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Повідомлення про конфіденційність: Цей документ є конфіденційною інформацією і містить комерційну 
таємницю, а також інтелектуальну власність SMART business. Ані цей документ, ані будь-яка інформація, 
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попередньої письмової згоди SMART business. Пам'ятайте, що розголошення, копіювання, 
розповсюдження чи використання цього документа та інформації, що міститься в ньому, суворо 
заборонено 
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1. Вступ 
 

Документ описує покращення та зміни у функціоналі рішення SMART Localization, які увійшли в 
чергове регулярне оновлення 2022.01. Оновлення включає в себе зміни у функціоналі за період 
з 01.10.21 по 31.12.21 р. 

Відмова від відповідальності 

Вміст цього документа має виключно інформаційний характер і відображає поточну точку зору 
компанії SMART business за темою на дату публікації. Цей документ і його вміст не є і не повинні 
розглядатися як зобов'язання з боку компанії SMART business. Компанія SMART business не 
гарантує точність будь-якої інформації, що міститься в цьому документі. 

 

Повідомлення про авторське право 

Дотримання всіх чинних законів про авторське право є обов'язком користувача. Вміст цього 
документа є власністю компанії SMART business. Без обмеження авторських прав компанії SMART 
business, жодна з частин цього документа не може бути відтворена, збережена, введена в систему 
пошуку інформації або передана в будь-якій формі або будь-якими засобами (електронними, 
механічними, шляхом фотокопіювання, запису або іншим чином) або для будь-яких цілей, а також 
включатися в будь-які інші роботи або публікації без офіційного письмового дозволу компанії 
SMART business. Ви можете копіювати витяги з цього документа для особистого користування. 

Компанія SMART business може мати патенти, патентні заявки, товарні знаки, авторські права або 
інші права інтелектуальної власності, які стосуються предмета цього документа. За винятком 
випадків, прямо передбачених в будь-якій окремій письмовій ліцензійній угоді від компанії 
SMART business, надання цього документа не дає вам ліцензії на ці патенти, торгові марки, 
авторські права або іншу інтелектуальну власність. 

© 2022 SMART business. Всі права захищено. Назви реальних компаній та продуктів, згаданих 
тут, можуть бути товарними знаками відповідних власників.  
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2. Склад оновлення SMART Accounting 
 
Оновлення включає в себе такі покращення, нові функціональні можливості та виправлення 
помилок: 

Код 
країни 

ID Зміст Функціональна 
область 

Тип зміни 

UA #18901 Виправлена помилка в заповненні знаку 
суми продажу в Операціях вартості на 
протилежний під час скасування 
застосування оплати від клієнта у валюті в 
контексті визнання доходу за курсом 
передоплати. 

Управління 
фінансами 

Виправлена 
функціональність 

UA #19102 Додано можливість обліковувати 
прибуток/збиток від курсової різниці з 
переоцінки залишку на банківських 
рахунках як реалізований чи 
нереалізований залежно від налаштувань. 

Управління 
фінансами 

Нова 
функціональність 

UA #19557 Виправлена помилка заповнення номера 
замовлення під час скасування 
застосування операцій клієнта для 
випадку застосування до необлікованих 
документів. 

Управління 
фінансами 

Виправлена 
функціональність 

UA #19573 Виправлена помилка, за якої не 
формувалася кореспонденція для деяких 
випадків за документом Облікованої 
прибуткової накладної на переміщення. 

Управління 
фінансами 

Виправлена 
функціональність 

UA #18883 Виправлена помилка у розрахунку 
підсумкової суми з ПДВ у документі 
Сервісне замовлення. 

Управління 
продажами 

Виправлена 
функціональність 

UA #19020 Виправлена помилка, що виникає під час 
обліку коригувальної кредит-ноти 
продажу з зарезервованим товаром. 

Управління 
продажами 

Виправлена 
функціональність 

UA #19697 Друкована форма товарно-транспортної 
накладної розроблена за допомогою 
шаблону Word, а також оновлена 
відповідно до останніх законодавчих 
вимог – додана інформація про габарити 
та вагу автомобіля. 

Управління 
продажами 

Нова 
функціональність 

UA #20009 Виправлена помилка невідповідності 
розміру полів для номера зовнішнього 
документа в рядках авансового звіту та 
документа купівлі. 

