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ВСТУП
Модуль Кадри, який входить до 
складу програмних продуктів MASTER, 
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. 
В склад модуля входять відповідні 
передналаштовані довідники.
У даній книзі описана робота з даним 
модулем: облік кадрів (особові картки, 
дані працівників, облік документів 
лікарняних, відпусток, пільг, стажу тощо), 
ведення штатного розкладу, облік наказів. 
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.
Крім того, користувач завжди може 
отримати додаткову інформацію за 
допомогою кнопки F1, яка відкриває 
вікно з робочими інструкціями. Інструкції 
завжди відображаються відповідно до 
тієї ділянки обліку та пункту меню, з якими 
працює в даний момент користувач.
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Повернутися до змісту

Бухгалтерський облік у програмних продуктах MASTER. 
КадриФункціональність 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.

ФУНКЦІОНАЛЬНІСТЬ МОДУЛЯ КАДРИ

Функціонал модуля згрупований по розділам (Мал. 1). Облік кадрів дозволяє автоматизувати збір і 
аналіз інформації про працівників підприємства. Штатний розпис містить відомості про штатні одиниці 
на підприємстві, посадові оклади, періоди дії штатних одиниць тощо. Облік і ведення наказів забезпечує 
дотримання хронології надходження працівників на підприємство та проходження електронних 
документів по службам. Детальна робота з довідниками описана в книзі «Довідники програмних 
продуктів MASTER».

Мал. 1
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Повернутися до змісту

Бухгалтерський облік у програмних продуктах MASTER. 
КадриРобота зі штатним розкладом

В цьому розділі розглянуто функціонал розділу Штатний розклад, який призначений 
для побудови структури підприємства, планування робочих місць, обліку вакансій, 
введення інформації, необхідної для виконання розрахунків планового фонду оплати 
праці. 

РОБОТА ЗІ ШТАТНИМ РОЗКЛАДОМ

ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ ПО РОБОТІ ЗІ ШТАТНИМ РОЗКЛАДОМ

Штатний розклад 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 розкладу. 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 розкладу.

Для роботи зі штатним розкладом необхідно скористатися пунктом меню Штатний розклад, який 
знаходиться у відповідному розділі модуля Кадри (Мал. 2).

Мал. 2

Інформація, що знаходиться в штатному розкладі, містить відомості про штатні одиниці, посадові оклади, 
періоди дії штатних одиниць тощо. Значення в картотеці штатного розкладу автоматично переносяться до 
наказів у картотеку призначень/переміщень, табель, особисті картки тощо. Порядок виконання цих та інших 
робіт, пов’язаних зі штатним розкладом, описано нижче.
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Бухгалтерський облік у програмних продуктах MASTER. 
КадриРобота зі штатним розкладом

УМОВА ВІДБОРУ ЗАПИСІВ

Для того, щоб змінити умову відбору записів за штатним розкладом, необхідно за допомогою кнопки Умова 
(F9) викликати вікно умови вибору (Мал. 3).

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. Програмне забезпечення надає 
можливість працювати з даними по одному або декількох об'єктах. Вибір підрозділу (або підрозділів) 
виконується шляхом розгортання дерева структури організації та відзначення необхідних підрозділів.

Мал. 3

ОБЛАСТЬ ВІДОБРАЖЕННЯ ДАНИХ ШТАТНОГО РОЗКЛАДУ

Область відображення даних штатного розкладу показано на Мал. 4.
У верхній частині інтерфейсу відображається штатний розклад в ієрархічному вигляді по заданій при вході 

умові відбору (Мал. 4, номер 1). Позиції штатного розкладу згруповані по підрозділах. Вказавши необхідну ознаку 
в колонці Стан позиції, можна працювати з діючими, скасованими та плановими позиціями штатного розкладу. 

В нижній лівій частині інтерфейсу відображаються призначення/переміщення по поточній позиції штатного 
розкладу (Мал. 4, номер 2).

В нижній правій частині інтерфейсу відображаються доплати за поточною позицією штатного розкладу 
й умовно-постійні доплати за поточним призначенням працівника (Мал. 4, номер 3). Робота з доплатами 
можлива в двох основних режимах:

• доплати за штатним розкладом;
• умовно-постійні доплати. 
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Бухгалтерський облік у програмних продуктах MASTER. 
КадриРобота зі штатним розкладом

Мал. 4

ПОРЯДОК ДОДАВАННЯ НОВОЇ ПОЗИЦІЇ

При додаванні нової позиції штатного розкладу у вкладці Основні необхідно вказати такі параметри 
(Мал. 5):

