа; 

● Серія, номер і дата видачі документа, дата переогляду інвалідності. 

У вкладці Чорнобилець вказується інформація про потерпілого від аварії на ЧАЕС, 

якщо родич таким є. Дані доступні для введення, якщо вказана ознака Чорнобилець. 

● Категорія потерпілого та період дії категорії; 

● Організація, що видала посвідчення чорнобильця; 

● Серія, номер і дата видачі документу; 

● Місце проживання родича (адреса); 

● Дівоче прізвище (до вступу в шлюб) і дата вступу в шлюб. 
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Мал. 88 
 

СТАЖ 

При додаванні нового запису в довідник вказуються наступні параметри (Мал. 89): 

● Табельний номер/ПІБ; 

● Дата прийому на підприємство – заповнюється автоматично та не 

коригується; 

● Вид стажу – можливість виконати додавання даних відразу по декількох видах 

стажу, якщо ці види стажу обліковуються за одним і тим же, і якщо періоди цих 

⬤ 
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видів стажу збігаються. Наприклад, при додаванні періоду стажу, який повинен 

враховуватися як страховий стаж, і як стаж для вислуги років, можна вказати 

період і вибрати два види стажу; 

● Дата початку періоду та дата закінчення періоду; 

● Стаж за вказаний період (років, місяців, днів) – розраховується автоматично 

за вказаними датами. Для сумарного визначення загальної кількості стажу 

буде використовуватися інформація з даних полів; 

● Інвертований облік – стаж із такою ознакою при загальному підрахунку 

віднімається з загальної суми стажу. Дана ознака необхідна для зменшення 

обсягу записів, які вводяться; 

● Період стажу – за необхідності вказується вид періоду стажу для можливості 

в подальшому виключити періоди за певними видами з загального розрахунку. 

Кнопка Калькулятор здійснює перехід до введення інтервалів стажу. Зручно 

використовувати для введення стажу по трудовій книжці працівника, тобто По датах «з ... 

по ...», якщо стаж переривався. Потім по введеним тимчасових інтервалах розраховується 

загальна кількість років / місяців / днів стажу працівника та переноситься на основний екран 

додавання даних про стаж. 

У вкладці Попереднє місце роботи вказується інформація по трудовій книжці про 

місце роботи в зазначеному періоді стажу. 

● Організація; 

● Посада; 

● Причина звільнення; 

● Номер і дата наказу про звільнення. 
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Мал. 89 
 

При роботі з картотекою Стаж доступний розрахунковий режим Порахувати стаж 

даного працівника, який викликається за допомогою кнопки Розрахунок (F2). При даному 

режимі Порахувати стаж даного працівника виконується розрахунок кількості років / 

місяців / днів стажу по працівнику за певним видом стажу на дату. Необхідно вказати, на 

яку дату виконати розрахунок, по якому виду стажу. 

 

СПЕЦСТАЖ 

При додаванні нового запису вказуються наступні параметри (Мал. 90): 

● Табельний номер/ПІБ; 

⬤ 
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● Дата прийому на підприємство – заповнюється автоматично та не 

коригується; 

● Вид стажу; 

● Шкідливість; 

● Дата початку періоду та дата закінчення періоду; 

● Стаж за вказаний період (років, місяців, днів) – розраховується автоматично 

за вказаними датами. Для сумарного визначення загальної кількості стажу 

буде використовуватися інформація з даних полів; 

● Інвертований облік – стаж із такою ознакою при загальному підрахунку 

віднімається з загальної суми стажу. Дана ознака необхідна для зменшення 

обсягу записів, які вводяться; 

● Період стажу – за необхідності вказується вид періоду стажу для можливості 

в подальшому виключити періоди за певними видами з загального розрахунку; 

● Дані про атестацію робочого місця. 

Кнопка Калькулятор здійснює перехід до введення інтервалів стажу. Даний 

функціонал зручно використовувати для введення стажу по трудовій книжці працівника, 

тобто По датах «з ... по ...», якщо стаж переривався. Потім, по введеним тимчасовим 

інтервалах розраховується загальна кількість років/місяців/днів стажу працівника та 

переноситься на основний екран додавання даних про стаж. 

 

 

Мал. 90 
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При роботі з картотекою Спецстаж доступні наступні розрахункові режими, які 

викликаються за допомогою кнопки Розрахунок (F2), яка розташована на панелі 

інструментів (Мал. 91): 

 

Мал. 91 
 

● Формування спецстажу за табелями та документами відрядності – 

виконується за наявності модуля Зарплата. Функція дозволяє формувати 

спецстаж по табелях і документах відрядності. В процесі розрахунку необхідно 

вказати період і типи спецстажу, за якими виконується розрахунок періоду. Далі 

необхідно вибрати працівників, для яких необхідно додати період спецстажу; 

● Порахувати стаж даного працівника – виконується розрахунок кількості 

років/місяців/днів стажу по працівнику за певним видом стажу на дату. 

Необхідно вказати, на яку дату виконати розрахунок, по якому виду стажу. 

 

УЧАСТЬ В ЛІКВІДАЦІЇ АВАРІЇ НА ЧАЕС 

При додаванні нового запису вказуються наступні параметри (Мал. 92): 

● Табельний номер; 

● Категорія потерпілого; 

● Період дії категорії; 

● Серія, номер і дата свідоцтва ліквідатора (потерпілого); 

● Організація, що видала посвідчення; 

● Період участі в ліквідації на ЧАЕС. 

 

 

Мал. 92 
 

⬤ 
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ЧЛЕНСТВО В ПРОФСПІЛЦІ 

При додаванні нового запису вказуються наступні параметри (Мал. 93): 

● Табельний номер/ПІБ; 

● Дата вступу до профспілки – поле є обов'язковим для заповнення; 

● Дата виходу з профспілки; 

● Організація профспілки; 

● Номер і дата договору з організацією профспілки. 

 

 

Мал. 93 
 

ОБЛІК ПРАЦІВНИКІВ ЦПХ 

Для ведення обліку працівників, які працюють за договорами цивільно-правового 

характеру (ЦПХ), необхідно таких працівників додати у довідник персоналу. Для таких 

працівників не заповнюються картотеки особової картки, а лише зберігається мінімум 

інформації по працівнику.  

Перед початком обліку працівників, які працюють за договорами ЦПХ, необхідно 

перевірити налаштування глобального параметру GLAup (Управління персоналом). Для 

цього потрібно скористатися пунктом меню Параметри, який знаходиться у розділі 

Параметри модуля Адміністрування (Мал. 94). 

 

 

Мал. 94 
 

Після того, як відкриється область відображення даних, необхідно у вкладці 

Глобальні параметри за допомогою фільтру знайти параметри GLAup (Управлення 

⬤ 

⬤ 
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персоналом). Для коригування значень даного параметру потрібно натиснути кнопку 

Змінити (F4), яка знаходиться на панелі інструментів. У розділі Фізична особа (ЦПХ) 

повинні бути вказані наступні значення (Мал. 95): 

 Статус працівника – За договором; 

 Тип призначення – Основна посада. 

 

 

Мал. 95 
 

Для введення/редагування особистих даних працівників, які працюють за договорами 

ЦПХ, необхідно скористатися пунктом меню Фізичні особи (ЦПХ), який розташований у 

розділі Кадри модуля Кадри (Мал. 96). 
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Мал. 96 
 

Відкриється область відображення даних, яка складається з двох основних вкладок. 

У вкладці Фізичні особи довідника персоналу відображається перелік працівників. У 

вкладці Призначення/переміщення відображається інформація щодо 

призначення\переміщення по кожному з працівників. 

За допомогою кнопки Умова (F9), яка розташована на панелі інструментів, можна 

вказати підрозділи, по яким буде виконуватися введення/редагування даних, період, за 

який будуть вноситися/редагуватися дані або табельний номер працівника. Детально з 

налаштуванням умов відбору записів розглянуто у розділі УМОВА ВІДБОРУ ЗАПИСІВ. 

Для перегляду або коригування особистої інформації по працівнику необхідно стати 

на рядок з потрібним співробітником та натиснути на кнопку Змінити (F4), яка розташована 

на панелі інструментів. 

Для створення нової картки співробітника потрібно скористатися кнопкою Додати 

(F7), яка знаходиться на панелі інструментів. 

При додаванні нового працівника вказуються наступні параметри (Мал. 97): 

 Табельний номер;  

 Об'єкт - відображається автоматично, не коригується;  

 Прізвище, Ім'я, По-батькові;  

 Стать;  

 Дата народження;  

 Адреса;  

 Паспортні дані; 

 ІПН; 

 Дата призначення;  

 Дата звільнення;  

 Підрозділ і посада працівника - визначається автоматично за останнім 

основним призначенням працівника. 
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Мал. 97 
 

Після збереження внесених даних у вкладці Фізичні особи (ЦПХ) заявиться запис по 

працівнику, а у вкладці Призначення/переміщення з’явиться відповідний запис про 

прийняття працівника на роботу. При потребі даний запис можна відкоригувати. Для цього 

потрібно скористатися кнопкою Змінити (F4), яка знаходиться на панелі інструментів та 

вказати наступні параметри (Мал. 98): 

 Підрозділ; 

 Статус запису – вибирається ознака Прийнятий/Переміщений/Звільнений/ 

Прийнятий-Звільнений. Ця ознака визначає загальний статус запису щодо 

прийняття, переміщення та звільнення працівника. Це потрібно для обліку 

неодноразового прийняття і звільнення працівника на підприємство. Слід уважно 

вказувати цей показник при роботі з записами в картотеці призначень/переміщень. 

При прийомі працівника ознака повинен мати значення Прийнятий, при переміщенні 

на нову посаду в новому призначенні - Переміщений. У разі звільнення працівника 

з підприємства можливі такі варіанти. У працівника за все одна запис в картотеці 

призначень/переміщень, проставляється дата звільнення з цієї ж записи, значення 

ознаки змінюється на Прийнятий-Звільнений. Працівника приймають на роботу, 

формується запис з ознакою Прийнятий в картотеці призначень / переміщень. Далі, 

працівника переміщують на іншу посаду, тобто формується ще одне призначення з 
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ознакою Переміщений. Після цього працівника звільняють з підприємства, тобто за 

останнім призначенням проставляють дату звільнення і ознака приймає значення 

Звільнений. 

 Номер і дата наказу про призначення;  

 Дата призначення на посаду; 

 Рахунок - бухгалтерський рахунок віднесення витрат при нарахуванні зарплати 

даного працівника; 

 Значення аналітик - поля відкриваються в залежності від обраного рахунку 

віднесення витрат. Поля рахунок і аналітика повинні бути заповнені до нарахування 

зарплати; 

 

 

Мал. 98 
 

ЗВІТНІСТЬ ПРИ ОБЛІКУ КАДРІВ 

Для того, щоб сформувати та надрукувати звітність по обліку кадрів, необхідно 

скористатися кнопкою Друк (F5), яка знаходиться на панелі інструментів. Після натискання 

на дану кнопку, з’явиться екранна форма, в якій вибирається потрібний звіт (Мал. 99). 

 

⬤ 
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Мал. 99 
 

Приклад сформованої друкованої форми вибраного звіту показано на Мал. 100. 
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Мал. 100 
 

 

 

 

 

 

 

Деякі звіти автоматично вивантажуються у Microsoft Word або 

Excel (наприклад, типова форма № П-2 Особова картка працівника 

вивантажується у Microsoft Word). Значення в таких звітах можна 

коригувати, а деякі параметри додатково вказувати. 
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РОБОТА З ТАБЕЛЕМ ОБЛІКУ  
ВІДПРАЦЬОВАНОГО ЧАСУ 

 

В цьому розділі розглянута робота з табелем обліку відпрацьованого часу, який є 

основним оперативно-обліковим документом для нарахування зарплати. В табелі 

шляхом проставлення кодів днів за довідником кодів днів табеля заповнюється 

фактично відпрацьований працівником час. За вказаними по днях кодами 

розраховуються підсумки табеля, які в свою чергу використовуються при розрахунку 

зарплати. 

Для того, щоб коректно формувався табель відпрацьованого часу по кожному 

працівнику, потрібно вказати графік роботи, по якому працює працівник, налаштувати 

планові фонди робочого часу по кожному графіку роботи, а також, за необхідністю, 

сформувати документи відсутності співробітника (наприклад, лікарняний або документ 

на відпустку). Після формування табеля відпрацьованого часу по працівнику 

відбувається нарахування заробітної плати. Прочитавши даний розділ, читач вмітиме 

налаштовувати графік роботи по працівникам, формувати табель обліку 

відпрацьованого часу. 

 

НАЛАШТУВАННЯ ГРАФІКА РОБОТИ 

Налаштування графіка роботи по кожному працівнику виконується у картотеці 

призначень та переміщень. 

Картотека призначень та переміщень призначена для введення, коригування та 

аналізу інформації про призначення та переміщення працівників під час роботи в 

організації. Для кожного працівника повинна бути визначена основна посада, якщо він 

займає кілька посад одночасно. Без правильного і своєчасного ведення картотеки 

призначень/переміщень неможливий вірний розрахунок заробітної плати. 

Для того, щоб вказати графік роботи по тому чи іншому працівникові, необхідно 

скористатися пунктом меню Призначення і переміщення, який розташований у розділі 

Кадри модуля Кадри (Мал. 101). 

