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Автоматизація малого 
бізнесу за допомогою ERP 
Odoo сфері виробництва 
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Що таке виробництво? 

Виробництво - це процес створення продукції як вручну, і машинним способом, яка згодом продається 

кінцевому покупцю. Частини, що використовуються для виробництва товарів, можуть бути як 

необроблених матеріалів, так і у вигляді вже готових елементів для збирання продукції. 

Існує три типи виробництва:  

• Одиничне виробництво  

• Серійне виробництво 

• Масове виробництво 

Управління виробництвом в значній мірі відрізняється від компанії до компанії і це є однією із причин 

того, що при автоматизації таких компаній їм потрібен індивідуальний підхід.  

Існує велика кількість концепцій та теорій, пов’язаних з  управлінням виробництвом, наприклад такі як: 

• Управління виробничими ланцюжками ( supply chain management) 

• Синхронне оптимізаційне планування (advanced planning and scheduling) 

• Планування потреб в матеріалах (material requirements planning) 

• Система «Точно вчасно» (JIT) тощо 

 

Що таке MRP II 

MRP II (Manufacturing resource planning — планування ресурсів виробництва) — метод ефективного 

планування всіх ресурсів виробничого підприємства. У ідеалі, він дозволяє здійснювати виробниче 

планування та логістичне планування в натуральних одиницях вимірювання, фінансове планування — 

у вартісних одиницях вимірювання і надає можливість здійснювати моделювання з метою відповіді на 

питання типу «що буде, якщо…». Він складається з множини функцій, пов'язаних одна з одною: 

• бізнес-планування, 

• планування продажів і операцій (англ. sales and operations planning), 

• планування виробництва (англ. production planning), 

• формування Головного календарного плану виробництва (англ. master production 

scheduling), 

• планування потреби в матеріалах, 

• планування потреби в потужностях, 

• система підтримки виконання планів для виробничих потужностей і матеріалів. 

Вихідні дані від цих систем інтегруються з фінансовими звітами і документами, такими як бізнес-план, 

звіт про виконання закупівель, план (бюджет) відвантаження, прогноз запасів у вартісному виразі 

і т. д. Планування ресурсів виробництва є пряме продовження і розширення «замкнутого циклу MRP» 
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Стратегія позиціонування продукта 

Поняття «стратегії позиціонування продукта» застосовується для характеристики того, в якій степені 
готовності до відправки знаходяться продукти, за допомогою яких підприємство підтримує складські 
запаси. Вибір стратегії залежить від очікуваної швидкістю реакції клієнта про доставку продукції в 
стиснені строки. 

Можна виділити три стратегії позиціонування продукту: 

• виробництво продукту на склад (make-to-stock) 

• збірка продукту на замовлення з типових складальних одиниць та компонентів (assemble-to-
order) 

• виробництво продукції «на замовлення» (make-to-order) 

Головними факторами впливаючими на вибір стратегії позиціонування продукту є: 

• тривалість виробничого циклу 

• прийнятний час очікування покупцем поставки продукції 

• степінь адаптації продукта, яку вимагає покупець. 

Специфікації, технологічні маршрути 

Специфікацією називається список всіх напівфабрикатів, компонентів та сировини, що утворюють 
готовий виріб, із зазначенням їх необхідної кількості. Специфікації використовуються під час 
виготовлення продукції разом із виробничими планами визначення номенклатури компонентів, котрим 
слід оформити замовлення для купівлі чи виробництво. У деяких виробничих галузях специфікацію 

називають формулою, рецептом або списком інгредієнтів. 

Технологічний маршрут – інформація, яка описує спосіб виробництва номенклатурної позиції. Він в 
себе включає перелік операцій, які слід виконати, їх послідовність, різні робочі центри, а також норми 
часу для підготовки та обробки. 

Робочий центр – частина виробничого простору, на якому відповідним чином організовані виробничі 
ресурси та праця. Він може представляти собою станок, групу станків, обладнання чи дільницю, де 
виконуються певні роботи. 

 

 

 



  

antonpiskun.pro                                                                                                                          bjetpro.com 

 

Планування виробництва 

В community версії Odoo немає потужного модулю планування виробництва, але є інструменти для 

базового планування. Якщо цього функціоналу недостатньо, то можна: 

• пошукати серед безкоштовних або платних модулів – наприклад, 

https://apps.odoo.com/apps/modules/15.0/ddmrp/ або 

https://apps.odoo.com/apps/modules/15.0/mrp_planning_engine/ 

• зробити інтеграцію з зовнішніми сервісами, наприклад такими як https://frepple.com/, у якого є 

інтеграція з Odoo - https://frepple.com/features/odoo-integration/. 

 

Кейс 

Всі цифри в цьому кейсі умовні. 

ТОВ «Господарочка» займається виробництвом овочевої консервації. В серпні місяці основні 

виробничі потужності були кинуті на виробництво консервованих помідорів. 

Основна одиниця виміру готової продукції – банки (різного літражу). 

