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1. Головне меню програми «M.E.DOC».  

2. Налаштування та параметри системи «M.E.DOC». 

3. Налаштування комплектності бланків та сертифікати. 

4. Журнал подій та планування завдань. 

 

 

1. Головне меню програми «M.E.DOC». 

Якщо Ви працювали в Microsort Windows, то орієнтуватися в програмі «M.E.Doc» Вам буде 

легко. Розглянемо все по порядку. 

Перші три рядки – це рядок заголовка, рядок меню та панель інструментів. 

В програмі «M.E.Doc» знайти необхідні документи дуже просто. Спочатку оберіть розділ 

залежно від того, з якими документами Ви збираєтесь працювати. Розділи знаходяться в 

лівій частині вікна: (Мал.1) 

Розділ «Звітність», передбачений для роботи зі звітами державних органів, в розділі 

представлені численні сервіси для зручності роботи зі звітами: календар бухгалтера, 

перевірка коректного заповнення основних реквізитів документів, виконання логічних та 

арифметичних перевірок звітів та ін. 

 
Мал. 1  Інтерфейс програми 

 

Розділ «Облік ПДВ», дає можливість відправляти податкові накладні або обмінюватися 

податковими накладними з Вашими контрагентами за допомогою електронної пошти. На 

підставі податкових накладних автоматично формується реєстр податкових накладних. 

Розділ «Первинні документи», призначений для створення, редагування та збереження 

актів виконаних робіт, рахунків фактур, платіжних доручень та інших первинних 

документів, як зовнішніх - з метою обміну ними з контрагентами, так і внутрішніх - для 

власних потреб підприємства. 

Розділ «Облік акциз» призначений для роботи з акцизними документами, дозволяє 

обмінюватися акцизними документами з контрагентами за допомогою мережі Інтернет. 

Розділ «Аналіз діяльності» - дає можливість проводити фінансовий аналіз діяльності 

підприємства. 

Розділ «Довідки державних органів», в якому формуються запити до державних органів 

та відображаються відповіді на ці запити з розшифруванням стану розрахунків на початок та 



кінець періоду запиту, донарахування чи списання сум платежів, нарахування пені тощо. 

Розділ «Довідники», якщо Вам потрібно відредагувати «Картку установи», додати чи 

змінити дані про співробітника чи контрагента у картотеці, а також вносити зміни до 

адресної книги та переглядати загальні довідники. 

Розділ «Адміністрування», якщо потрібно провести налаштування програми для 

подальшої роботи з нею. 

Розділ «Служба підтримки» - інформує користувачів про останні новини від розробника 

програмного комплексу. 

Розділ «Твій час» - допоможе Вам придбати або забронювати залізничний, авіаквиток чи 

квиток на автобус. 

В правій частині розділів знаходяться окремі модулі для роботи з документами. 

Наприклад, розділ «Звітність» включає такі модулі: 

Реєстр звітів – для роботи із звітними документами всіх типів. 

Єдиний внесок - призначений для формування на подання звітів щодо сум нарахованого 

єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування. 

Для створення та відправки звітів для Пенсійного фонду існує цілих три модулі 

– Річна персоніфікація, Щомісячна персоніфікація та Додатки ПФУ. 

Універсальний імпорт являє собою сервіс, який дозволяє налаштувати та зберігати 

шаблони завантаження документів довільних структур. 

 

2. Налаштування та параметри системи «M.E.DOC» 

 

Комп’ютерна програма «M.E.DOC» має широкі можливості для  індивідуального 

налаштування системи під кожного користувача та контролю за його роботою. За це 

відповідає розділ «Адміністрування». Даний розділ містить такі модулі: 

 Параметри системи; 

 Налаштування комплектності бланків; 

 Сертифікати; 

 Документи від розробника; 

 Керування ліцензіями; 

 Управління користувачами; 

 Управління ролями; 

 Журнал подій; 

 Резервне копіювання; 

 Менеджер архіву програми; 

 Планувальник завдань; 

 Архівування документів. 

Налаштовуються основні параметри системи, пов'язані із початком експлуатації.. 

1. Загальні. 

Можливість встановити дату початку експлуатації – налаштування потрібне для 

відображення звітів з певного періоду. 