 

⬤ 
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Мал. 101 
 

За допомогою кнопки Умова (F9), яка розташована на панелі інструментів можна 

змінити умови відбору документів. В екранній формі вибору умов відбору, при потребі, слід 

зазначити підрозділи, по яким буде виконуватися введення/редагування даних та період, 

за який будуть вноситися/редагуватися дані або табельний номер працівника. Детально з 

налаштуванням умов відбору записів розглянуто у розділі УМОВА ВІДБОРУ ЗАПИСІВ. 

Для того, щоб додати (або відкоригувати) значення графіка роботи, необхідно в з 

переліку працівників вибрати потрібного працівника та натиснути кнопку Змінити (F4), яка 

розташована на панелі інструментів. 

Відкриється екранна форма, в якій вказується потрібне значення параметру Графік 

(Мал. 102). Після додавання (або коригування) даного параметру необхідно зберегти 

внесені зміни. 
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Мал. 102 
 

Аналогічна операція виконується по всім працівникам підприємства. 

 

ФОНДИ РОБОЧОГО ЧАСУ 

Після того, як було вказано відповідні графіки роботи по кожному працівнику, потрібно 

налаштувати фонди робочого часу для кожного графіка роботи. 

Для формування фондів робочого часу необхідно скористатися пунктом Фонди 

робочого часу, який розташований у розділі Табель модуля Зарплата (Мал. 103). 

⬤ 
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Мал. 103 
Для того, щоб вказати потрібний період, по якому буде формуватися (або 

коригуватися) графік робочого часу потрібно скористатися кнопкою Період (Ctrl+F9), яка 

розташована на панелі інструментів. З’явиться екранна форма, в якій вказується потрібний 

період (Мал. 104). 

 

 

Мал. 104 
 

Для того, щоб сформувати графік робочого часу по місяцю, необхідно натиснути на 

кнопку Додати (F7), яка знаходиться на панелі інструментів. 

Для кожної позиції фонду робочого часу вказується наступні параметри (Мал. 105): 

● Рік, місяць; 

● Графік роботи – вказується відповідний графік робочого часу; 

● Планові дні; 

● Календарні дні; 

● Години; 

● Види робочого тижня; 

● Коди днів по табелю. 

Для того, щоб вказати потрібне значення по кожному дню, необхідно, перебуваючи в 

полі того чи іншого дня натиснути клавішу F10. З’явиться довідник кодів днів табеля, з якого 

вибирається потрібне значення. 

Після внесення всіх значень кодів днів, потрібно натиснути кнопку Перерахувати 

підсумки. Автоматично перерахуються планові дні та планові години. За необхідністю, 

кількість перерахованих днів та годи можна переглянути у вкладках Підсумки дні та 

Підсумки години. 
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Мал. 105 
 

Для того щоб автоматично формувати планові фонди робочого часу на будь-який 

період потрібно активувати ознаку Автоматично розраховувати графік, після чого 

з’явиться кнопка Налаштування. Натиснувши дану кнопку вказуються наступні параметри 

(Мал. 106): 

 Довжина циклу графіка- кількість днів у тижні (значення «7»); 

 Коди днів табеля в циклі. 

Графік роботи на кожний наступний місяць буде розраховано автоматично, згідно 

вказаних налаштувань. За необхідністю можна змінити значення коду дня, вибравши 

потрібний день та натиснувши клавішу F10. 
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Мал. 106 
 

Після збереження внесених значень створюється плановий фонд для даного графіку 

робочого часу. Для цього потрібно натиснути на кнопку Графік роботи, яка знаходиться на 

панелі інструментів та вибрати необхідний графік робочого часу (Мал. 107). 

 

 

Мал. 107 
 

Після цього потрібно натиснути на кнопку Розрахунок (F2), яка розташована на панелі 

інструментів та вибрати дію Формування планових графіків (Мал. 108). 

 

 

Мал. 108 
 

З’явиться екранна форма, в якій вказується період на який потрібно сформувати нові 

графіки робочого часу (Мал. 109). 
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Мал. 109 
 

Після підтвердження вказаного періоду, відбудеться автоматичне формування 

графіків. Після успішного закінчення операції на екрані з’явиться відповідне повідомлення 

(Мал. 110). 

 

 

Мал. 110 
 

Після закриття текстового повідомлення в області відображення даних з’явиться 

сформований план графіків на вказаний період (Мал. 111). Для того, щоб виконати потрібні 

коригування по тому чи іншому графіку, необхідно виділити цей графік та натиснути на 

кнопку Коригування (F4), яка знаходиться на панелі інструментів. 

 

 

Мал. 111 
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ФОРМУВАННЯ ТАБЕЛЯ 

Формування табеля відбувається після того, як налаштовано графік роботи, по якому 

працюють працівники, сформовані планові фонди робочого часу по кожному графіку 

роботи, а також, сформовані та проведені документи відсутності співробітника (наприклад, 

лікарняний або документ на відпустку). Детально про формування документів по 

нарахуванню відпускних описано у розділі Нарахування відпускних. Формування 

документів по нарахуванню лікарняних описано у розділі Нарахування лікарняних. 

Для того, щоб розпочати роботу з табелем, необхідно скористатися пунктом меню 

Табель, який розташовано в розділі Табель модуля Зарплата (Мал. 4). 

 

Мал. 4 

 

За допомогою кнопки Умова (F9), яка розташована на панелі інструментів можна 

змінити умови відбору документів, наприклад, вказати підрозділ, по якому формується 

табель (або по всьому підприємству в цілому) та задати період, за який формується табель. 

Детально з налаштуванням умов відбору записів розглянуто у розділі УМОВА ВІДБОРУ 

ЗАПИСІВ. 

Після того. як відкриється область відображення даних необхідно натиснути кнопку 

Розрахунок (F2), яка розташована на панелі інструментів та вибрати дію Сформувати 

табель (Мал. 112). 

 

 

Мал. 112 
 

⬤ 
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Після того, як закінчиться автоматичне формування табелю, на екрані з’явиться 

відповідне повідомлення (Мал. 113). 

 

 

 

Мал. 113 
 

Після закриття текстового повідомлення в області відображення даних з’явиться 

сформований табель за вказаний період (Мал. 114). 

 

 

Мал. 114 
 

Для того, щоб додати інформацію про відпустки або про лікарняні необхідно 

натиснути на кнопку Розрахунок (F2), яка знаходиться на панелі інструментів та вибрати 

відповідну дію Перенос відпусток в табель або Перенос лікарняних в табель (Мал. 115). 

 

 

Мал. 115 
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Після відбору потрібних відпусток або лікарняних, інформація про них автоматично 

з’явиться у сформованому табелі. 

Якщо необхідно відкоригувати у табелі запис по працівнику, то потрібно скористатися 

кнопкою Змінити (F4), яка розташована на панелі інструментів. В екранній формі, що 

з’явиться можна додати (або змінити) наступні параметри (Мал. 116): 

● Табельний номер і прізвище працівника; 

● Номер призначення/переміщення працівника; 

● Ознака табеля/коригування – для коригування вказується період, за який 

необхідно виконати введення табеля та номер табеля, за яким вводиться 

коригування підрозділ приписки та підрозділ виконання робіт; 

● Номер табеля по порядку – табель з номером 1 вважається основним, період 

його дії дорівнює періоду, за який він формується з урахуванням дати 

прийняття і дати звільнення з посади. Табеля з номерами більш рівним 2 

вважаються додатковими табелями і для них дозволена коригування періоду 

дії табеля; 

● Період дії табеля; 

● Підрозділ приписки та підрозділ виконання робіт; 

● Бригада приписки та бригада виконання робіт; 

● Посада/професія працівника в цьому табелі; 

● Код штатного розпису, за яким виконується підстановка даних із картотеки 

штатного розпису (система оплати, бухгалтерський рахунок, графік роботи); 

● Графік роботи; 

● Категорія працівника; 

● Система оплати; 

● Код тарифної сітки; 

● Розряд; 

● Оклад/годинний тариф; 

● Шкідливість; 

● Значення табеля по кожному дню періоду – після введення табеля в днях 

допускається перерахунок підсумків табеля по днях. Для цього 

використовується кнопка Перерахувати підсумки. 
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Мал. 116 
 

У вкладці Додаткова вказується наступні параметри (Мал. 6): 

● Рахунок – необхідно обов'язково проставити для формування проводок по 

нарахуваннях; 

● Стаття обліку – вказується для формування проводок по нарахуваннях. 

 

 

Мал. 117 
 

Після збереження внесених даних запис по працівнику у табелі автоматично 

переформується. 

 

 

 

Табель формується автоматично за кожним призначенням 

(переведенням) працівника. 
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При роботі з табелем по кнопці Розрахунок (F2), яка розташована на панелі 

інструментів, можливі наступні дії: 

● Додати всіх у підрозділі/бригаді/таб. номеру – формування табеля за 

поточним умові. Табель формується по фонду робочого часу відповідно до 

графіка робіт по призначеннях/переміщенням працівників, що значаться в 

підрозділі Умови, бригаді умови або має той же табельний номер, вказаний в 

Умовах формування. В разі відсутності відповідного фонду робочого часу, 

табель формується з порожнім заповненням по днях і нульовими результатами 

днів і годин по місяцю; 

● Переформувати табеля по підрозділу/бригаді/таб. номеру – режим 

виконує переформування табелів за всіма записами в таблиці перегляду, при 

цьому враховується відхилення старого та нового табелів із урахуванням 

графіка робіт; 

● Заповнити період за певним правилом – прописати в усіх табелях у таблиці 

перегляду, в яких не вказано ознаку ведення табеля підсумками, фіксований 

код дня або даних із іншого фонду робочого часу за 

всіма/робочим/святкових/вихідні дні/робочим дням у свято (вказується при 

виконанні) та перерахувати підсумки таких табелів із урахуванням зміни; 

● Заповнити період за певним правилом (поточна запис) – аналогічно 

режиму Заповнити період за певним правилом за поточною записи в 

таблиці перегляду; 

● Перерахувати підсумки – виконується перерахунок підсумкових значень 

днів/годин за табелями; 

● Перенесення відпусток в табеля – перенесення даних із наказів на відпустку 

в табелі (прописування кодів днів і перерахунок підсумків); 

● Перенесення лікарняних в табеля – перенесення даних із документів 

лікарняних у табеля (прописування кодів днів і перерахунок підсумків); 

● Перенесення документів за середнім в табеля – перенесення даних із 

документів за середнім у табелі (прописування кодів днів і перерахунок 

підсумків); 

● Режим – вибір режиму роботи з табелем. Можливі режими роботи: по днях і за 

підсумками. 

Крім введення табелів, допускається введення коректувань табелів за минулі періоди. 

У цьому випадку вводиться посилання на табель минулого періоду та вводяться фактичні 

відхилення від табеля минулого періоду. Такий механізм необхідний для відповідності 

електронного табеля документу твердої копії. Табеля минулих періодів заборонено 

коригувати. 
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ВІДПУСТКИ/ЛІКАРНЯНІ 
 

Перед виконанням розрахунку заробітної плати (розрахункових листків) 

необхідно виконати деякі проміжні розрахунки: розрахунок документів відпустки, 

лікарняних, за середнім. Попередньо ці документи повинні бути введені у відповідні 

картотеки. Прочитавши даний розділ, читач буде вміти працювати з документами 

відпустки, лікарняних, за середнім. 

 

НАРАХУВАННЯ ВІДПУСКНИХ 

Для виконання розрахунків нарахувань по працівникам за час відпустки 

використовується функція Нарахування відпускних. 

Для нарахування відпускних необхідно скористатися пунктом меню Відпустки, який 

розташований у розділі Відпустки/Лікарняні модуля Зарплата (Мал. 118). 

 

Мал. 118 
 

У верхній частині інтерфейсу, який з’явиться на екрані, відображається перелік 

відпусток, дата обліку яких потрапляє в обраний період. Для того, щоб змінити період 

відбору документів, необхідно вибрати потрібний період. 

У нижній частині інтерфейсу на вкладці Нарахування відображається перелік 

нарахувань до кожного документу й у вкладці Розшифровка розрахунку відображаються 

суми для розрахунку середнього по кожному документу. 

При додаванні нового наказу на відпустку вказуються наступні параметри (Мал. 119): 

● Таб. номер працівника; 

● Вид відпустки; 

● Дата початку відпустки; 

● Кількість днів відпустки; 

Номер документу (наказу); 

● Продовжити відпустку (при необхідності). 

⬤ 
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Мал. 119 
 

Для виконання розрахунку відпускних по створеному документу необхідно 

скористатися кнопкою Розрахунок (F2), яка розташована на панелі інструментів (Мал. 120). 

 

 

Мал. 120 
 

Доступні наступні розрахунки:  

● Розрахувати документи відпустки. Документ або вибрані документи будуть 

розраховані. В нижній частині екрана з'явиться розрахунок по документу; 

● Розрахувати документи відпустки (без прописування в табель). Режим 

аналогічний попередньому, але не відбувається прописування кодів днів у 

табель працівника. 

Результати розрахунку доступні для перегляду та коригування в нижній частині екрана 

у вкладці Нарахування. 