Управління 
покупками 

Виправлена 
функціональність 

UA #17558 Розроблені друковані форми звітів в 
шаблонах Word для інвентаризації запасів: 
"Інвентаризаційний опис", 
"Інвентаризаційний бланк", "Звіряльна 
відомість". 

Управління 
запасами 

Нова 
функціональність 

UA #18558 У звіт "Товарна обігова відомість" 
виведено поле "Тип товару" та доданий 

Управління 
запасами 

Нова 
функціональність 
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фільтр за типом товару та за типом 
операції книги товарів. 

UA #19265 В актах списання товарів (21074535, 
21074536) змінений формат виведення 
кількості (раніше виводилося прописом, 
тепер виводиться цифрами). 

Управління 
запасами 

Виправлена 
функціональність 

UA #19347 Виправлений облік акту списання під час 
використання функції "Розділити рядки за 
застосуванням". 

Управління 
запасами 

Виправлена 
функціональність 

UA #19933 Покращена логіка перевірок відповідності 
коригувальної кредит-ноти рахунку, що 
коригується. 

Управління 
запасами 

Нова 
функціональність 

UA #19023 У функціонал "Товарна обігова відомість" 
додана можливість перегляду товарних 
рухів з деталізацією за складами та фін. 
рахунками у розрізі одного товару. 

Управління 
запасами 

Нова 
функціональність 

UA #20454 Виправлена помилка під час розрахунку 
рядків у замовленні інвентаризації в 
українському інтерфейсі. 

Управління 
запасами 

Виправлена 
функціональність 

UA #19251 Виправлені деякі помилки щодо імпорту 
банківської виписки у форматі MT940. 

Управління 
рухом 
грошових 
коштів 

Виправлена 
функціональність 

UA #19441 Внесені деякі виправлення до друкованої 
форми звіту КО-4. 

Управління 
рухом 
грошових 
коштів 

Виправлена 
функціональність 

UA #19707 Внесені зміни до логіки експорту 
платіжних доручень у Креді Агріколь банк 
у зв'язку з оновленням клієнт-банку. 

Управління 
рухом 
грошових 
коштів 

Нова 
функціональність 

UA #20970 Оптимізований код, що відповідає за 
формування xml-файлів вихідних 
податкових накладних, що пришвидшило 
вивантаження документів з великою 
кількістю рядків. 

Адмініструванн
я ПДВ 

Нова 
функціональність 

UA #11994 Додана можливість виписувати ПН 
продажу на клієнта-філію, якщо Філія є 
платником та отримувачем (заведена як 
клієнт). 

Адмініструванн
я ПДВ 

Нова 
функціональність 

UA #18984 Під час створення вхідної податкової 
накладної вручну додане заповнення 
набору вимірювань та ПДВ бізнес-групи 
для компенсувальних зобов'язань з 
обраної операції постачальника. 

Адмініструванн
я ПДВ 

Нова 
функціональність 

UA #20610 Виправлена помилка заповнення суми 
ПДВ у податковій накладній покупки під 
час імпорту з xml-файлу. 

Адмініструванн
я ПДВ 

Виправлена 
функціональність 
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UA #11354 Оновлена друкована форма документа 
«Інвентаризаційний опис необігових 
активів» за допомогою шаблонів Word. 

Управління 
активами 

Нова 
функціональність 

UA #17113 Покращений процес рекласифікації 
основного засобу на рахунок необігових 
активів та груп вибуття, що утримуються 
для продажу. 

Управління 
активами 

Нова 
функціональність 

UA #20027 Внесені зміни до логіки роботи акту 
інвентаризації основних засобів, а саме 
заповнення табличної частини опису 
залежно від фільтрів, встановлених у 
заголовку. 

Управління 
активами 

Нова 
функціональність 

UA #19838 Внесене виправлення до звіту "Детальна 
обігова відомість": якщо операції у розрізі 
договору дорівнюють нулю, такі операції 
відображаються. 

Операційна та 
регламентна 
звітність 

Виправлена 
функціональність 

UA #20528 Стандартний код був оновлений до версії 
14.30 (CU30) 

Технічні задачі Нова 
функціональність 

GE #17355 Змінили посилання для завантаження 
курсів валют в коді через зміну основного 
посилання Національним Банком Грузії. 