Друк контрольних сум в бланках Держказначейства – дозволяє відображати суму при 

друкуванні на папері, а не в електронній формі. 

Заборонити роботу в мережі під одним користувачем – забороняє роботу користувачів під 

одним логіном та паролем при вході в систему (в разі спроби видається повідомлення про те, 

що такий користувач вже працює в системі). 

2. Підпис. 



Закладка дозволяє налаштувати комплект підписів – функція вибору комплекту підпису 

для відповідного типу документів (Звітність, Податкові накладні, Первинні документи та 

інші) (Мал.2). 

 

Мал.2 Налаштування комплекту підписів 

 

Увага! Перед налаштування комплектів підписів обов’язково повинні бути завантажені 

сертифікати. 

Із списку, що випадає оберіть потрібний варіант комплекту накладання електронних 

підписів на документи посадовими особами (наприклад, Бухгалтер - Директор - Печатка). 

3. Електронна пошта. 

Дозволяє налаштувати тільки одне поштове  з`єднання для одного підприємства (Мал.3). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мал.3 Налаштування електронної пошти. 

 

 

Рекомендується створити окрему електронну скриньку на одному з надійних 

УКРАЇНСЬКИХ поштових серверів,яка використовуватиметься лише  для  відправлення 

звітності та отримання електронних квитанцій. 

Якщо у програмі ведеться звітність декількох установ, тоді для кожної з них потрібно 

налаштувати поштове з'єднання. 

Увага! Для кожного підприємства необхідно налаштувати окрему поштову скриньку з 

унікальною адресою. 

Програма проводить автоматичне налаштування параметрів поштової скриньки (smtp, 

pop3, логін, порти, SSL) для деяких безкоштовних українських поштових серверів (ukr.net, 



meta.ua, gmail.com). Якщо  буде  вказана  корпоративна пошта, система заповнить 

налаштування за замовчанням, з подальшою можливістю їх редагування. 

Використовується виключно програмою М.Е.Doc: 

Якщо встановити галочку в цьому полі, система буде автоматично видаляти з поштового 

сервера ті повідомлення, що не стосуються встановленої електронної звітності підприємства. 

 

3. Налаштування комплектності бланків та сертифікати 

 

У даному модулі (Адміністрування - Налаштування комплектів) можна змінити склад 

обраного при створенні підприємства комплекту бланків. (Мал.4). 

Для зручності та прискорення пошуку бланки згруповані за призначенням (одержувачем). 

При розгортанні певної групи  можна побачити бланки, які входять до її складу. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мал.4 Налаштування комплектності бланків 

 

 

Комплект бланків залежить від типу ліцензії. 

Комплект бланків обирається лише для одного підприємства (для одного користувача можна 

додатково обмежити доступ по групах бланків у модулі 

«Управління користувачами»). 

Модуль Сертифікати (Адміністрування - Сертифікати) призначений для 

адміністрування даних сертифікатів відкритих ключів підприємства: формування заявок на 

отримання сертифікатів ЕЦП, завантаження або видалення сертифікатів, відстеження 

терміну дії сертифікатів, анулювання або блокування сертифікатів, заміна пароля секретного 

ключа тощо. 

Модуль складається з розділів: 

 Встановлені сертифікати. Таблиця завантажених сертифікатів ЕЦП поточної 

установи. Дозволяє завантажувати у програму сертифікати, видаляти сертифікати, 

замінювати пароль секретного ключа, відкликати/блокувати сертифікати, оновлювати дані у 

картці підприємства. 

 Заявки на сертифікат. Таблиця сформованих заявок на отримання сертифікатів ЕЦП. 

Дозволяє формувати заявки на отримання ЕЦП, генерувати файли заявок для подання у 

сертифікаційний центр, вилучення заявок із списку. 

 Документи від розробника. Можете ознайомитися з Електронним договором від 

АЦСК, Регламентом роботи АЦСК або створити Картку приєднання до договору про 



надання послуг ЕЦП, або лист про скорочену назву підприємства, або лист на блокування чи 

відкликання сертифікату ЕЦП. 

Додати сертифікат до модуля можливо, як власноруч, так і завантаживши з мережі 

Інтернет, використавши контекстне меню (або натиснувши F5), як зображено на малюнку 

(Мал.5). 