При додаванні/коригуванні нарахувань по відпустці вказуються наступні параметри 

(Мал. 121): 

● Табельний номер працівника; 
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● Номер призначення – обчислюється автоматично та відповідає останньому 

за датою призначенням на основну посаду; 

● Номер і дата документа – визначається автоматично, як номер і дата 

документа відпустки; 

● Період розрахунку – визначається автоматично за поточним роком-місяця 

розрахунку; 

● Період нарахування – за який період нарахована сума за середнім; 

● Код нарахування – при автоматичному розрахунку визначається за 

довідником Правила розрахунку документів за середнім, залежить від виду 

документа відпустки; 

● Середньогодинна (середньоденна) розрахункове – розраховується при 

розрахунку документа;  

● Середньогодинна (середньоденна) документа – розраховується при 

розрахунку документа. Може бути змінена вручну. За цим значенням 

розраховується сума в полі Нараховано; 

● Кількість днів до оплати – розраховується автоматично; 

● Кількість годин до оплати – розраховується автоматично; 

● Відсоток нарахування; 

● Нараховано – розраховується як добуток годин (днів) на середньогодинну 

(середньоденну) в залежності від налаштування розрахунку по документу; 

● Ознака додавання сум в розрахункові листки по місяцю нарахування – 

якщо ознака проставлена, то сума по документу потрапить у розрахунковий 

листок у місяці рівним місяцю нарахування. 
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Мал. 121 
 

У нижній частині екрана праворуч у вкладці Розшифровка рахунку можна 

переглянути та відкоригувати необхідні параметри (Мал. 122): 

● Табельний номер, ПІБ, номер призначення; 

● Номер документа; 

● Період нарахування – рік-місяць для середнього; 

● Кількість днів – дні, які враховуються в розрахунку середнього за вказаний 

період розрахунку; 

● Кількість годин – години, які враховуються в розрахунку середнього за 

вказаний період розрахунку, використовується при розрахунку документів за 

середнім, коли необхідно розрахувати середньогодинну зарплату; 

● З розрахункових листів – сума нарахованої зарплати, яка братиме участь у 

розрахунку середнього за вказаний період; 

● Сума нарахована без урахування коефіцієнта; 

● Значення коефіцієнта – коефіцієнт враховується при підвищенні зарплати в 

період, який потрапляє в місяці для розрахунку середнього; 

● Сума з коефіцієнтом; 

● Суми премій (річна, піврічна, квартальна, місячна) – суми премій, доплат та 

інших нарахувань, сума яких входить в розрахунок по середньому, але не 

повністю, а перераховується пропорційно відпрацьованому часу; 

● Сума підсумкова – загальна сума за місяць для розрахунку середнього – суми 

для розрахунку середнього по кожному місяцю, який повинен входити в 
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розрахунок. У цьому випадку Середнє документа та сума Нарахована будуть 

перераховуватися автоматично. 

 

Мал. 122 
 

У вкладці Розрахунковий листок відображаються розрахункові листи по обраному 

працівнику. 

У вкладці Табель відображається табель працівника за період документа. 

Після того, як було виконано розрахунок документу, даний документ набуває статусу 

Розрахований. 

Після того, як по даному працівнику буде розрахований розрахунковий листок, статус 

документа у вкладці Відпустки зміниться на Переписаний у розрахунковий листок. 

 

НАРАХУВАННЯ ЛІКАРНЯНИХ 

Функція призначена для виконання розрахунків нарахувань по працівникам по 

лікарняним листам.  

Для нарахування лікарняних необхідно скористатися пунктом меню Лікарняні, який 

розташований у розділі Відпустки/Лікарняні модуля Зарплата (Мал. 123). 

 

⬤ 



Повернутися до змісту ⇧ 

 

Відпустки/лікарняні 

Ведення кадрової роботи і розрахунок зарплати для малого  

та середнього бізнесу в програмному продукті MASTER 

 

 
106 

 

Мал. 123 
 

У верхній частині інтерфейсу, який з’явиться на екрані, відображається перелік 

лікарняних, дата обліку яких потрапляє в обраний період. Для того, щоб змінити період 

відбору документів, необхідно вказати необхідний період. 

У нижній частині екрана у вкладці Нарахування відображається перелік нарахувань 

до кожного документу й у вкладці Розшифровка розрахунку відображаються суми для 

розрахунку середнього по кожному документу. 

При додаванні нового документу про нарахування лікарняних вказуються наступні 

параметри (Мал. 124): 

● Табельний номер працівника; 

● Вид лікарняного; 

● Код лікарняного; 

● Причина захворювання; 

● Номер документа (наказу); 

● Дата наказу; 

● Лікарня, яка надала лікарняний. 

Якщо працівнику виданий лікарняний лист, який є продовженням первинного 

лікарняного, то необхідно вказати ознаку Продовжити документ № (№ первинного 

лікарняного) від (дата первинного лікарняного), щоб лікарняний (продовження) 

нараховувався по середньоденному заробітку первинного лікарняного. 
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Мал. 124 
 

Для виконання розрахунку лікарняних по створеному документу необхідно 

скористатися кнопкою Розрахунок (F2), вибрати один із режимів (Мал. 125): 

● Розрахувати документи лікарняного. Документ або вибрані документи 

будуть розраховані. В нижній частині екрана з'явиться розрахунок по 

документу; 

● Розрахувати документи лікарняного (без прописування в табель). Режим 

аналогічний попередньому, але не відбувається прописування кодів днів у 

табель працівника. 

 

Мал. 125 
 

Результати розрахунку доступні для перегляду та коригування в нижній частині 

інтерфейсу у вкладці Нарахування. 

Залежно від налаштування розрахунку документа в довіднику Правила розрахунку 

документів за середнім, автоматично розраховуються різні види нарахувань (за рахунок 

підприємства та за рахунок фонду соціального страхування) і, якщо документ лікарняного 
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листа охоплює кілька місяців, автоматично розбиваються нарахування по кожному місяцю 

нарахування окремо. 

 

 

 

У режимі перегляду/коригування нарахування по документу вказуються наступні 

параметри (Мал. 126): 

● Табельний номер працівника; 

● Номер призначення – обчислюється автоматично та відповідає останньому 

за датою призначенням на основну посаду; 

● Номер і дата документа – визначається автоматично, як номер і дата 

документа за середнім; 

● Період розрахунку – визначається автоматично за поточними роком-місяцем 

розрахунку; 

● Період нарахування – визначається, за який період нарахована сума за 

середнім; 

● Код нарахування – при автоматичному розрахунку визначається за 

довідником Правила розрахунку документів за середнім, залежить від виду 

документа за середнім; 

● Середньогодинна (середньоденна) розрахункове – розраховується при 

розрахунку документа; 

● Середньогодинна (середньоденна) документа – розраховується при 

розрахунку документа. Може бути змінена вручну. За цим значенням 

розраховується сума Нараховано; 

● Кількість днів до оплати – розраховується автоматично; 

● Кількість годин до оплати – розраховується автоматично; 

● Відсоток нарахування; 

● Нараховано – розраховується як добуток годин (днів) на середньогодинну 

(середньоденна) в залежності від налаштування розрахунку по документу; 

● Ознака додавання сум у розрахункові листки по місяцю нарахування – 

якщо ознака проставлена, то сума по документу потрапить у розрахунковий 

листок у місяці, рівному місяцю нарахування. 

 

 

При повторному розрахунку документа ручні коригування будуть 

загублені. Документи, за якими було проведено коректування вручну, 

перераховувати не рекомендується, інакше доведеться коригування 

виконувати ще раз. 
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Мал. 126 
 

У нижній правій частині інтерфейсу у вкладці Розшифровка розрахунку можна 

переглянути та відкоригувати параметри розшифровки розрахунку. Кількість рядків 

допоміжних значень дорівнює кількості місяців, які враховуються в розрахунку середнього. 

Отримані в результаті розрахунку допоміжні значення можна коригувати. Після коригування 

допоміжних значень сума середнього буде автоматично перерахована з урахуванням 

відкоригованих значень. Допоміжні значення містять наступну інформацію (Мал. 127): 

● Табельний номер, ПІБ, номер призначення; 

● Період нарахування – рік-місяць для середнього; 

● Кількість днів – враховуються в розрахунку середнього за вказаний період 

розрахунку; 

● Кількість годин – враховуються в розрахунку середнього за вказаний період 

розрахунку, використовується при розрахунку документів за середнім, коли 

необхідно розрахувати середньогодинну ЗП; 

● З розрахункових листів – сума нарахованої ЗП, яка використовується в 

розрахунку середнього за вказаний період;  

● Сума нарахована без урахування коефіцієнта; 

● Значення коефіцієнта – коефіцієнт враховується при підвищенні зарплати в 

період, який потрапляє в місяці для розрахунку середнього; 

● Сума з коефіцієнтом; 

● Суми премій – річна, піврічна, квартальна, місячна. Суми премій, доплат та 

інших нарахувань, сума яких входить в розрахунок середнього, але не цілком, 

а перераховується пропорційно відпрацьованому часу; 
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● Сума підсумкова – загальна сума за місяць для розрахунку середнього. 

 

 

Мал. 127 
 

За необхідності, можна додати суми для розрахунку середнього по кожному місяцю, 

який повинен входити в розрахунок. У цьому випадку Середнє документа та сума 

Нарахована будуть перераховуватися автоматично. Додавання рядка по вкладці 

Розшифровка розрахунку здійснюється за допомогою кнопки Додати (F7). 

У вкладці Розрахунковий листок відображаються розрахункові листи по обраному 

працівнику. 

У вкладці Табель відображається табель працівника за період документа. 

Після того, як було виконано розрахунок документу, даний документ набуває статусу 

Розрахований. 

Після того, як по даному працівнику буде розрахований розрахунковий листок, статус 

документа у вкладці Відпустки зміниться на Переписаний у розрахунковий листок. 

 

НАРАХУВАННЯ ПО СЕРЕДНЬОМУ 

Для виконання розрахунків нарахувань по працівникам за документами з оплатою за 

середнім (відрядження, за середнім тощо) використовується функція Нарахування по 

середньому. 

Для нарахування по середньому необхідно скористатися пунктом меню Документи 

по середньому, який знаходиться в розділі Відпустки/Лікарняні модуля Зарплата (Мал. 

128). 

 

⬤ 
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Мал. 128 
 

У верхній частині інтерфейсу, який з’явиться на екрані, відображається перелік 

документів за середнім, дата обліку яких потрапляє в обраний період.  

У нижній частині екрана у вкладці Нарахування відображається перелік нарахувань 

до кожного документа й у вкладці Розшифровка розрахунку відображаються суми для 

розрахунку середнього по кожному документу. 

При додаванні нового документу по середньому вказуються наступні параметри (Мал. 

129): 

● Табельний номер працівника; 

● Типу документа; 

● Період дії документа; 

● Номер документа та дата його створення; 

● Дата обліку документа. 

 

 

Мал. 129 
 

Виконання розрахунку по середньому, перегляд/коригування нарахування по 

документу, розшифровка розрахунку – аналогічні подібним операціям із документом 

Нарахування лікарняного. 
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НАРАХУВАННЯ 
 

В цьому розділі описано порядок роботи з надбавками та доплатами, 

визначеними як у процентному виразі, так і в загальному, до основної заробітної плати. 

Також до розрахунку заробітної плати враховуються всі нарахування, які носять 

разовий характер (матеріальна допомога, доплати до свята тощо). Прочитавши даний 

розділ, читач вмітиме виконувати разові нарахування та умовно-постійні нарахування. 

 

РАЗОВІ НАРАХУВАННЯ 

Для введення, коригування разових нарахувань по працівнику використовується 

функція Разові нарахування.  

Разові нарахування – це суми разових доплат і надбавок, премій, матеріальної 

допомоги, коригування та недоїмки минулих періодів за допомогою одного з видів оплати й 

інші нарахування. Також в разові нарахування рекомендується занести нарахування, які 

неможливо або вкрай важко розраховувати автоматично або через велику кількість 

параметрів розрахунку, (наприклад, при погодженні з працівником суми виплати) або в разі 

неможливості вказати періодичність виплат. 

Допускається введення декількох нарахувань по одному працівнику з одним і тим же 

кодом нарахування. 

Для того, щоб оформити разові нарахування, необхідно скористатися пунктом меню 

Разові нарахування, який знаходиться в розділі Нарахування модулю Зарплата (Мал. 

130). 

 

 

Мал. 130 
 

При необхідності, за допомогою кнопки Умова (F9), яка розташована на панелі 

інструментів, задається період формування документів та вказується потрібний підрозділ 

⬤ 
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(або організація). Детально з налаштуванням умов відбору записів розглянуто у розділі 

УМОВА ВІДБОРУ ЗАПИСІВ. 

При додаванні нового документа, для кожного разового нарахування необхідно 

вказати наступні параметри (Мал. 131): 

● Табельний номер працівника; 

● Номер призначення/переміщення, номер призначення переміщення 

повинен відповідати періоду нарахування; 

● Підрозділ приписки; 

● Підрозділи виконання робіт; 

● Бригада приписки; 

● Бригада виконання робіт; 

● Посада/професія працівника виконання роботи; 

● Код штатного розпису – при зміні коду штатного розпису виконується вибірка 

ШПЗ зазначеного в штатному розпису для посади/професії виконання роботи; 

● Період розрахунку; 

● Період нарахування; 

● Код разового нарахування; 

● Кількість робочих днів і годин – за які проводиться оплата; 

● Сума нарахування; 

● Номер і дата документа – за яким виконується нарахування, допускається 

залишати порожніми; 

● Рахунок і статті обліку – вибирається із довідника балансових рахунків, на які 

відноситься дане нарахування. 
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Мал. 131 
 

За допомогою кнопки Розрахунок (F2), яка знаходиться на панелі інструментів, 

виконується режим Рознести суму всім працівникам. За цим режимом виконується 

додавання обраного разового нарахування працівникам цього ж підрозділу/бригади (якщо 

задана умова) або всім працюючим. У сформованому списку співробітників слід вибрати 

потрібних для додавання даного нарахування і, за необхідності, відкоригувати суму 

індивідуально по працівникам. Тобто, будуть виконані копіювання поточного разового 

нарахування всіх вибраних працівникам, із урахуванням відкоригованих сум. 