• Підрозділ – підрозділ або ділянку, для якого вводиться штатна одиниця;
• Тип позиції – вибирається ознака Діє/Скасовано/Планова;
• Бригада – вибирається за довідником бригад до зазначеного підрозділу. Необхідно заповнювати лише 

у випадку, якщо штатний розклад формується по бригадах;
• Код ШР – номер позиції штатної одиниці в штатному розкладі. 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 розкладу, а також номер і дата наказу введення;
• Скасовано – дата скасування/закриття позиції штатного розкладу, 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;
• Детальний найменування посади – автоматично заповнюється найменуванням посади за довідником 

Посади з можливістю коригування. Може бути використано в формах друку штатного розкладу;
• Професія – код професії за довідником посад, яка відповідає введеній позиції штатного розкладу. 

Заповнюється за необхідності. В такому випадку довідник посад повинен містити й посади, й професії;
• Категорія;
• Кваліфікація – кваліфікаційна категорія;
• Підкатегорія – деталізація категорії;
• Персонал – тип персоналу (промисловий/непромисловий);



9
Повернутися до змісту

Бухгалтерський облік у програмних продуктах MASTER. 
КадриРобота зі штатним розкладом

• Характер роботи – вказується значення Постійно/Тимчасово;
• № п/п підрозділи – номер для врахування позиції штатного розкладу всередині підрозділу (для друку 

звітних форм);
• № п/п загальний – номер для врахування позиції штатного розкладу по всьому підприємству (для друку 

звітних форм);
• Обґрунтування позиції ШР – будь-яка примітка або коментар.

Мал. 5

У вкладці Оплата розміщена інформація, що відноситься до правил оплати поточної позиції штатного 
розкладу. Вказуються наступні параметри (Мал. 6):

• Система оплати – оклад або оплата погодинна/за тарифним розрядом для виробництва;
• 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;
• Грейд – вибір за довідником грейдів, якщо грейди використовуються на підприємстві. Значення 

мінімального, максимального окладу та значення окладу підставляються за обраним грейдом;
• Оклад/ГТС – значення окладу або ГТС по позиції ШР. Якщо вказана тарифна сітка, то значення ГТС 

підставляється за тарифною сіткою. Якщо вказано грейд, то значення підставляється за обраним 
грейдом. В інших випадках значення окладу або ГТС може бути зазначено вручну;
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• Плановий оклад/ГТС – підставляється рівним окладу/ГТС з можливістю коригування;
• Сума премій;
• Оклад із доплатами.

Мал. 6

У вкладці Відпустки вказується інформація по основній і додатковим відпусткам, передбаченим по позиції 
штатного розкладу (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 розкладу;
• Кількість днів основної відпустки – за замовчуванням підставляється значення кількості днів відпустки 

з довідника Види відпустки, якщо воно там вказане;
• Обґрунтування відпустки;

Мал. 7
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• Види додаткових відпусток – є можливість вказати до 6-ти видів додаткових відпусток до позиції 
штатного розкладу;

• Планова кількість днів й обґрунтування для кожного виду додаткового відпустки.
Вкладка Графік/Штат використовується для зберігання інформації про графік роботи та кількість змін по 

позиції штатного розкладу (Мал. 8). Вказуються наступні дані:
• Графік роботи – основний графік роботи по позиції штатного розкладу;
• 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 розкладу;
• 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: 

 ° дата початку періоду перегляду штатного розкладу (визначається за умовою відбору);
 ° дата початку дії позиції штатного розкладу;
 ° поточна дата.

• Очікувана кількість працівників на цю дату по відкладеним наказам на прийом або переведення на 
обрану позицію штатного розкладу;

• Очікувана кількість працівників, які виконують обов'язки, на обрану дату по відкладених наказах на 
прийом або переведення на поточну позицію штатного розкладу;

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

• 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;

Мал. 8
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• 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.

У вкладці Інше вказується наступна інформація (Мал. 9):
• Балансовий рахунок;
• Значення аналітик – шифр виробничих витрат (ШПЗ), відповідний позиції штатного розкладу.

Мал. 9

РОЗРАХУНКОВІ ДІЇ ЗІ ШТАТНИМ РОЗКЛАДОМ

При роботі з функцією Штатний розклад доступні наступні розрахункові режими, які викликаються за 
допомогою кнопки Розрахунок (F2) (Мал. 10):

Мал. 10
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• 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 
розкладу, які потрібно скасувати. Якщо жодна позиція не обрана, то режим працює за поточною позиції 
штатного розкладу. 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. 11):

Мал. 11

 ° Так – накази по позиціях ШР, що скасовуються, будуть автоматично скасовані, тобто буде прописано 
статус Неправильний (скасований);

 ° Ні –  з наказами нічого не відбувається, вони залишаються зі статусом Відкладений.
• Замінити поточний КШР іншим КШР – зміна коду позиції штатного розкладу. Після запуску режиму 

необхідно вказати новий код штатного розкладу, на який виконати заміну (Мал. 12).