Управління 
рухом 
грошових 
коштів 

Виправлена 
функціональність 

GE #19254 Виправлена помилка, що виникала в 
«Заголовку прибуткової накладної 
покупки» у разі вибору кнопки фільтра 
«Накладні без документів» в облікованих 
накладних, що призводила до фільтрації 
облікованих накладних за вкладеною 
документацією через Додаток документа 
(1173). 

Операційна та 
регламентна 
звітність 

Виправлена 
функціональність 

AZ #11946 У Журналі Банківських платежів додані 
поля "ПДВ платіж" та "Платіж без ПДВ" 
для поділу видів платежів на ПДВ та 
Базову суму. На картці Банківського 
рахунку додано поле "ПДВ депозитний 
рахунок", щоб відділити оплати та 
надходження до податкового депозитного 
рахунку від інших банківських рахунків. 
Змінений процес розрахунку 
реалізованого ПДВ відповідно до ПК АР. 
Таким чином, "ПДВ платежі", що 
здійснюються через "ПДВ депозитний 
рахунок", не формують реалізований ПДВ. 
Також додана можливість нарахування 
реалізованого ПДВ під час отримання 
авансових платежів від клієнтів. 

Адмініструванн
я ПДВ 

Нова 
функціональність 
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3. Склад оновлення SMART Payroll 
 

Оновлення включає в себе такі покращення, нові функціональні можливості та виправлення 
помилок: 

Код 
країни ID Зміст Функціональна 

область Тип зміни 

UA #19389 У Звіт “Картка співробітника П-2” 
додано відображення фото 
співробітника. 

Звітність Нова 
функціональність 

UA #19443 Оновлено ліміти зарплати згідно 
законом “Про Державний бюджет 
України на 2022 рік”. 

Звітність Нова 
функціональність 

UA #16495 Згідно з Наказом Державної служби 
статистики України №135 від 25.06.2021 
р. оновлені Excel та xml шаблони звіту з 
праці за формою 1-ПВ місячна. 

Звітність Нова 
функціональність 

UA #16496 Згідно з Наказом Державної служби 
статистики України №135 від 25.06.2021 
р., оновлені Excel та xml шаблони звіту з 
праці за формою 1-ПВ квартальна. 

Звітність Нова 
функціональність 

UA #20657 Доданий функціонал імпорту 
електронних лікарняних листів у 
форматі xml  вивантажених із сайту 
Пенсійного фонду України, з 
подальшим автоматичним створенням 
наказів на лікарняні. 

Відпустка Нова 
функціональність 

UA #12371 Оновлені сервіси, які передають 
фінансову інформацію про нарахування 
та виплати зарплати з “SMART Payroll” у 
“Microsoft Dynamics 365 for Finance and 
Operations”. 

Зарплатні 
документи 

Нова 
функціональність 

UA #19054 Додано копіювання “Базової суми” під 
час копіювання розрахунку для 
зарплатного елемента. 

Розрахунок 
зарплати 

Нова 
функціональність 

UA #19151 Виправлена помилка в формуванні звіту 
"Платіжна відомість співробітника" з 
типом джерела "Зарплатні документи". 

Розрахунок 
зарплати 

Виправлена 
функціональність 

UA #19359 Додано формування операцій у ГК з 
ознакою "Коригування" для елементів з 
типом "ЄСВ" та "Резерв відпусток" з 

Розрахунок 
зарплати 

Нова 
функціональність 
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від'ємними значеннями під час обліку 
зарплатних документів та 
коригувальних зарплатних документів. 

UA #19997 Видалено заповнення значення поля 
"Сума зарплати" з оригінальної операції 
під час вставлення рядка перерахунку в 
зарплатний документ. 

Розрахунок 
зарплати 

Нова 
функціональність 

UA #19998 Під час пошуку рядків для перерахунку 
у наказі на лікарняний не враховуються 
зарплатні документи, які були скасовані. 

Розрахунок 
зарплати 

Виправлена 
функціональність 

UA #20544 Виправлена помилка у групуванні 
рядків для обліку зарплатного 
документа коригування, яка могла 
виникати за наявності рядків з 
додатковою обліковою групою. 

Розрахунок 
зарплати 

Виправлена 
функціональність 

UA #20557 Оновлене джерело та функціонал 
імпорту індексів споживчих цін. 