 

УМОВНО-ПОСТІЙНІ НАРАХУВАННЯ 

Функція Умовно-постійні нарахування призначена для ведення картотеки всіх 

використовуваних надбавок і доплат, визначених як у процентному вираженні, так і в 

сумарному, до основної заробітної плати. Як правило, ці доплати та надбавки носять 

постійних характер (наприклад, виплачуються працівникові протягом декількох місяців). 

⬤ 
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При введенні даних у картотеку враховуються параметри налаштування, зазначені в 

довіднику нарахувань/утримань для встановлення алгоритму розрахунку, відображення 

полів для введення даних розрахунку нарахування. 

Умовно-постійні нарахування можуть бути додані в картотеку декількома способами: 

введення вручну безпосередньо в картотеку умовно-постійних доплат або при проведенні 

наказу на доплати, який створюється в модулі Кадри по кожному виду доплат і надбавок 

окремим видом наказу. При проведенні наказу на доплату запис у картотеці умовно-

постійних доплат формується автоматично з можливістю подальшого коригування. 

Для того, щоб оформити умовно-постійні нарахування, необхідно скористатися 

пунктом меню Умовно-постійні нарахування, який знаходиться в розділі Нарахування 

модулю Зарплата (Мал. 132). 

 

 

Мал. 132 
 

При необхідності, за допомогою кнопки Умова (F9), яка розташована на панелі 

інструментів, задається період формування документів та вказується потрібний підрозділ 

(або організація). Детально з налаштуванням умов відбору записів розглянуто у розділі 

УМОВА ВІДБОРУ ЗАПИСІВ. 

Для кожного умовно-постійного нарахування необхідно вказати наступні параметри 

(Мал. 133): 

● Табельний номер – П.І.Б. працівника; 

● Номер призначення – період дії доплати повинен потрапляти в період 

зазначеного призначення працівника, інакше існує можливість некоректного 

розрахунку доплати при розрахунку заробітної плати працівника; 

● Підрозділ приписки – основний підрозділ працівника, заповнюється 

автоматично за вказаною призначенням працівника; 

● Бригада – основна бригада працівника, заповнюється за вказаною 

призначенням працівника. Якщо бригада в призначенні не вказана, то в 

умовно-постійної доплату це поле також не заповнюється; 

● Підрозділ виконання робіт – на цей підрозділ будуть віднесені витрати по 

виплаті доплати. Підрозділ виконання робіт заповнюється автоматично за 

вказаною призначенням працівника. Якщо воно відрізняється від основного 

підрозділу, то необхідно виконати коригування та вказати потрібний підрозділ; 
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● Бригада виконання робіт – бригада виконання робіт заповнюється 

автоматично за вказаним призначенням працівника. Якщо дана бригада 

відрізняється від основної бригади, то необхідно виконати коригування та 

вказати потрібну бригаду; 

● Період дії нарахування – місяць/рік (або дата) початку дії доплати та 

місяць/рік (або дата) закінчення дії доплати; 

● Облік періоду по датах – ознака обліку періоду з дати по дату. Якщо ознаку 

не вказано, то період дії доплати рахується з місяця до місяця. Якщо ознака 

вказана, то період дії доплати враховується з дати по дату; 

● Нарахування – код нарахування за довідником нарахувань/утримань. Сума 

доплати в розрахунковий листок потрапить за цим кодом нарахування; 

● Сума – сума доплати. Наявність даного поля визначається налаштуваннями 

нарахування в довіднику нарахувань/утримань; 

● Відсоток – відсоток доплати. Наявність даного поля визначається 

налаштуваннями нарахування в довіднику нарахувань/утримань; 

● Дні – дні доплати можуть бути використані в розрахунку та будуть відображені 

в розрахунковому листку працівника. Наявність даного поля визначається 

налаштуваннями нарахування в довіднику нарахувань/утримань; 

● Години – години доплати можуть бути використані в розрахунку та будуть 

відображені в розрахунковому листку працівника. Наявність даного поля 

визначається налаштуваннями нарахування в довіднику нарахувань/утримань; 

● Рахунок – вказується рахунок і стаття витрат для доплати. «*» вказує на те, 

що рахунок і стаття витрат визначається наступним чином: якщо в довіднику 

нарахувань/утримань вказано рахунок і статтю аналітики для нарахування 

доплати, то в проводках буде саме цей рахунок і стаття аналітики; якщо в 

довіднику нарахувань/утримань для нарахування доплати в якості рахунку 

вказаний «*», то рахунок і стаття аналітики визначається або по особовому 

рахунку працівника, або за табелем (залежить від того як налаштований 

розрахунок доплати) з урахуванням довідника Перекодування рахунків 

нарахувань/утримань. 

Якщо доплата додана через наказ на доплату, то у вигляді відображення присутня 

інформація про наказ (номер і дата наказу). 
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Мал. 133 
 

При роботі з умовно-постійними нарахуваннями доступні наступні розрахункові 

режими (Мал. 134), які викликаються кнопкою Розрахунок (F2), що розташована на панелі 

інструментів: 

 

 

Мал. 134 
 

● Актуалізувати доплати за призначенням. Даний режим дозволяє відібрати 

доплати за вже закритими призначеннями/переміщенням (на поточну дату) та 

виконати формування доплат за новими призначеннями/переміщенням. Для 

коректного розрахунку умовно-постійна доплата повинна бути внесена на 

чинне призначення. Даний режим дозволяє уникнути перенесення доплат 

вручну (закрити старі доплати, створити нові). Після запуску режиму 

з'являється перелік призначень по працівникам, на які необхідно 

переформувати доплати. За замовчуванням вибрані всі призначення, та можна 
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скасувати ті призначення, за якими доплату переформовувати не потрібно.  

В результаті формуються доплати за новим призначенням у відповідних 

періодах; 

● Рознести суму всім працівникам. Режим формування умовно-постійних 

доплат за переліком працівників за зразком поточного запису. В результаті 

будуть додані нові доплати за обраними працівникам. Для додавання 

пропонуються працівники, відповідні поточному умові відбору. По обраним 

працівникам додаються нові записи за зразком поточної доплати, про що 

видається відповідний протокол (Мал. 135). 

 

 

Мал. 135 
 

За допомогою кнопки Перевірка даних, яка знаходиться на панелі інструментів, 

викликається режим Перевірка даних. Даний режим перевіряє відповідність періоду 

доплати та періоду, зазначеного в доплаті номера призначення/переміщення.  

Якщо всі доплати вказані вірно, то у реєстрі Зарплата. Умовно постійну доплати 

відображаються рядки без червоного кольору (Мал. 136). 

 

 

Мал. 136 
 

У рядках, що підсвічуються червоним кольором, існує якась невідповідність між 

періодом доплати та періодом дії призначення, зазначеним у доплаті (Мал. 25). Причина 

цієї невідповідності вказується в колонці Опис: 

● Початок періоду доплати не відповідає даті прийому на посаду; 

● Ні закінчення періоду доплати при дату звільнення з посади; 

● Закінчення періоду доплати не відповідає даті звільнення з посади (дата 

звільнення більше кінцевої дати періоду доплати); 

● Закінчення періоду доплати не відповідає даті звільнення з посади (дата 

звільнення менше першої дати періоду доплати). 

Для правильного обліку умовно-постійної доплати в розрахунку зарплати (формуванні 

розрахункових листків) необхідно виконання наступних умов: 
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● Період умовно-постійної доплати повинен включати в себе рік-місяць розрахунку 

зарплати; 

● У довіднику нарахувань/утримань має бути присутнє нарахування, алгоритм 

розрахунку якого відповідає алгоритму розрахунку «Довільні нарахування»; 

● Для нарахування повинна бути вказана формула, за якою розраховується сума 

нарахування та її значення не дорівнює нулю; 

● Період нарахування в довіднику нарахувань/утримань повинен включати в себе 

рік-місяць нарахування зарплати. 
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УТРИМАННЯ 
 

Функціонал розділу Утримання дозволяє виконувати введення, коригування сум 

утримань по працівникам підприємства. Прочитавши даний розділ, читач вмітиме 

працювати з документами утримання, в тому числі, з разовими утриманнями й умовно-

постійними утриманнями. 

 

РАЗОВІ УТРИМАННЯ 

Разові утримання – це суми разових утримань (за харчування, спецодяг, звіт тощо), 

а також коригування минулих періодів за допомогою одного з видів утримання. 

Для роботи з даною функцією необхідно скористатися пунктом меню Разові 

утримання, який знаходиться в розділі Утримання модуля Зарплата (Мал. 137). 

 

 

Мал. 137 
При необхідності, за допомогою кнопки Умова (F9), яка розташована на панелі 

інструментів, задається період формування документів, вказується потрібний працівник та 

підрозділ (або організація). Детально з налаштуванням умов відбору записів розглянуто у 

розділі УМОВА ВІДБОРУ ЗАПИСІВ. 

При додаванні нового документа для кожного разового утримання вказується наступні 

параметри (Мал. 138): 

● Табельний номер і П.І.Б. працівника; 

● Номер призначення/переміщення – номер призначення переміщення повинен 

відповідати періоду утримання; 

● Підрозділ приписки; 

● Підрозділи виконання робіт; 

● Бригада приписки; 

● Бригада виконання робіт; 

● Посада/професія працівника виконання роботи; 

⬤ 
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● Код штатного розпису – при зміні коду штатного розпису виконується вибірка ШПЗ 

зазначеного в штатному розпису для посади/професії виконання роботи; 

● Період розрахунку; 

● Період нарахування; 

● Код утримання; 

● Процент утримання (за необхідності); 

● Кількість робочих днів і годин (за необхідності); 

● Сума утримання; 

● База – базова сума для утримання; 

● Код одержувача платежу; 

● Номер і дата документа, за яким виконується утримання; 

● Рахунок і статті обліку – вибираються з довідника балансових рахунків, на які 

відноситься дане утримання. 

 

 

Мал. 138 
 

 

По кнопці Розрахунок (F2) при роботі з функцією доступний режим Рознести суму 

всім працівникам. Даний режим виконує додавання обраного разового утримання 
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працівникам цього ж підрозділу/бригади (якщо задана умова) або всім працюючим. У 

сформованому списку співробітників слід вибрати потрібних для додавання даного 

утримання і, за необхідності, відкоригувати суму індивідуально по працівникам. Тобто, 

виконується копіювання поточного разового утримання всіх вибраних працівникам з 

урахуванням відкоригованих сум. Після виконання процедури видається протокол 

рознесення утримання (Мал. 139). 

 

 

Мал. 139 
 

УМОВНО-ПОСТІЙНІ УТРИМАННЯ 

Для ведення картотеки всіх утримань, які носять більш-менш постійний характер 

(аліменти, квартплата, позика тощо), використовується функція Умовно-постійні 

утримання. При введенні даних у картотеку враховуються параметри налаштування, 

зазначені в довіднику нарахувань/утримань для встановлення алгоритму розрахунку, 

відображення полів для введення даних розрахунку утримання. 

Для роботи з умовно-постійними утриманнями необхідно скористатися пунктом меню 

Умовно-постійні утримання, який знаходиться в розділі Утримання модуля Зарплата 

(Мал. 140). 

 

 

Мал. 140 
 

⬤ 
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Для кожного умовно-постійного утримання вказується параметри, набір яких може 

змінюватися в залежності від виду умовно-постійного утримання та визначається 

налаштуваннями довідника нарахувань/утримань. 

При нарахуванні Умовно-постійні утримань за періодом основним є те, що 

утримання будуть розраховуватися до тих пір, поки не буде закрито періодом (або датою) 

дії. Правило розрахунку утримання визначається за довідником нарахувань/утримань. 

У вкладці Основна вказуються наступні параметри (Мал. 141): 

● Табельний номер і П.І.Б. працівника; 

● Код і найменування постійного утримання – вибирається з довідника 

нарахувань/утримань; 

● Номер і дата документа – підстава для введення утримання (наприклад, номер і 

дата виконавчого листа); 

● Період дії утримання; 

● Період по датам – якщо зазначений цей показник, то відображається не період 

(місяць і рік), а дати початку та закінчення утримання. Може використовуватися, 

наприклад, для введення утримання аліментів по дату повноліття дитини; 

● Відсоток утримання; 

● Сума утримання; 

● Додаткові суми та додаткові ознаки – визначаються налаштуваннями довідника 

нарахувань/утримань); 

● Одержувач – вибирається за довідником організацій. Якщо потрібного одержувача 

немає в довіднику організацій, його потрібно додати в цей довідник і потім вказати в 

цьому полі; 

● Банк – банк одержувача платежу; 

● Розрахунковий рахунок – розрахунковий рахунок одержувача платежу; 

● Спосіб перерахування – вибирається з довідника спосіб перерахування платежу; 

● Рахунок і стаття аналітики – автоматично визначається за довідником 

нарахувань/утримань. Є можливість відкоригувати рахунок і статтю аналітики.  