Мал. 12

В наступній екранній формі вказується Прописування реквізитів із штатного розкладу 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. 13). 

Дата відбору визначає, на яку дату виконувати відбір позицій ШР для прописування.
• Формування призначень / переміщень за новими позиціями штатного розкладу – сформувати нові 

призначення/переміщення по працівникам, у яких змінювався штатний розпис (попередня позиція 
штатного розкладу була закрита, та відкрита нова позиція штатного розкладу) та закрити старі 
призначення/переміщення. Після запуску режиму необхідно вказати дату формування, вибрати позиції 
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штатного розкладу, за якими необхідно закрити призначення/переміщення працівників і сформувати 
нові за новими позиціями штатного розкладу.

Мал. 13

Для зручної та швидкої зміни штатного розкладу використовується кнопка Зміна штатного розкладу, яка 
знаходиться на панелі інструментів. При зміні штатного розкладу необхідно вказати дату, з якої плануються 
зміни (Мал. 14). Також можна вказати номер і дату наказу про зміну штатного розкладу, якщо зміни проводяться 
згідно наказу.

Мал. 14

В лівій частині інтерфейсу відображається поточний штатний розклад. У правій частині інтерфейсу 
відображається новий штатний розклад, у який вносяться необхідні зміни. У колонці П (персонал) і в лівій, 
і в правій частині інтерфейсу графічно відображається наявність працівників на позиції штатного розкладу 
(Мал. 15).
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Мал. 15

Для того, щоб закрити позицію ШР датою, можна 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, 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 (куди будемо додавати 
позицію ШР), натиснути кнопку Створити позицію, яка розташована на панелі інструментів. 

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 розкладі створюються планові позиції за всіма скоригованими 
або новими штатними позиціями. Внесені коригування/додавання/закриття будуть збережені як планові 
позиції ШР.

Якщо зміни не були збережені, при виході з інтерфейсу Змінити буде видано повідомлення (Мал. 16):

Мал. 16
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• Так – вихід з інтерфейсу Змінити без збереження. Всі незбережені зміни будуть втрачені;
• Ні – повернення в інтерфейс Змінити. Необхідно виконати збереження змін і після цього вийти з 

інтерфейсу.
Для того, щоб змінити ШР (додані після коригувань планові позиції) набули чинності, необхідно натиснути 

на кнопку Застосувати, яка розташована на панелі інструментів.
Запускається майстер застосування змін за штатним розкладом (Мал. 17), за допомогою якого виконані 

зміни проходять по зв'язаних масивів даних (призначення / переміщення, табелі, відкладені накази). Перехід 
між вкладками здійснюється по кнопках Вперед (до наступного кроку), Назад (до попереднього кроку). На 
останній вкладці Результати застосування необхідно натиснути кнопку Готово. Кнопка Скасувати здійснює 
скасування всіх вибраних дій в майстрі застосування змін за штатним розкладом.

У вкладці Персонал необхідно вибрати, які дії будемо виконувати з персоналом, що працює за зміненими 
позиціями ШР. Вказується один із варіантів:

• Нічого не робити – зміни будуть застосовані лише до штатного розпису. Зі зв'язаними масивами нічого 
не відбувається. 

• Створити скасовані накази – зміни будуть застосовані до штатного розпису. Крім цього, по 
працівниках, які числяться на змінених позиції штатного розкладу, будуть створені відмінні накази на 
переміщення / звільнення. 

• Створити призначення / переміщення – зміни будуть застосовані до штатного розпису. Крім того, будуть 
створені нові призначення по працівникам, які значаться на змінених позиції штатного розкладу, з 
можливістю прописати реквізити за штатним розкладом в нові призначення.

Мал. 17

• Персонал. Параметри – при виборі одного з варіантів Створити скасовані накази або Створити 
призначення/переміщення необхідно вказати, по яким саме працівникам виконувати ці дії;

• Прописування реквізитів – визначається, в які масиви даних потрібно прописати реквізити за штатним 
розкладом (за необхідності), також визначається перелік реквізитів для прописування. Потрібно 
вибрати масиви даних і реквізити для прописування;

• Прописування реквізитів. Параметри – визначається по всім співробітникам виконати прописування 
або тільки по вибраним. Якщо вказано Прописати всім, то виконується прописування реквізитів по всім 
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співробітникам, і відбувається перехід до вкладки Результати застосування. Якщо вказано Вибрати 
співробітників, то далі пропонується перелік співробітників (по відповідним масивах даних). Необхідно 
вибрати, по яким співробітникам із цього переліку виконати прописування реквізитів за штатним 
розкладом;

• Результати застосування – збереження змін і формування протоколу про результати застосування змін 
за штатним розкладом.
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В цьому розділі описано порядок роботи з особистою 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.