Розрахунок 
зарплати 

Нова 
функціональність 

UA #19349 Виправлена проблема зі збереженням 
сторінки під час вибору старшої позиції 
на картці позиції, що виникала під час 
оновлення вимірів. 

Штатний розклад Нова 
функціональність 

UA #19387 Оновлено формування дат та сум у 
заголовку друкованої форми Штатного 
розкладу. 

Штатний розклад Нова 
функціональність 

UA #19654 Оновлено джерело для імпорту 
Класифікатора професій згідно з 
наказом Міністерства економіки 
України від 25.10.2021 р. 

Штатний розклад Нова 
функціональність 

UA #12182 Додано функціонал "Налаштування 
підписів персоналу" для формування 
підписів документів в наказах на 
відсутності, наказах за штатним 
розкладом, рядках трудового договору. 

Штатний розклад Нова 
функціональність 

UA #19300 Виправлено помилку відображення 
назви підрозділу в друкованій формі 
табеля П-5 під час запуску звіту з 
фільтром за кодом підрозділу. 

Табелі обліку 
робочого часу 

Виправлена 
функціональність 

GE #18577 Додано можливість скасування 
зарплатного документа, якщо у ньому 
були рядки з налаштуванням прямого 
обліку в Операції особистого доходу. 

Звітність Нова 
функціональність 
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GE #16750 У Налаштування лікарняного додані 
поля для можливості контролю 
використання днів лікарняного за 
період та поспіль. Для наказу на 
лікарняний додана ознака надання 
документа про хворобу. 

Розрахунок 
зарплати 

Нова 
функціональність 

GE #16752 Додані друковані форми для відпустки у 
зв'язку з вагітністю та пологами. 

Розрахунок 
зарплати 

Нова 
функціональність 

GE #16744 Додана можливість розрахунку та 
обліку попередньої суми ПДФО в 
документі остаточного розрахунку. Під 
час формування виплати 
розраховується та обліковується 
фактична сума ПДФО, а попередня сума 
коригується. 

Розрахунок 
зарплати 

Нова 
функціональність 

UA/GE/
AZ 

#18986 Доданий зарплатний елемент для 
розрахунку окладу за денною ставкою. 

Розрахунок 
зарплати 

Нова 
функціональність 

GE #16745 Доданий тип зарплатного елемента 
ПДВ, можливість відзначити зарплатні 
елементи, що входять до бази 
розрахунку ПДВ. Створено розрахунок 
та налаштування обліку ПДВ у 
зарплатному документі. 

Розрахунок 
зарплати 

Нова 
функціональність 

GE #16749 Додані варіанти розрахунку елемента 
оплати лікарняного за середнім 
заробітком і за окладом. 

Розрахунок 
зарплати 

Нова 
функціональність 

GE #16758 Додані варіанти розрахунку елемента 
оплати відпустки та резерву відпустки 
за середнім заробітком і за окладом. 

Розрахунок 
зарплати 

Нова 
функціональність 

GE #19929 Під час створення зарплатного 
документа для виплати, додане 
роздільне застосування авансових 
виплат у розрізі "Коду довідника". 

Розрахунок 
зарплати 

Нова 
функціональність 

GE #20046 Додані поля "Код валюти" та "Опис 
(English)" у майстер створення журналу 
рядків співробітника. 

Person card Нова 
функціональність 

UA/GE/
AZ 

#19686 Після звільнення працівника періоди 
нарахування відпустки більше не 
обмежуються датою звільнення. 
Натомість, за період після звільнення не 
нараховуються дні відпустки та період 
не продовжується. Це дозволяє 

Відпустки Нова 
функціональність 
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перевіряти баланс відпустки навіть 
після звільнення. Якщо код активності 
має налаштування "Період 
нарахування"=Календарний рік, то під 
час створення умов договору для рядка 
договору з типом "Найм" дати початку 
та закінчення визначаються як дати 
початку та закінчення календарного 
року, в який потрапляє дата прийому. 

AZ #19451 Для звіту AZTAXEXCEM (Податкові 
пільги та звільнення) виконана 
модифікація, щоб під час запуску звіту 
створювалися кілька рядків по кожному 
працівнику, відображаючи всі пільги та 
звільнення податку на прибуток. 