У вкладці Інформація про дітей вказуються наступні параметри: 

● Дитина – вибирається Склад сім'ї по даному працівнику; 

● Дата народження – заповнюється автоматично; 

● Кількість років платежу – при вказівці кількості років платежу дата закінчення 

утримання перевіряється на відповідність датою народження плюс кількість років 

платежу. 

 



Повернутися до змісту ⇧ 

 

Утримання 

Ведення кадрової роботи і розрахунок зарплати для малого  

та середнього бізнесу в програмному продукті MASTER 

 

 
124 

 

Мал. 141 
 

 

 

 

У вкладці Основна інформація необхідно вказати початковий залишок. Для того, 

щоб вказати поточний залишок, необхідно зберегти запис і перейти у вкладку 

Розшифровка за періодами (по залишкам). 

В цій вкладці по вибраному запису необхідно вказати період початку утримання в 

форматі ГГГГММ і суму поточного залишку на початок цього періоду. При цьому сума 

 

Розрахунок утримань налаштовується в довіднику 

нарахувань/утримань. При цьому доступні всі дані, зазначені в картці 

умовно-постійного утримання. 
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поточного залишку буде автоматично переписана в картку умовно-постійного утримання 

(Мал. 142). 

 

 

Мал. 142 
 

Якщо в картці утримання вказується залишок і період, по який виконувати утримання, 

то як тільки вказаний період буде досягнуто, утримання перестане розраховуватися в 

розрахунковому листку працівника. 

Вся інша інформація заповнюється аналогічно умовно-постійного утримання за 

періодом. 

Для обліку умовно-постійного утримання в розрахунку зарплати (формуванні 

розрахункових листків) необхідно виконання наступних умов: 

● Період умовно-постійного утримання повинен включати в себе рік-місяць розрахунку 

зарплати; 

● Якщо відсутній рік-місяць закінчення періоду умовно-постійного утримання, то воно 

утримується доти, поки сума поточного залишку більше нуля. Якщо відсутній рік-

місяць утримання та залишок на початок, то утримання утримується постійно; 

● У довіднику нарахувань/утримань має бути присутнім утримання, алгоритм 

розрахунку якого відповідає алгоритму розрахунку Постійні утримання та код цього 

утримання повинен відповідати умовно-постійного утримання; 

● Період утримання відповідного умовно-постійного утримання повинен включати в 

себе рік-місяць нарахування зарплати.  

Для утримання в довіднику нарахувань/утримань вказана формула, за якою 

розраховується сума утримання, її значення не дорівнює нулю. 

 



Повернутися до змісту ⇧ 

 

Наряди 

Ведення кадрової роботи і розрахунок зарплати для малого  

та середнього бізнесу в програмному продукті MASTER 

 

 
126 

НАРЯДИ 
 

В цьому розділі описано порядок роботи з розділом Наряди. Функціонал, який 

реалізований в розділі Наряди дозволяє виконувати нарахування заробітної плати 

різними типами нарядів, у тому числі за бригадним, індивідуальним, накопичувальним, 

тимчасово-преміальним, відрядно-преміальним та іншими типами нарядів. 

Прочитавши даний розділ, читач вмітиме працювати з нарядами, додавати та 

коригувати роботи за нарядами, розподіляти наряди за табельними номерами 

 

ПОЧАТОК РОБОТИ З НАРЯДАМИ 

Для кожного наряду необхідно ввести заголовок нарядів, рядки/роботи по наряду та 

табельні номери працівників, зайнятих у цьому наряд. Заголовок наряду необхідний для 

чіткого визначення зв'язку між роботами, які виконуються за цим нарядом і переліком 

працівників, які виконують даний наряд. Правила розподілу нарядів визначаються типом 

наряду, який також вказується в заголовку нарядів. 

Для роботи з нарядами необхідно скористатися пунктом меню Наряди, який 

знаходиться в розділі Наряди модуля Зарплата (Мал. 143). 

 

 

Мал. 143 
 

При вході в даний пункт меню потрапляємо в умову відбору (Мал. 144). 

 

⬤ 
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Мал. 144 
 

В умовах відбору вказуються номер підрозділу, бригада або табельний номер 

працівника, з нарядами необхідно працювати. Якщо в умовах відбору нічого не буде 

вказано, то автоматично будуть відібрані всі наявні документи по підприємству. 

У верхній частині області відображення даних, яка з’явиться на екрані, знаходиться 

заголовки нарядів, праворуч відображаються рядки роботи по кожному наряду. В нижній 

лівій частині - відображається перелік табельних номерів працівників, що виконують цей 

наряд і розподіл зароблених сум із цього наряду. В нижній правій частині відображається 

табель по кожному працівнику. 

Є два основних види нарядів:  

● Бригадні наряди; 

● 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 – лише для одного табельного номера. 

 

ФОРМУВАННЯ ЗАГОЛОВКУ НАРЯДУ 

При додаванні нового наряду у вкладці Заголовок наряду вказуються наступні 

параметри (Мал. 145): 

● Підрозділ і бригада наряду для бригадного наряду або підрозділ і бригада приписки 

по табельної номером і номером призначення/переміщення для індивідуального 

наряду; 

● Тип наряду – за замовчуванням підставляється з довідника бригад за вказаним 

номером бригади; 

● Ознака наряду – Індивідуальний/Бригадний, визначається за типом наряду та не 

коригується; 

● Табельний номер працівника – тільки для індивідуального наряду; 

● Номер призначення/переміщення працівника – тільки для індивідуального 

наряду; 

● Посада працівника – тільки для індивідуального наряду; 

● Рахунок і аналітика витрат за нарядом; 

⬤ 
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● Статус даного наряду – проект/розрахований/переписаний в розр. листки. Для 

обліку наряду при формуванні розрахункових листків наряд повинен бути 

розрахований, в іншому випадку, на стадії формування розрахункових листків 

видається сигнальне повідомлення про помилку. 

 

 

Мал. 145 
 

У вкладці Нарахування вказується перелік основних нарахування/утримань (до 9) за 

типом наряду, для кожного нарахування вказується наступна інформація (Мал. 146): 

● Код нарахування/утримання – визначається за типом наряду; 

● Відсоток для даного нарахування/утримання – доступний для коригування та 

може використовуватися в формулах розрахунку та розподілу відрядної зарплати; 

● Сума нарахування/утримання – обчислена, виходячи при розрахунку та розподілу 

відрядної зарплати. 

 



Повернутися до змісту ⇧ 

 

Наряди 

Ведення кадрової роботи і розрахунок зарплати для малого  

та середнього бізнесу в програмному продукті MASTER 

 

 
129 

 

Мал. 146 
 

На вкладці Загальні суми вказані значення полів сум, недоступних для коригування, 

в яких відображено короткий звіт за даним нарядом: 

● Трудомісткість в годинах – запланована трудомісткість для виконання наряду, 

визначається по рядках/робіт наряду; 

● Факт. Трудомісткість – фактична кількість часу витрачений на виконання наряду; 

● Виконання норм часу – процентне співвідношення планованої трудомісткості до 

фактично витраченому часу; 

● Кількість рядків в наряді – кількість рядків/робіт у наряді; 

● Зарплата – сума відрядної зарплати за всіма видами нарахувань/утримань; 

● По тарифам (рядки) – сума тарифів по всіх рядках/робіт нарядів; 

● По тарифам (розподіл) – сума тарифів по всіх рядках розподілу зарплати; 

● Кількість табельних номерів – кількість табельних номерів, за якими виконується 

розподіл зарплати без урахування призначень/переміщень і видів робіт. 

На вкладці Фіксовані значення вказані значення для фіксованих значень для 

рядків/робіт – ДСЕ, номер операції, номер технологічної операції. 

Вкладка Додатково містить примітку до наряду. 
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ДОДАВАННЯ РЯДКІВ/РОБІТ ЗА НАРЯДАМИ 

У вкладці Рядки/роботи за нарядами, яка розташована у правій частині інтерфейсу, 

розміщено перелік робіт по кожному наряду, які необхідно виконати в рамках даного 

наряду. У рядках/роботах наряду виконується введення інформації, необхідної для 

визначення вартості кожної з таких робіт для подальшого використання в розподілі 

зарплати. 

Правила та порядок заповнення рядків/робіт наряду визначаються типом наряду. Тип 

наряду вказується в заголовку наряду. За типом наряду визначаються правила роботи, та 

наявність більшості полів у формі введення рядка/роботи наряду. 

Для кожного рядка наряду вказується наступна інформація (Мал. 147): 

● Ознака Введений/Автоматичний; 

● Табельний номер працівника, який виконував роботу; 

● Номер призначення/переміщення працівника на посаді; 

● Посада/професія працівника; 

● Підрозділи приписки працівника та підрозділ виконання робіт; 

● Код штатного розпису; 

● ШПЗ виконуваної роботи; 

● Опис роботи; 

● Код тарифної сітки, розряд і система оплати для визначення тарифу; 

● Тариф; 

● Норма часу; 

● Кількість 1 (наприклад, кількість всього); 

● Кількість 2 (наприклад, кількість придатних одиниць); 

● Підрахунок, за замовчуванням визначається як добуток тарифу на норму часу; 

● Сума за тарифом, визначається за формулою в довіднику типів нарядів. 

Наявність тих чи інших полів визначається налаштуваннями типу наряду в довіднику 

типів нарядів. 

 

⬤ 
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Мал. 147 
 

На вкладці Змінні вводяться додаткові змінні розподілу наряду. 

На вкладці Розраховані суми відображаються значення, розраховані за правилами 

розподілу наряду. 

Після введення або коригування рядків/робіт наряду виконується автоматичний 

розрахунок і оновлення суми за тарифами рядків/робіт і трудомісткості в заголовку наряду. 

Вкладка Розподіл відрядної зарплати містить перелік працівників із 

призначень/переміщення, які виконують наряд. У масиві вказуються дані про фактично 

відпрацьований час, дані про додатковий час та інше, за якими розраховується сума за 

тарифом для подальшого використання в розподілі зарплати. 

Правила й алгоритм розподілу відрядної зарплати за нарядом визначаються типом 

наряду. Тип наряду вказується в заголовку наряду. За типом наряду визначаються правила 

роботи та наявність більшості полів у формі введення рядка розподілу. 

Кожен рядок відповідає працівникові з відповідним призначенням/переміщенням, який 

виконував деякі роботи за даним нарядом. Дозволено введення декількох записів по 

одному і тому ж працівникові з можливістю вказати для них різні реквізити. 
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Залежно від виду наряду (бригадний/індивідуальний) виконується автоматичне 

формування записів. Для індивідуальних нарядів працівник автоматично додається в рядки 

розподілу відрядної зарплати при введенні заголовка табеля. 

Для кожного працівника вказується два підрозділи: підрозділ приписки та підрозділ 

виконання робіт. Підрозділ виконання робіт відрізняється від підрозділу приписки в тому 

випадку, коли працівник виконував роботи за нарядом в іншому підрозділі. 

 

РОЗПОДІЛ НАРЯДІВ ЗА ТАБЕЛЬНИМИ НОМЕРАМИ 

Для кожного рядка розподілу відрядної зарплати у вкладці Наряди – розподіл за 

табельними номерами, яка розташована в нижній лівій частині інтерфейсу, вказується 

наступна інформація (Мал. 148): 

● Табельний номер працівника; 

● Номер призначення/переміщення; 

● Посада/професія, яку займав працівник, виконуючи даний наряд; 

● Підрозділ приписки працівника за номером призначення/переміщення; 

● Підрозділ виконання робіт – підрозділ, в якому працівник виконував даний наряд; 

● Вид роботи – повинен бути в переліку робіт для даного типу вбрання. Може бути не 

вказаний; 

● КТУ – коефіцієнт трудової участі; при автоматичному формуванні для 

індивідуального наряду та в разі, коли КТУ не вказано в особовому рахунку, КТУ = 1; 

● Код тарифної сітки, розряд, система оплати – визначають тариф; 

● Тариф; 

● Час по табельної номером – назва вказується в довіднику типів нарядів; 

● Час 1 – назва вказується в довіднику типів нарядів; 

● Сума за тарифом – визначається за формулою в довіднику типів нарядів; 

● Трудомісткість – визначає, яку кількість від загального планового часу виконання 

наряду доводиться на даного працівника з урахуванням фактичного часу 

витраченого на виконання наряду. 

⬤ 
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Мал. 148 
 

На вкладці Змінні вводяться додаткові змінні розподілу наряду. 

На вкладці Розраховані суми відображаються значення, розраховані за правилами 

розподілу наряду. 

На вкладці Перекодування нарахувань вказуються правила перекодування кодів 

нарахувань зі значень у довіднику типів нарядів на довільні інші значення. 

Після введення або коригування розподілів відрядної зарплати наряду виконується 

автоматичний розрахунок та оновлення суми за тарифами розподілів і фактичної 

трудомісткості в заголовку наряду. 

