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Розрахункова специфікація  
 

У разі необхідності виготовлення готової продукції з особливими характеристиками чи 

використання певного специфічного матеріалу, як складової на основі основної продукції, 

виникає необхідність створення розрахункової тимчасової чи разової специфікації з 

урахуванням якісних характеристик матеріалів, як складових, використовується Розрахункова 

специфікація на продукцію. 

Перед створенням Розрахункової специфікації на продукцію необхідно сформувати ряд 

довідників: Довідники номенклатури у підсистемі Загальні довідники / Номенклатура й 

ціни модулі Довідник номенклатури (за кожною номенклатурою готової продукції з 

матеріалів), Довідник одиниць виміру, а у підсистемі Облік виробництва / Конфігурація 

виробництва модуль Операційно-трудові нормативи та сформувати специфікацію на 

продукцію у модулі Специфікація на продукцію. 

Документ Розрахункова специфікація формується на основі виробничої специфікації, 

створеної в модулі Конфігурація продукції/ Специфікація на продукцію. За однією 

виробничою специфікацією можливе формування будь-якої кількості розрахункових 

специфікацій, які створюються за необхідності. 

Створення розрахункової специфікації здійснюється в підсистемі Облік 

виробництва/Конфігурація виробництва в модулі Розрахункова специфікація.   

Для кожного виробу можна задати довільну кількість рецептур з урахуванням якісних 

характеристик матеріалів. 

З однієї основної виробничої специфікації на продукцію можна створити декілька 

розрахункових специфікацій за необхідності. 

 

 
 

1. Нова розрахункова специфікація в модулі створюється на підставі Специфікації на 

продукцію (підсистема Облік виробництва / Конфігурація виробництва модуль 

Специфікація на продукцію), яка повинна мати тип Розрахункова специфікація 

(встановлюється у вікні Додаткові параметри по пункту меню Документ / 

Додатково). 
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2. У полі Тип специфікації вікна Додаткові параметри повинна бути зазначена 

Розрахункова специфікація (у звіт і норми використання матеріалів будуть 

використовуватися виходячи із норм зазначених у розрахунковій, а не в основній 

специфікації) . 

 

 
 

3. Повернутися до модулю Розрахункова специфікація. Встановити курсор у табличну 

частину вікна та по пункту меню Реєстр / Створити або клавішею Insert створити 

нову розрахункову специфікацію. 

4. Заповнити реквізити  у вікні Документ розрахункової специфікації. 
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5. У полі Розрахункова специфікація №  - зазначити номер  вручну або встановлюється 

автоматично при налаштованій автонумерації.  

6. У полі від  автоматично зазначається  поточна дата (розрахункова специфікація 

формується на певний день). За необхідності зазначити необхідну дату. 

7. У полі Підрозділ  клавішею F3  обрати підрозділ . 

 

 
 

8. У полі Продукція клавішею F3 обрати продукцію у вікні Вибір готової продукції 

 

 
 

9. У автоматичному режимі підтягуються всі складові компоненти, що використані на 

виготовлення продукції.  

10. Встановити норму витрат по певному продукту у вікні Документ розрахункова 

специфікація, виходячи з його характеристик, а по інших по пункту меню Документ / 

Розрахунок норм. 
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11. Проводиться автоматично розрахунок норм використання на основі основної 

Специфікації на продукцію. 
 

 
 

12. Документ розрахункова специфікація  внесено до реєстру 
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