Звітність Нова 
функціональність 

AZ #19574 До розрахунку елемента оплати 
лікарняного додано обмеження за 
максимальним розміром середнього 
заробітку. 

Розрахунок 
зарплати 

Нова 
функціональність 

AZ #19939 Доопрацьована логіка створення умови 
договору для позиції: якщо в умовах 
договору за замовчуванням був рядок з 
елементом окладу, то його сума 
переноситься на картку позиції. 

Розрахунок 
зарплати 

Нова 
функціональність 

AZ #19834 Додано поле "Період закінчення" у 
таблиці "Податкові відрахування". 

Розрахунок 
зарплати 

Нова 
функціональність 

UA/GE/
AZ 

#19938 Додано функціонал "Нарахування іншої 
відсутності (Відгул та Умови заміщення)" 
у Наказ на іншу відсутність. 

Відпустки Нова 
функціональність 

UA/GE/
AZ 

#19569 Створено додаток SA Record Deletion 
для Dynamics Business Central 19. 

SA Record Deletion Нова 
функціональність 
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4. Процедура оновлення системи 
 

Оновлення системи складається з двох етапів: 

 Оновлення коду 
 Оновлення даних 

Оновлення коду – це перенесення змін в об'єктах з релізу на клієнтську базу, яке виконується 
методом текстового злиття двох версій. 

Оновлення даних – зміна наявних даних, якщо новий реліз змінює схему даних або вносяться нові 
налаштування. Зміна наявних даних відбувається автоматично під час оновлення коду в момент 
запуску процедури "Data Upgrade". Внесення налаштувань за новими модулями відбувається в 
ручному режимі.  
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5. Умови Оновлення SMART Localization 
 

1. Компанія SMART business (далі – «Компанія») розробляє та оновлює рішення SMART 
Localization (далі – «Рішення») згідно з вимогами та обмеженнями, визначеними в Microsoft 
Dynamics Partner Localization and Translation Licensing Program (PLLP). 

2. Компанія щоквартально в перший робочий день публікує оновлення Рішення; надалі 
Компанія залишає за собою право змінити періодичність виходу оновлень. 

3. Оновлення Рішення надається клієнтам Компанії з активною підпискою на безоплатній основі 
для всіх версій продуктів Microsoft Dynamics NAV та Microsoft Dynamics 365 Business Central, 
які є на етапі основного періоду підтримки компанією Microsoft. Перевірити життєвий цикл 
програмного продукту можна за посиланням: https://support.microsoft.com/en-
us/lifecycle/search 

4. Оновлення системи клієнта відбувається за попереднім узгодженням графіку оновлення, а 
також обсягу робіт з перенесення оновлення на системи клієнта, в тому числі оновлення 
налаштувань та тестування системи, та має бути виконано не пізніше, ніж буде випущено 
наступне оновлення. Орієнтовний графік виходу оновлень – раз на 3 місяці. Перенесення 
оновлення на 3 місяці допускається за попереднім узгодженням. 

5. Передбачається також можливість самостійного оновлення системи клієнтом. Для цього 
Компанія надає оновлення, в тому числі рекомендації щодо оновлення налаштувань системи 
та скрипти для оновлення даних. Однак слід враховувати, що клієнтські модифікації системи 
можуть бути несумісні з вихідним кодом оновлення, що отримується, і, як наслідок, оновлення 
або виконані модифікації системи повинні бути адаптовані. 

6. Компанія виконує виправлення помилок Рішення на безоплатнй основі для клієнтів з 
активною передплатою, які виконують своєчасне оновлення відповідно до п. 4. 

7. Компанія надає детальний опис змін в кожному оновленні та публікує його не пізніше дати 
виходу оновлення. 

8. Термінові оновлення законодавства або термінові виправлення помилок надаються клієнтам 
без прив'язки до періодичності виходу оновлень. 

9. Оновлення Рішення повністю або вибірково визначеної функціональності під «старі» версії 
системи, які не входять в основний період підтримки компанією Microsoft згідно з п.3 або не 
мають активної передплати, виконується Компанією, беручи до уваги те, що розробка такого 
оновлення відбувається повністю під клієнта та, як наслідок, може бути платною для такого 
конкретного клієнта. 

10. Будь-які відхилення від цих умов оновлення Рішення мають бути закріплені в договорі; в 
іншому випадку діють ці умови. 
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