 
 

 

Мал.5 Завантаження сертифікатів ЕЦП через Інтернет. 

 

Якщо сертифікати ЕЦП збережені на зовнішньому електронному носії або на комп’ютері 

користувача в обраному каталозі завантажити їх можливо обравши на панелі інструментів 

команду Додати сертифікат, або натисніть комбінацію клавіш Ctrl+I (Мал.6). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мал.6 Завантаження сертифікатів ЕЦП, збережених на електронний носій 

 

Всі знайдені сертифікати, що відповідатимуть коду ЄДРПОУ установи, будуть 

автоматично завантажені у програму. Записи з основними даними сертифікатів з’являться в 

таблиці встановлених сертифікатів. 

Якщо сертифікати за кодом ЄДРПОУ не знайдені, програма повідомить про це в 

окремому вікні. 

Вікно запиту ліцензії відображає ЄДРПОУ підприємства, код доступу, стан та дату 

початку і дату закінчення, можливість друку та експорту документів, можливість 

використання мережевої версії та комплект бланків. Код доступу завантажується з сайту 

розробника – кнопка «Завантажити», або копіює з файлу коду і вставляється у вікно «Код 

доступу». 

 

Модуль Управління користувачами (Адміністрування - Управління користувачами) 

дозволяє додавати нових користувачів, редагувати та видаляти існуючих. Для того, щоб 

додати нового користувача скористайтесь одним із наступних способів: 

• у меню Файл оберіть команду Створити картку користувача; 

• у контекстному меню оберіть команду Створити картку користувача; 

• натисніть кнопку Створити картку користувача на панелі інструментів; 



• натисніть комбінацію клавіш Ctrl+I. 

Модуль Управління ролями призначений для налаштування прав доступу користувачам. 

Зберігає інформацію про ролі, дозволяє додавати нові, редагувати та видаляти ролі, 

налаштовувати права доступу для ролей, редагувати списки користувачів певної ролі в 

залежності від вимог підприємства, а також надавати права доступу до певної установи або 

переліку установ (за умови, що в програмному комплексі ведеться облік декількох установ). 

 

4. Журнал подій та планування завдань 

 

Призначення модуля – контроль за діями користувачів (вхід, вихід з системи, запуск 

модуля, створення, редагування, перегляд, видалення документа, встановлення оновлень, 

відновлення з резервної копії). До журналу можна не включати ті дії, які Вам не потрібні. 

 

Вкладка Параметри – дозволяє обрати дії для відображення та кількість днів збереження 

журналу. Вкладка Журнал – дозволяє фільтрувати, групувати дані, вивантажувати дані в 

файл. 

Журнал подій зберігається в базу даних, а не в резервну копію. Термін зберігання 

журналу подій, за замовчанням, 32 дні. 

Модуль Резервне копіювання призначений для створення резервної копії  баз даних 

системи з метою її відновлення у випадку втрати. Файли резервних копій містять архів 

створених документів, картку установи, реєстр співробітників тощо. Користувач має 

можливість створити резервну копію із цього модулю в будь який час. 

У таблиці модулю відображаються перелік створених раніше резервних копій баз даних 

системи. За замовчанням файл копії містить у своїй назві дату та час збереження і має 

розширення .ZBK: YYYY-MM_DD_XX-XX.ZBK. 

З метою економії часу користувачів програми M.E.Doc на виконання системних дій, було 

розроблено спеціалізований Планувальник завдань (Адміністрування - Планувальник 

завдань), за допомогою якого можна розпланувати автоматичне виконання повного 

резервного копіювання всіх бібліотек та бази програмного комплексу «M.E.Doc» в заданий 

користувачем час та із заданою періодичністю, створення резервної копії програми 

(включаючи всі налаштування, виконані користувачами), оновлення довідника контрагентів 

згідно з ЄДК, а також 

автоматичне оновлення комп’ютерної програми у заданий час та із заданою періодичністю. 

Для того, щоб створити завдання на оновлення програми або створення резервної копії на 

панелі інструментів натисніть кнопку Створити запис. (Мал.7). 

 

Мал.7 Планування завдання 