РОБОТА З ОСОБОВОЮ КАРТКОЮ ПРАЦІВНИКА

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. 18).

Операції введення, коригування й аналізу інформації по працівниках можливі в двох режимах:
• 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.
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Мал. 18

У верхній частині інтерфейсу Особові картки розміщено Довідник персоналу з переліком працівників згідно 
умов відбору. 

ПЕРІОД ТА УМОВА ВІДБОРУ

Зміна періоду відбору документів відбувається за допомогою кнопки Період (Ctrl+F9).
Умову відбору потрібних працівників можна змінити за допомогою кнопки Умова (F9).
Умови відбору потрібних працівників можна змінити за допомогою кнопки Умова (F9). У вікні вибору умов 

відбору, за необхідності, вказуються підрозділи, по яким буде виконуватися введення/редагування даних, і 
період, за який будуть вноситися/редагуватися дані або табельний номер працівника. Вибір підрозділу (або 
підрозділів) виконується шляхом розгортання дерева структури організації. Для випадку, коли відбір не 
встановлено, інформацію буде виведено по всьому підприємству. 

Зміна періоду й умови відбору аналогічні для всіх картотек документів по працівникам.
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 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.
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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. 19). 

Мал. 19

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;
• Історія зміни прізвища;
• Лікарняні листи;
• Нагороди та почесні звання;
• Освіта;
• Перепустки;
• Підвищення кваліфікації;
• Пільги;
• Порушення трудової дисципліни;
• Призначення та переміщення;
• Склад родини. Родичі;
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• 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 необхідності) 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. 20):

Мал. 20
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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. 21). 

• Табельний номер;
• Прізвище;
• Ім’я;
• По-батькові; 
• Дата народження;
• 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. 21
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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. 22.

Мал. 22

При натисканні кнопки Так буде сформовано та виведено на екран протокол перетинання періодів, який 
можна зберегти та роздрукувати. Також буде запропоновано виконати коригування (Мал. 23).

ВІДПУСТКИ

Мал. 23

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. 24):
• 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;
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• 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;
• Стаття та пункт КЗпП.

Мал. 24

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. 25):
• Табельний номер – не коригується. Доступний тільки при додаванні;
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• 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;
• Продовжити документ – обирається попередній документ по середньому, який продовжується даним 

документом.

Мал. 25

При роботі з документами по середньому доступні наступні розрахункові режими, які викликаються 
кнопкою Розрахунок (F2) (Мал. 26):

Мал. 26

• 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. 27):
• 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.
 ° Безстроково – період дії визначається тільки датою початку дії інвалідності;
 ° Тимчасово – період дії визначається двома датами - датою початку і датою закінчення дії інвалідності;
 ° 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.

Мал. 27
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ІНОЗЕМНІ МОВИ

При додаванні нового запису вказуються наступні параметри (Мал. 28):
• Табельний номер – не коригується. Доступний тільки при додаванні;
• Назва іноземної мови;
• Ступінь володіння іноземною мовою.

Мал. 28

ІСТОРІЯ ЗМІНИ ПРІЗВИЩА

При додаванні нового запису вказуються наступні параметри (Мал. 29):
• Табельний номер –  не коригується. Доступний тільки при додаванні;
• Номер і дата зміни ПІБ;
• 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. 29
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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) (Мал. 30):

Мал. 30

Мал. 31

• 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.

ЛІКАРНЯНІ ЛИСТИ

При додаванні нового запису вказуються наступні параметри (Мал. 31):
• Табельний номер – не коригується. Доступний тільки при додаванні;
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НАГОРОДИ ТА ПОЧЕСНІ ЗВАННЯ

Мал. 32

• 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.

При додаванні нового запису вказуються наступні параметри (Мал. 32):
• 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;

ОСВІТА

При додаванні нового запису вказуються наступні параметри (Мал. 33):
• 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;
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• 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;
• Кваліфікація;
• Вид навчання – використовується при внесенні даних про підвищення кваліфікації працівника.

Мал. 33

Вкладки Вчений ступінь і Вчене звання розкриваються та заповнюються за необхідності.
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ПЕРЕПУСТКА

При додаванні нового запису вказуються наступні параметри (Мал. 34):
• Табельний номер/ПІБ;
• Номер пропуску;
• Внутрішній номер пропуску;
• Вид пропуску;
• Код доступу;
• Період дії;
• Підрозділи доступу.