Для розрахунку нарахувань за нарядом необхідно стати на заголовок цього документу 

та натиснути кнопку Розрахунок (F2), яка розташована на панелі інструментів.. При роботі 

з заголовками нарядів доступні наступні режими: 

● Сума нарядів по пачці – виводиться підсумкова сума за всіма видами нарахувань 

і сума трудомісткості по рядках/робіт наряду по пачці, номер пачки відповідає номеру 

пачки в поточному рядку; 

● Поповнити рядками з іншого наряду – необхідно відзначити наряди, з яких ви 

хочете переписати рядки в даний наряд і вказати, що саме ви хочете переписати: 

рядки роботи і/або рядки розподілу заробітної плати; 
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● Звірка суми по рядках/робіт із розподілами зарплати – формування зведеного 

звіту сум по рядках/робіт і розподілом наряду з метою перевірки правильності 

занесення даних; 

● Розрахувати всі наряди – розрахунок всіх нарядів у таблиці перегляду; 

● Розрахувати поточний наряд – розрахунок поточного наряду; 

● Перерахунок фактичної суми відрядної зарплати; 

● Прописати дні/години по всім нарядам – прописування в рядки/роботи розподілу 

відрядної зарплати значень днів/годин відповідно до налаштувань типів наряду. 

Використовується в разі формування нарядів за зовнішніми даними. 

При роботі з розподілом відрядної зарплати по кнопці Розрахунок (F2) доступні 

наступні режими: 

● Розподіл наряду – розрахунок поточного наряду; 

● Масова коригування рядків розподілу наряду – використовується для виконання 

швидкого коректування великої кількості рядків, наприклад, після виконання режиму 

додавання нових рядків розподілу по табелю (призначенню). 

На екрані з’явиться екранна форма, в якій у табличному режимі можна відкоригувати 

такі параметри: 

● Кількість днів; 

● Кількість годин. Фактично відпрацьований час; 

● Кількість годин. Кількість годин додаткове; 

● Оклад/ГТС; 

● Розряд; 

● Система оплати; 

● Тарифна сітка; 

● Коефіцієнт трудової участі. 

Після коригування даних полів, якщо вони беруть участь у розрахунку суми зарплати 

за тарифом, буде перераховано значення суми за тарифом відповідно до формули, 

налаштованої в даному типі наряду. 

При виклику режиму Масова коригування рядків розподілу наряду буде 

запропоновано коригування даних. Залежно від налаштувань наряду, поля система оплати, 

оклад, код тарифної сітки, розряд – будуть доступні або недоступні для коригування. 

Закінчивши коригування полів, необхідно підтвердити внесені дані. 

Після виходу з режиму коригування відбуваються такі дії: 

● Оновлюються дані в рядках розподілу наряду, згідно з виконаними коректувань; 

● Перечитується заголовок наряду. 

У відкоригованих рядках заповнюються такі реквізити: 

● ПІБ того, хто коригував рядок; 

● Дата та час коригування. 
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РОЗРАХУНКИ ПО ЗАРОБІТНІЙ ПЛАТІ 
 

В модулі Зарплата реалізовано функціонал, який автоматизує роботу 

розрахункової групи бухгалтерії. Модуль тісно інтегрований з іншими модулями 

системи. Функціонал модуля дозволяє ведення особових рахунків персоналу 

підприємства по основній та суміщаються посад, нарахування заробітної плати з різних 

видів нарахувань як за основною, так і за сумісництвом, формування разових і 

щомісячних виплат в міжрозрахунковий період і автоматичний облік витрат на пальне 

при формуванні розрахункових листків, формування розрахункових листків і платіжних 

відомостей, формування відрахувань до фондів, облік заборгованості по заробітній 

платі. При розрахунку заробітної плати враховуються зміни податків, мінімальної 

заробітної плати 

Прочитавши даний розділ, читач вмітиме виконувати розрахунок зарплати, 

авансу та відрахування у фонди, розрахунок підсумкових значень по заробітній платі, 

розрахунок по картковим рахункам, виконувати закриття/скасування звітного періоду 

тощо. 

 

РОЗРАХУНОК ЗАРПЛАТИ ТА ВІДРАХУВАНЬ В ФОНДИ 

Для коректного розрахунку заробітної плати необхідно дотримуватися таких операцій: 

Введення первинних документів для розрахунку для розрахунку заробітної плати; 

 Виконання розрахунків нарахувань окремими режимами; 

 Формування розрахункових листків; 

 Формування відрахувань у фонди: 

 Формування проводок; 

 Формування платіжних відомостей зарплати. 

Дана схема лінійна, тобто якщо на заключній операції будет виявлені якійсь помилки 

чи неточності, то перевірку помилок потрібно починати з першої операції. 

Результатом формування розрахункових листків є зведення всіх 

нарахувань/утримань по працівнику за поточний період в єдиний масив для подальшого 

використання. 

Функціоналом програмного продукту MASTERT передбачено формування платіжних 

відомостей: 

 На виплату зарплати; 

 На виплату авансу; 

 На міжрозрахункові виплати (відпустки, премії, лікарняні тощо). 

⬤ 
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По платіжним відомостям, при потребі, формуються файли для зарахування на 

карткові рахунки. Також по платіжним відомостям формуються проводки по наступним 

шаблонам: 

 За розрахунковими листами; 

 По відрахуванням до фондів; 

 За платіжними відомостями. 

Для розрахунку та перегляду розрахункових листів по працівникам і відрахувань до 

фондів необхідно вибрати пункт меню Розрахунок зарплати, який розташований у розділі 

Зарплата модуля Зарплата (Мал. 149). 

 

 

Мал. 149 
 

З’явиться єдине робоче місце бухгалтера. У лівій частині знаходиться вся інформація 

по розрахунку заробітної плати. При потребі, дану інформацію, яка знаходиться у 

первинних документах можна не тільки переглянути, але й відкоригувати. 

При необхідності, за допомогою кнопки Умова (F9), яка розташована на панелі 

інструментів, задається період формування документів та вказується потрібний підрозділ 

(або організація). Розраховувати зарплату можна по всьому підприємству в цілому, або по 

окремому працівникові. Детально з налаштуванням умов відбору записів розглянуто у 

розділі УМОВА ВІДБОРУ ЗАПИСІВ. 

Розрахунок заробітної плати 

У вкладці Розрахунок заробітної плати знаходиться перелік нарахувань і утримань 

для вибраних працівників для обраних підрозділів за заданий період, якщо розрахункові 

листи вже були розраховані. 

Для розрахунку заробітної плати, необхідно знаходячись у вкладці Розрахунок 

зарплати. Розрахункові листки натиснути на кнопку Розрахунок (F2), яка розташована на 

панелі інструментів. З’явиться екранна форма, в якій вибирається дія Розрахунок 

зарплати (Мал. 150). 

 

⊚ 
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Мал. 150 
 

Автоматично виконуються всі розрахунки по зарплаті та будуть сформовані 

розрахункові листки (Мал. 151). 

 

 

Мал. 151 
 

При додаванні коригувань розрахункового листа вказуються наступні параметри: 

● Період розрахунку – поточний період розрахунку заробітної плати. Розрахункові 

листи минулих місяців розрахунку можна викликати для перегляду, але не можна 

перерахувати; 

● Період нарахування – період, за який зроблені нарахування (наприклад, відпускні 

майбутніх періодів або лікарняний за минулий період); 

● Табельний номер; 

● П.І.Б. працівника; 

● № н/п – номер призначення працівника; 

● Підрозділ; 

● Код і найменування нарахування/утримання; 

● Дні та години відпрацьовані; 

● Нараховано – по кожному нарахуванню; 

● Утримано – по кожному утриманню; 

● Базова – сума базова для розрахунку утримання; 

● % – відсоток утримання; 

● Рахунок – бухгалтерський рахунок, на який буде віднесена сума нарахована чи 

утримана. Для подальшого формування проводок для всіх рядків нарахувань і 

утримань повинен бути вказаний рахунок і статті аналітичного обліку (якщо по 

рахунку ведеться аналітичний облік). 

До того, як починати розраховувати розрахункові листи за поточний період, необхідно 

внести та розрахувати документи відпусток, лікарняних і за середнім. 

В призначеннях працівників повинні бути коректною система оплати праці, розмір 

окладу або годинної тарифної ставки, правильно вказані бухгалтерські рахунки віднесення 

витрат, а також правильно сформований фонд робочого часу (по кожному графіку роботи) 

та табель робочого часу кожного працівника. 
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Для того, щоб попередньо розрахувати розрахункові листи працівників, необхідно 

натиснути кнопку Заповнити. 

При цьому, якщо розрахункові листи по обраним за умовою відбору працівникам не 

були ще створені, вони будуть створені автоматично. 

Розраховується нарахування в залежності від системи оплати, зазначеної в 

призначенні працівника та встановленого для кожного працівника значення окладу або 

годинної тарифної ставки. 

Дні та години для розрахунку беруться автоматично з Календаря. 

Значення відпускних, лікарняних і за середнім на момент розрахунку розрахункового 

листа повинні бути розраховані. 

Індексація та податки розраховуються автоматично. Для автоматичного розрахунку 

індексації необхідно в модулі Кадри в пункті меню Призначення/переміщення-Кадрова 

інформація в полі Індексація вказати Так/Ні та зазначити або дату прийняття працівника, 

або дату останнього підвищення заробітної плати. Також необхідно щомісяця заповнювати 

інформацію про індекс інфляції. Це робиться через функцію Індекс інфляції (помісячно) 

при додаванні/коригуванні щомісячних коефіцієнтів. Щомісячні коефіцієнти викликаються 

за допомогою пункту меню Довідник коефіцієнтів, який розташований у розділі 

Налаштування модуля Зарплата.  

Міжплатіжні виплати працівника (аванс) потрапляють у розрахунковий листок 

автоматично, якщо по платіжній відомості виплати авансу по працівникові були сформовані 

бухгалтерські проводки. 

В разі, якщо працівник із якихось причин не відпрацював повний місяць, за допомогою 

кнопки Змінити (F4) слід відредагувати значення днів і годин у нарахуванні в 

розрахунковому листі. 

Для того, щоб коректно розрахувалися податки, необхідно натиснути кнопку 

Перерахувати. 

Для додаткового нарахування або утримання з працівника будь-яке нарахування або 

утримання, необхідно додати рядок безпосередньо в розрахунковий листок. 

В екранній формі, що з’явилась при додаванні нового рядка у вкладці Рядки, 

вказуються наступні параметри (Мал. 152): 

● Табельний номер – якщо в умові відбору вказано один табельний номер, то 

цей табельний номер буде підставлений у форму без можливості коригування. 

Якщо в умові відбору вказано все підприємство або будь-які підрозділи, то в 

поле Таб. номер вказується потрібний працівник; 

● П.І.Б. працівника; 

● № н/п – номер призначення працівника; 

● Період розрахунку – поточний період розрахунку заробітної плати. Не 

коригується; 

● Період нарахування – період, за який нараховані нарахування (наприклад, 

відпускні майбутніх періодів або лікарняний за минулий період); 
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● Код і найменування нарахування/утримання – вибирається за довідником. 

Далі в залежності від коду нарахування або утримання будуть відкриті наступні 

поля; 

● Нараховано; 

● Утримано; 

● Дні і/або годинник відпрацьовані; 

● Базова – сума базова для розрахунку утримання; 

● % – відсоток утримання; 

● Рахунок – бухгалтерський рахунок, на який буде віднесена сума, нарахована 

чи утримання. Для подальшого формування проводок для всіх рядків 

нарахувань і утримань повинен бути вказаний рахунок і статті аналітичного 

обліку (якщо по рахунку ведеться аналітичний облік); 

● Формувати проводку – ознака формування проводки по цьому рядку 

нарахування/утримання. 
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Мал. 152 
 

Рядки, відкориговані або внесені вручну, відзначаються літерою «Р». 

При перерахунку розрахункових листків податки розраховуються автоматично. 

Записи минулих місяців розрахунку видалити неможливо. 

Для того, щоб переглянути нарахування до фондів, потрібно скористатися вкладкою 

Відрахування до фондів (Мал. 153). 

 

 

Мал. 153 
 

Після того, як було виконано розрахунок по зарплаті, потрібно сформувати проводки 

по зарплаті. Дана операція детально описана у розділі Проведення по зарплаті. 
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Розрахунок авансу 

Для розрахунку авансу необхідно спочатку видалити, якщо вони були, всі записи в 

розрахункових листах. Далі за допомогою кнопки Розрахунок (F2), яка розташована на 

панелі інструментів, вибрати дію Розрахунок авансу (Мал. 154). 

 

 

Мал. 154 
Автоматично розраховується аванс по табелям за першу половину місяця. 

Результатом роботи будуть розраховані розрахункові листи за вказаний період (Мал. 155). 

 

 

Мал. 155 

Формування платіжної відомості по авансу 

Для того, щоб сформувати платіжну відомість по авансу, необхідно у вкладці 

Інформація вибрати поле Формування платіжних відомостей. З’явиться екрана форма, 

в якій вказується Тип процесу – Платіжна відомість. Аванс. Банк (Мал. 156). 

 

 

Мал. 156 
 

⊚ 

⊚ 
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Після підтвердження внесених даних з’явиться екранна форма. Якщо всі рядки в ній 

виділені синім кольором, то формування відомості можливе (Мал. 157). 