Мал. 34

ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ

При додаванні нового запису вказуються наступні параметри (Мал. 35):
• 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;
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• Детальний вид навчання;
• Навчальний заклад підвищення кваліфікації;
• Спеціальність за посвідченням;
• Професія;
• Розряд;
• Кваліфікаційна категорія.

Мал. 35

ПІЛЬГИ

Мал. 36
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При додаванні нового запису вказуються наступні параметри (Мал. 36):
• 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.

ПОРУШЕННЯ ТРУДОВОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Мал. 37
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Для додавання нового запису вказуються наступні параметри (Мал. 37):
• 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.

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;
• 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. 38):
• 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:

 ° Прийнятий – поточним призначенням працівника прийнято на підприємство;
 ° Переміщений – поточним призначенням працівник переміщений на інше призначення (змінилася 
посаду, підрозділ, умови оплати праці тощо);

 ° Звільнений – поточним призначенням працівника звільнено з підприємства;
 ° 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;
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• 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.

Мал. 38

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.
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СКЛАД РОДИНИ. РОДИЧІ

Мал. 39

При додаванні нового запису вказуються наступні параметри (Мал. 39):
• Табельний номер/ПІБ;
• Ознака члена родини або родича;
• Тип споріднення;
• Ознака, яка визначає, що родичі також є працівниками підприємства;
• 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;
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• 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.

СТАЖ

При додаванні нового запису в довідник вказуються наступні параметри (Мал. 40):
• 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 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;



38
Повернутися до змісту

Бухгалтерський облік у програмних продуктах MASTER. 
КадриРобота з особовою карткою працівника

• Посада;
• Причина звільнення;
• Номер і дата наказу про звільнення.

Мал. 40

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. 41):
• 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. 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. 41

При роботі з картотекою Спецстаж доступні наступні розрахункові режими, які викликаються за допомогою 
кнопки Розрахунок (F2) (Мал. 42):

• 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;
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Мал. 42

УЧАСТЬ В ЛІКВІДАЦІЇ АВАРІЇ НА ЧАЕС

При додаванні нового запису вказуються наступні параметри (Мал. 43):
• 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. 43

ЧЛЕНСТВО В ПРОФСПІЛЦІ

При додаванні нового запису вказуються наступні параметри (Мал. 44):
• 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.

• 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.
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Мал. 44

ДРУК ОСОБОВОЇ КАРТКИ ПРАЦІВНИКА (ФОРМИ № П-2)

Мал. 45



42
Повернутися до змісту

Бухгалтерський облік у програмних продуктах MASTER. 
КадриРобота з особовою карткою працівника

На основі введених даних можна сформувати типову форму № П-2 по обраному співробітнику за допомогою 
кнопки Друк (F5). Типова форма № П-2 завантажується в програму Microsoft Word. Приклад друкованої форми 
показано на Мал. 45.
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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.

РОБОТА З НАКАЗАМИ ПО ПРАЦІВНИКАМ

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. 46).

Мал. 46

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. 47).
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Мал. 47

У правій частині робочого вікна відображається Реєстр обраного виду наказів.
Накази, які задовольняють умові відбору по періоду, відображаються у вкладці Накази (Мал. 48). У вкладці 

Проекти наказів відображаються накази зі статусом Проект за весь час, без фільтрації по періоду.

Мал. 48

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.

Для того, щоб перевести наказ в стан Проведено, потрібно при введенні наказу або коригування встановити 
статус Проведено або вибрати потрібний наказ і за допомогою кнопки Розрахунок (F2) вибрати дію Провести 
наказ (Мал. 49).

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.
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Мал. 49

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. 50).

Мал. 50

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. 51):
• 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;
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• 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.

Мал. 51
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НАКАЗ НА ПЕРЕВЕДЕННЯ

При додаванні наказу на переведення працівника вказуються наступні параметри (Мал. 52):
• 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; 
• 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. 52
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НАКАЗ НА ЗВІЛЬНЕННЯ

При додаванні наказу на звільнення працівника вказується наступні параметри (Мал. 53):
• Номер і дата наказу;
• Статус наказу – автоматично присвоюється значення Проект. Якщо змінити на значення Проведено, то 

при збереженні наказу автоматично буде 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. 53
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ШАНОВНІ  
ЧИТАЧІ!

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

      support@masterbuh.com

або за телефоном:  

      +38 044 333 444 7

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

      books@masterbuh.com 

або за телефоном: 

      +38 044 333 444 7