 

 

Мал. 157 
 

Якщо ж якийсь рядок позначено червоним кольором, то по інформації даного 

працівника є якісь зауваження і формування відомості не відбудеться. Причина, по якій не 

буде формуватися відомість, вказується у полі Примітка. Наприклад, можлива помилка Не 

діє розрахунковий рахунок. Для того, щоб виправити дану помилку, потрібно натиснути 

на поле Розрахункові рахунки, яке знаходиться у вкладці Інформація, та за допомогою 

кнопки Додати (F7) прив’язати розрахунковий рахунок до того чи іншого працівника. 

При успішному формуванні платіжної відомості на екрані з’явиться відповідне 

текстове повідомлення з протоколом виконаної операції (Мал. 158). 

 

 

Мал. 158 
 

Скориставшись відповідними кнопками на панелі інструментів, сформовану відомість 

можна роздрукувати або зберегти як RTF-файл. 

Сформована відомість автоматично вноситься у реєстр документів (Мал. 159). 

 

 

Мал. 159 
 

У вкладках Нарахування, Податки, Внески автоматично відобразиться інформація, 

яка стосуються виплати авансу по тому чи іншому працівнику (Мал. 160). При необхідності, 

можна відкоригувати потрібне значення у платіжній відомості, скориставшись для цього 

кнопкою Змінити (F4), яка розташована на панелі інструментів. 
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Мал. 160 
 

Для того, щоб виконати бухгалтерські проводки по сформованій платіжній відомості, 

необхідно скористатися кнопкою Провести (Alt+Right), яка розташована на панелі 

інструментів. Після виконання проводки, нараховані суми по авансу автоматично 

враховуються при розрахунку заробітної плати. 

 

ПІДСУМКИ ЗАРПЛАТИ 

Функція Підсумки зарплати відображає ведення загальних підсумків розрахунку 

заробітної плати і використовується як інформативна. Інформаційний масив підсумків 

заробітної плати використовується для перегляду загальних сум нарахувань/утримань по 

працівникам із урахуванням заборгованостей. Як правило, для даної функції не виконується 

коригування записів, оскільки вони формуються автоматично:  

● при формуванні розрахункових листків; 

● при закритті звітного місяця. 

Для перегляду підсумків зарплати по працівникам необхідно вибрати пункт меню 

Підсумки зарплати, який розташований у розділі Зарплата модуля Зарплата (Мал. 161). 

 

 

Мал. 161 
При необхідності, за допомогою кнопки Умова (F9), яка розташована на панелі 

інструментів, задається період формування документів, вказується потрібний працівник та 

підрозділ (або організація). Детально з налаштуванням умов відбору записів розглянуто у 

розділі УМОВА ВІДБОРУ ЗАПИСІВ. 

При вході в підсумки заробітної плати на екрані з’явиться перелік працівників для 

обраних підрозділів за заданий період, якщо розрахункові листи вже були розраховані (Мал. 

162). 

 

⬤ 
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Мал. 162 
 

При додаванні/коригуванні документу по підсумку заробітної плати вказуються 

наступні параметри (Мал. 163): 

● Табельний номер – не коригується. Доступний тільки при додаванні нового запису; 

● П.І.Б. працівника; 

● Підрозділ і бригада працівника; 

● Період розрахунку; 

● Борг за працівником на початок місяця; 

● Копійки на початок місяця; 

● Разом Нараховано – розраховується автоматично, не коригується; 

● Разом Утримано – розраховується автоматично, не коригується; 

● Сума до видачі – розраховується автоматично, не коригується; 

● Борг на кінець – борг за працівником на кінець місяця. Записується, якщо різниця 

між Сумою Нараховано та Сумою утримано плюс Борг на початок місяця 

виходить негативною. Розраховується автоматично, не коригується; 

● Копійки на кінець місяця – невиплачені копійки, якщо при виплаті зарплати не 

враховуються копійки. Розраховується автоматично, не коригується; 

● Борг на початок і Копійки на початок, якщо вони є, проставляються по кожному 

працівникові вручну. 
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Мал. 163 
 

При виконанні процедури Закриття звітного місяця борг на кінець місяця та копійки 

на кінець місяця автоматично переписуються на початок наступного звітного місяця. І в 

подальшому, як правило, не коригуються. 

За допомогою кнопки Розрахунок (F2), яка розташована на панелі інструментів, 

доступні наступні режими (Мал. 164): 

● Переписати залишки на початок наступного місяця. Залишки (борги та копійки на 

кінець місяця) по кожному працівнику переписуються у відповідні поля на початок 

наступного звітного місяця; 

● Розрахунок підсумків зарплати. Виконується перерахунок підсумків по кожному 

працівнику по розрахованим розрахунковим листам. Режим може 

використовуватися для формування разом по кожному працівнику при первинному 

заповненні розрахункових листів. 

 

 

Мал. 164 
 

Також переписати залишки на початок наступного місяця можна за допомогою 

відповідної кнопки, яка розташована на панелі інструментів.. 
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КАРТКОВІ РАХУНКИ 

Картотека розрахункових рахунків призначена для зберігання банківської інформації 

по працівниках, яка використовується при виплаті заробітної плати через банкомати. 

Для роботи з даною картотекою необхідно скористатися пунктом меню Карткові 

рахунки, який розташований у розділі Зарплата модуля Зарплата (Мал. 165). 

 

 

Мал. 165 
При необхідності, за допомогою кнопки Умова (F9), яка розташована на панелі 

інструментів, задається період формування документів, вказується потрібний працівник та 

підрозділ (або організація). Детально з налаштуванням умов відбору записів розглянуто у 

розділі УМОВА ВІДБОРУ ЗАПИСІВ. 

При вході в картотеку розрахункових рахунків на екрані з’являється перелік 

працівників для обраних підрозділів за заданий період. 

При додаванні нового запису чи коригуванні вже існуючого вказуються наступні 

параметри (Мал. 166): 

● Табельний номер – не коригується. Доступний тільки при додаванні; 

● Банк – організація банку в якому відкрито рахунок працівника; 

● Номер і дата договору з банком (якщо є); 

● Розрахунковий рахунок – номер і дати дії розрахункового рахунку. Поля 

повинні бути заповнені. При звільненні працівника дата закінчення дії 

розрахункового рахунку проставляється автоматично датою звільнення; 

● Номер і дати дії пластикової карти працівника; 

● Одержувач – поле заповнюється у разі, якщо одержувач відрізняється від 

працівника підприємства; 

● Відсоток – відсоток виплати по даному рахунку від загальної суми до виплати. 

Якщо працівник має лише один рахунок, і всі виплати перераховуються на цей 

рахунок у повному обсязі, то необхідно вказати 100%; 

● Сума – фіксована сума виплати. Допускається зазначення або відсотка, або 

суми. 

 

⬤ 
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Мал. 166 
 

Після збереження внесених даних у картотеці розрахункових рахунків з’явиться новий 

запис (Мал. 167). 

 

 

Мал. 167 
 

 

ЗАКРИТТЯ ЗВІТНОГО МІСЯЦЯ 

Функція Закриття звітного місяця призначена для формування бухгалтерської та 

податкової звітності та фіксації дати заборони внесення змін до первинних документів. 

Для закриття звітного місяця необхідно вибрати пункт меню Закриття звітного 

місяця, який знаходиться в розділі Зарплата модуля Зарплата (Мал. 168). 

 

⬤ 



Повернутися до змісту ⇧ 

 

Розрахунки по заробітній платі 

Ведення кадрової роботи і розрахунок зарплати для малого  

та середнього бізнесу в програмному продукті MASTER 

 

 
148 

 

Мал. 168 
 

На екрані з’явиться запит: Виконувати закриття звітного місяця чи ні? (Мал. 169). 

 

 

Мал. 169 
 

● Ні – поточний звітний місяць не зміниться; 

● Так – вибирається дія після закриття місяця. З’явиться запит Переписувати 

чи залишки на наступний місяць (Мал. 170). 

 

 

Мал. 170 
 

Рекомендується вибрати саме цю дію. Борг на кінець і копійки на кінець місяця, який 

закривається, в підсумках зарплати будуть переписані в борг на початок і копійки на початок 

наступного звітного місяця. 

 

ВІДМІНА ЗАКРИТТЯ ЗВІТНОГО МІСЯЦЯ 

Для відміни закриття звітного місяця необхідно скористатися пунктом меню Відміна 

закриття звітного місяця, який розташований у розділі Зарплата модуля Зарплата (Мал. 

171). 

 

⬤ 
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Мал. 171 
 

Буде поставлено питання про те, чи дійсно необхідно змінити поточний місяць (Мал. 

172): 

● Ні – поточний звітний місяць не зміниться; 

● Так – буде встановлено попередній місяць в якості поточного звітного.  

 

 

Мал. 172 
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БУХГАЛТЕРІЯ 
 

Процедура формування проводок по зарплаті виконує автоматичне формування 

оборотів коштів працівників підприємства в розрізі періоду виплат. Для кожного 

нарахування та утримання по працівнику, формується проводка по рахунку 

зазначеному в цьому нарахуванні/утриманні, що кореспондує з дебетом (утримання) 

або кредитом (нарахування) рахунки заробітної плати. Після того, як були сформовані 

платіжні проводки можна формувати платіжні відомості на виплату зарплати. 

Прочитавши даний розділ, читач вмітиме виконувати формування проводок по 

заробітній платі та по виплачених працівникам сумам, а також створювати платіжні 

відомості. 

 

ПРОВЕДЕННЯ ПО ЗАРПЛАТІ 

Для кожного нарахування й утримання по працівнику, формується проводка по 

рахунку зазначеному в цьому нарахуванні/утриманні, що кореспондує з дебетом 

(утримання) або кредитом (нарахування) рахунки заробітної плати. 

Для формування проводок по розрахованій заробітній платі необхідно скористатися 

пунктом меню Проведення по зарплаті, який розташований у розділі Бухгалтерія модуля 

Зарплата (Мал. 54). 

 

 

Мал. 173 
При необхідності, за допомогою кнопки Умова (F9), яка розташована на панелі 

інструментів, задається період формування документів, вказується Тип процесу тощо. 

Детально з налаштуванням умов відбору записів розглянуто у розділі УМОВА ВІДБОРУ 

ЗАПИСІВ. 

Для формування проводок по розрахованій заробітній платі, необхідно за допомогою 

кнопки Додати (F7) створити новий документ. При додаванні нового документу вказуються 

наступні параметри (Мал. 174): 

⬤ 
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● Тип процесу – Зарплата. Проводки по зарплаті; 

● Номер документа; 

● Дата документа.  

 

 

Мал. 174 
 

Після збереження внесених змін у вкладці Реєстр документів з’явиться новий 

документ (Мал. 175), а у вкладці Проводки відображаються всі проводки по цьому 

документу. 

 

 

Мал. 175 
 

У сформовані проводки по документу потрапляють дані з розрахункових листів по 

кожному працівнику та з розрахунку відрахувань до фондів (Мал. 176).  

 

 

Мал. 176 
 

 

ПЛАТІЖНІ ВІДОМОСТІ 

Після того, як були сформовані платіжні проводки можна формувати платіжні 

відомості на виплату зарплати. Платіжна відомість є документом, за яким робиться відмітка 

⬤ 
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про фактичну видачу грошей, по кожному табельному номеру та потім формуються 

проводки по виплачених працівникам сумам. 

Для формування платіжних відомостей по заробітній платі необхідно скористатися 

пунктом меню Платіжні відомості, який розташований у розділі Бухгалтерія модуля 

Зарплата (Мал. 177). 

 

 

Мал. 177 
При необхідності, за допомогою кнопки Умова (F9), яка розташована на панелі 

інструментів, задається період формування документів, вказується Тип процесу тощо. 

Детально з налаштуванням умов відбору записів розглянуто у розділі УМОВА ВІДБОРУ 

ЗАПИСІВ. 

Для додавання платіжної відомості по зарплаті необхідно натиснути кнопку 

Розрахунок (F2), яка розташована на панелі інструментів і вибрати дію Зарплата. 

Формування платіжних відомостей (Мал. 178). 

 

 

Мал. 178 
 

В залежності від того, яка відомість необхідна в отриманому вікні вибирається 

відповідний Тип процесу та налаштовуються наступні параметри (Мал. 179): 

● Тип процесу; 

● Період формування; 

● Да Дата документа; 

● Округлення – можливі варіанти Ні/До цілого; 

● Підрозділи – використовується, якщо необхідно сформувати платіжну 

відомість окремо для одного або кількох вибраних підрозділів. На даному полі 

працює довідник підрозділів; 

● Нарахування/утримання – використовується в разі, коли джерелом для 

формування відомостей слугують розрахункові листи або розрахунок. Тут 

необхідно вказати перелік конкретних нарахувань і утримань, які повинні 

потрапити в відомість. 
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Мал. 179 
При формуванні платіжної відомості вказується джерело даних: 

 За відомістю – джерелом для формування відомості виступають кредитові 

залишки по кожному працівнику в сальдо-оборотної відомості за рахунком 

зарплати (661).  

 По розрахункових листках – джерелом для формування відомості 

виступають розраховані розрахункові листи. Якщо ви хочете вказати конкретні 

коди нарахувань і утримань, за якими будується відомість, то їх необхідно 

вказати в полі Нарахування/утримання. Якщо в цьому полі нічого не вказано, 

то в розрахунок беруться всі нарахування й утримання, які є на момент 

побудови відомості в розрахункових листах.  

 За розрахунком – джерелом для формування відомості виступають дані 

віртуального розрахунку заробітної плати. В цьому випадку необхідно вказати 

конкретні коди нарахувань і утримань, за якими будується відомість у поле 

Нарахування/утримання. Якщо в цьому полі нічого не вказано, то в 

розрахунок беруться всі нарахування й утримання. При такій побудові 

відомості абсолютно не важливо, що є в розрахункових листах на момент 

побудови відомості. 

Відповідність типів процесів і джерела для формування відомості наведена в таблиці. 

 

Тип процесу Джерело 

Зарплата. Плат. відомість авансу. Банк За розрахунковими листами 

Зарплата. Плат. відомість авансу. Каса За розрахунковими листами 

Зарплата. Плат. відомість нарахування. 

Банк 

За розрахунком або За розрахунковими 

листами 

Зарплата. Плат. відомість нарахування. 

Каса 

За розрахунком або За розрахунковими 

листами 

Зарплата. Платіжна відомість. Банк По відомості 

Зарплата. Платіжна відомість. Каса По відомості 
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Після того, як збережено внесені зміни, на екрані з’явиться перелік працівників, які 

можуть потрапити в цю відомість. 

Автоматично відзначені ті працівники, які потрапляють у дану платіжну відомість. 

Якщо формується платіжна відомість на банк, а у працівника немає карткового 

рахунку або закінчився період дії, то рядок по такому працівнику буде виділено у даному 

переліку червоним, і в поле Примітка буде пояснення, чому даний працівник не потрапляє 

в відомість (Мал. 180). Для того, щоб виправити дану помилку, потрібно натиснути на поле 

Розрахункові рахунки, яке знаходиться у вкладці Інформація, та за допомогою кнопки 

Додати (F7) прив’язати розрахунковий рахунок до того чи іншого працівника. 

 

 

Мал. 180 
 

У колонці Сума відображається сума, яка попередньо повинна потрапити у відомість 

(розрахована або за відомістю). 

У колонці Виплата Каса відображається сума, яка вже була виплачена даному 

працівнику через касу в поточному місяці. 

У колонці Виплата Банк відображається сума, яка вже була виплачена даному 

працівнику через банк в поточному місяці. 

Сума документа – це остаточна сума, яка потрапляє в відомість. За мінусом сум, уже 

сплачених через касу та банк. 

Після вибору працівників буде сформовано протокол формування відомості з сумою 

нарахованої зарплати (Мал. 181). 

 

 

Мал. 181 
 

При виході з протоколу з’явиться екранна форма з запитом на додавання документів 

(Мал. 182): 
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Мал. 182 
 

● Так – продовжується формування відомості; 

● Ні – скасування всіх попередніх дій. 

Після того, як перелік і суми працівників перевірені, необхідно за допомогою кнопки 

Провести (Alt+Right) сформувати проводки по даному документу. При зміні рядків 

документа (редагуванні, видаленні) проводки по документу автоматично перераховуються. 

Процедура формування проводок виконує автоматичне формування оборотів коштів 

працівників підприємства в розрізі періоду виплат. Для перегляду оборотів і залишків по 

кожному працівнику необхідно зайти в Оборотно-сальдову відомість. 
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ЗВІТНІСТЬ ПРИ КАДРОВОМУ ОБЛІКУ  
ТА НАРАХУВАННЮ ЗАРПЛАТИ 

 

В даному розділі розглядається порядок формування звітності по операціям з 

заробітної платою. Такими звітами є форма державного статистичного спостереження 

1ПВ Звіт з праці, звіт по єдиному соціальному внеску, а також форма 1ДФ - 

щоквартальний звіт, пов'язаний зі сплатою ПДФО і військового збору. Цей звіт 

подається завжди, якщо нараховувався дохід фізичним особам. Також розглянуто 

порядок створення звіту Оборотно-сальдова відомість, у якому відображаються 

проводки по нарахованій працівникові заробітної плати, де кредитовий оборот рахунку 

661 показує суму нарахованої заробітної плати, дебетовий – суми виплат й утримань. 

Прочитавши даний розділ, читач вмітиме формувати оборотно-сальдову відомість, звіт 

по праці 1ПВ, звіт по єдиному соціальному внеску, звіт 1ДФ тощо. 

 

ОБОРОТНО-САЛЬДОВА ВІДОМІСТЬ 

Оборотно-сальдова відомість формується після запуску пункту меню Оборотно-

сальдова відомість, який знаходиться в розділі Бухгалтерія модуля Зарплата (Мал. 183). 

 

 

Мал. 183 
 

З’явиться екранна форма для можливості вибору параметрів, умов і ступеню 

деталізації форми. Для отримання сальдо-оборотної відомості за рахунком зарплати 

необхідно вказати: 

● Період для оборотно-сальдової відомості; 

● Рахунки – перелік рахунків, залишки та рух, по яких будуть відображені у 

формі. Для відомості по зарплаті необхідно вказати рахунок 661; 

● Назва організації (об’єкт функціонування) 

● Для додаткової деталізації форми по аналітиках необхідно вказати їх у вкладці 

Аналітики. 

⬤ 
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Після вказування параметрів необхідно натиснути на кнопку Сформувати (Ctrl+Enter), 

яка розташована на панелі інструментів. Буде сформована оборотно-сальдова відомість із 

деталізацією по аналітиках (Мал. 184). 

 

 

Мал. 184 
 

У вкладці Звіт розрахована оборотно-сальдова відомість відображається у вигляді 

Excel-таблиці (Мал. 185). 
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Мал. 185 
 

ЗВІТНІСТЬ З ПРАЦІ 1ПВ 

Джерелами інформації для показників форми 1-ПВ (місячна/квартальна) є первинні 

облікові документи, документи бухгалтерського обліку та фінансової звітності та інші 

документи, передбачені нормами чинного законодавства. 

Для формування Звіту з праці 1-ПВ необхідно скористатися відповідним пунктом 

меню, який розташовано в розділі Звітність модуля Зарплата (Мал. 186).  

 

⬤ 
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Мал. 186 

 

В екранній формі, яка з’явиться, необхідно вибрати форму, по якій буде формуватися 

звіт (Мал. 187). Звіт 1ПВ має декілька форм (наприклад, місячна, квартальна тощо), але 

порядок формування даних звітів однаковий. 

 

 

Мал. 187 
 

Область відображення даних, яка з’явиться на екрані, має два вікна з відповідними 

вкладками. У вкладці Розраховані форми знаходяться звіти з праці 1ПВ, які сформовані 

за певний період. 

У вкладці Розрахункові показники знаходиться перелік показників, які відносяться 

до розрахованого звіту 1ПВ. 

Для формування нового звіту 1ПВ необхідно, знаходячись у вкладці Розраховані 

форми, натиснути на кнопку Додати (F7), яка знаходиться на панелі інструментів. 

В екранній формі вказуються наступні параметри (Мал. 188): 

 Період, по якому формується звіт (рік, місяць); 

 Підрозділ; 

 Номер варіанта звіту. 

За необхідності вказується Ознака консолідації й Об’єкт, якого вона стосується. 
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Мал. 188 
 

Після додавання внесених значень не екрані з’явиться запит, в якому вказуються 

режими розрахунку (Мал. 189): 
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Мал. 189 
 

Після вибору режиму розрахунку сформований звіт з’явиться у вкладці Розраховані 

форми (Мал. 190), а показники по цьому звіту – у вкладці Розраховані показники. 

 

 

Мал. 190 
 

Для перегляду сформованого звіту можна скористатися кнопкою 

Коригування/Перегляд форм (F10), яка розташована на панелі інструментів. Сформований 

звіт відкриється у програмі Excel (Мал. 191). 
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Мал. 191 
 

Для вивантаження звіту 1ПВ у XML-файл необхідно перейти на розраховану форму 

звіту 1ПВ, натиснути на кнопку Розрахунок (F2), яка знаходиться на панелі інструментів, 

вибрати дію Вивантажити розраховану форму в XML-файл (Мал. 192) і вказати місце 

збереження XML-файлу. 

 

 

Мал. 192 
 

 

 

 

 

ЗВІТ ПО ЄДИНОМУ СОЦІАЛЬНОМУ ВНЕСКУ 
⬤ 
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Для формування звіту по ЄСВ необхідно скористатися пунктом меню Звіт по ЄСВ, 

який розташовано в розділі Звітність модуля Зарплата (Мал. 193) та вказати місце, де 

буде зберігатися звіт. 

 

 

Мал. 193 
 

В екранній формі, яка з’явилась, необхідно вказати рік і місяць, за якими буде 

сформовано звіт, і вказати мову. В наступній екранній формі вказуються параметри, по яких 

буде сформовано звіт (Мал. 194):  

 Підрозділ; 

 Бригада;  

 Табельний номер. 

Якщо не вказувати ніякі значення, звіт буде сформовано по підприємству. 

 

 

Мал. 194 
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На екрані з’явиться запит на формування Таблиці 5 по прийнятих і звільнених 

працівниках (Мал. 195). 

 

 

Мал. 195 
 

При запиті на формування XML-файлів необхідно погодитися, натиснувши кнопку Так 

(Мал. 196). 

 

 

Мал. 196 
 

Після формування XML-файлів у рядку статусу з’явиться відповідне повідомлення 

(Мал. 197). 

 

 

Мал. 197 
 

Переглянути сформовані DBF та XML-файли можна, якщо перейти в каталог, який був 

попередньо вказаний для зберігання створених файлів. 

 

ЗВІТ 1ДФ 

Заробітна плата, що виплачується у встановлені терміни у наступному місяці, повинна 

бути відображена у формі 1ДФ за той період, у який входить попередній місяць, за який 

заробітну плату було нараховано. 

Форма 1ДФ є інформацією по окремому платнику податку за відповідний період, її 

показники відображають фактичні дані по такій фізичній особі. У разі якщо виплата доходів 

та перерахування податку здійснюється у місяці, що настає за звітним місяцем (за березень 

у квітні), то такі суми податку необхідно відобразити у звітності за І квартал. 

⬤ 
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Якщо перерахування податку здійснюється пізніше, ніж у місяці, що настає за звітним 

місяцем (наприклад, за березень у травні), то такі суми перерахування обліковуються як 

погашення податкового боргу, які необхідно відобразити у періоді, на який припадає таке 

погашення (форма 1ДФ за ІІ квартал)  

Для формування звіту по податковому розрахунку сум доходу, нарахованого 

(сплаченого) на користь фізичних осіб і сум утриманого з них податку (форма 1ДФ) 

необхідно скористатися пунктом меню Звіт 1ДФ, який розташовано в розділі Звітність 

модуля Зарплата (Мал. 198). 

 

 

Мал. 198 
 

В екранній формі, що з’явиться, вказуються рік і квартал – період, по якому буде 

сформовано звіт 1ДФ (Мал. 199). 

 

 

Мал. 199 
 

В наступній екранній формі вказуються параметри підрозділ та/або контрагент, по 

яких буде сформовано звіт. Якщо не вказувати жодних значень, звіт буде сформовано по 

підприємству. 

Після завантаження області відображення даних з переліком працівників 

підприємства необхідно натиснути на кнопку Розрахунок (F2), яка знаходиться на панелі 

інструментів та обрати дію Формування форми за … квартал 2018 року (Мал. 200). 
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Мал. 200 
 

В наступному вікні, яке з’явиться, необхідно підтвердити виконання формування 

форми 1ДФ (Мал. 201). 

 

 

 

Мал. 201 
 

На екрані з’явиться перелік працівників, по яких буде сформовано даний звіт (Мал. 

202). 

 

 

Мал. 202 
 

Після вибору працівників і підтвердження будуть завантажені всі дані по вказаних 

працівниках (Мал. 203). 
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Мал. 203 
 

За допомогою кнопки Звіт (F5), яка знаходиться на панелі інструментів, вибрати пункт 

меню Форма 1ДФ (Мал. 204).  

 

 

Мал. 204 
 

В наступному вікні вказати номер порції (Мал. 205). 

 

 

Мал. 205 
 

Після збереження вказаного значення порції буде сформована форма 1ДФ (Мал. 206). 

Перехід між сторінками сформованої друкованої форми відбувається за допомогою 

стрілочок, які розташовані у верхній частині області відображення даних. Крім того, 

Використовуючи відповідні кнопки, які знаходяться у верхній частині екранної форми, звіт 

1ДФ можна також вивантажити до програм MS Word, Excel, сформувати PDF-файл або 

графічний файл. 
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Мал. 206 
 

Для вивантаження даних у XML-файл необхідно скористатися кнопкою Розрахунок 

(F2), яка знаходиться на панелі інструментів, вибрати дію Вивантаження даних у файл 

(XML формат) (Мал. 207) і підтвердити встановлення нових номерів. 

 

 

Мал. 207 
 

В наступній екранній формі вказати номер порції (Мал. 208). 
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Мал. 208 
 

Після збереження внесених змін буде сформований XML-файл (Мал. 209). 

 

 

Мал. 209 
 

Якщо підприємство виконувало якісь платежі приватним підприємцям, то можна 

сформувати відповідний звіт. Для цього необхідно скористатися кнопкою Розрахунок (F2), 

яка знаходиться на панелі інструментів, і вибрати дію Формування сум приватних 

підприємців (Мал. 207). 
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