Для виробництва 1 літрової банки помідорів потрібно: 

• 1 літрова банка 

• 1,5 кг помідорів 

Також в процесі виробництва споживається сіль та цукор, але вони списуються по факту пропорційно 

кількості вироблених банок. 

За серпень місяць було вироблено 450 літрових банок консервованих помідорів. 

В цьому ж місяці із цієї партії було реалізовано 150 банок. 

За місяць виробництвом було спожито 20 кг. Цукру та 15 кг. Солі 

Також в нас є накладні витрати, які ми повинні включити в собівартість готової продукції. Наприклад, 

витрати на накопичену теплову енергію на котельні, яка йде в пастеризатор. Тобто протягом місяця 

спалюються дрова, 20% йде на адмінпотреби, 30% на склади, а все інше на цех як теплоносій у 

пастеризаторі. 

Наприкінці місяця нам було виставлено акт на надання таких послуг на 24000,00 грн (без ПДВ). В 

обліку ми такі витрати нагромадили на 91 рахунку. 

Крім того для упаковки продукції використовується стретчплівка, яка йде не за нормою, а за фактом 

наприкінці місяця. За місяць було спожито 100 рулонів плівки (вартістю 2000,00 грн.). 

Додатковий матеріал: https://www.antonpiskun.pro/uchet-proizvodstvennyh-zatrat-i-korrektirovka-

sebestoimosti-gotovoj-produkczii-v-erp-odoo/ 

 

 

https://apps.odoo.com/apps/modules/15.0/ddmrp/
https://apps.odoo.com/apps/modules/15.0/mrp_planning_engine/
https://frepple.com/
https://frepple.com/features/odoo-integration/
https://www.antonpiskun.pro/uchet-proizvodstvennyh-zatrat-i-korrektirovka-sebestoimosti-gotovoj-produkczii-v-erp-odoo/
https://www.antonpiskun.pro/uchet-proizvodstvennyh-zatrat-i-korrektirovka-sebestoimosti-gotovoj-produkczii-v-erp-odoo/
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Закупівля (Purchase) 

Основним документом в цьому сегменті (модулі) є Замовлення на купівлю (Purchase Order). Він 

може створюватися різними шляхами: 

 

 

Продаж (Sale) 

Тут основним документом буде Замовлення на продаж (Sale Order). Він може створюватися різними 

шляхами: 
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Облік (accounting) 

В цьому модулі акумулюється інформація, яка знаходить відображення в бухгалтерському обліку: 

інформація про дебіторську та кредиторську заборгованість, інформація про рух запасів по складу, 

рух грошових коштів, інформація про доходи та витрати. 

Вся ця інформація знаходить своє відображення на рахунках бухгалтерського обліку та аналітичних 

рахунках (в разі їх використання). 

Окремим питанням є формування собівартості виробленої продукції, яке відрізняється від механізму 

формування в 1С та Bas. 

Для коректного відображення в обліку результатів виробництва в налаштуваннях місця зберігання з 

типом «Виробництво» слід вказати рахунок на який буде списуватися сировина і з якого буде 

з‘являтися в обліку готова продукція (для українського плана рахунків це буде 231 рахунок) 
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Виробництво ( MRP) 

В цьому модулі знаходиться функціонал, який забезпечує нам проходження виробничого циклу та 

перетворення одних активів (сировини) на інші (готову продукцію). 

Основним документом в цьому модулі є «Виробниче замовлення» за допомогою якого власне і 

робиться перетворення сировини в готову продукцію. 

Обов’язковою умовою створення виробничого замовлення є наявність специфікації для готового 

продукту. До специфікації прив’язується технологічний маршрут, в якому вказується які робочі центри 

будуть задіяні в процесі виробництва, та які операції будуть на них виконуватися. 

Первинна собівартість виробленної продукції формується із сировини, яка була спожита в процесі 

виробництва (тобто собівартість готової продукції = собівартості списаної в процесі виробництва 

сировини) 

В разі необхідності розподілу додаткових витрат на собівартість виробленої продукції ми можемо 

скористатися інструментом «Додаткові витрати» (можна застосувати тільки для продукції яка 

обліковується за методом Fifo. Також за допомогою цього інструменту буде відкорегована 

собівартість реалізації, якщо з партії було якес вибуття (наприклад реалізація покупцю) 

Більш детально про модуль виробництво можна прочитати тут - https://www.antonpiskun.pro/upravlenie-

proizvodstvom-v-erp-odoo/ 
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Основні налаштування системи (інструкція) 

1. Активуйте в налаштуваннях складу (Склад/Налаштування/Налаштування) наступні опції: 

Варіанти, Додаткові витрати, Місцезнаходження зберігання, Багатокрокові маршрути. 

2. Створіть необхідні категорії продуктів і зробіть в них наступні (або свої) налаштування. Під кожну 

категорію запасів створіть окремі категорії (сировина, готова продукція, інші запаси тощо)

 
3. Заведіть в систему свій каталог продуктів і вкажіть в картках продуктів відповідні категорії 

4. Створіть в системі необхідні прайс-листи – «Продажі/Товари/Прайс-листи» 

5. В налаштуваннях місця зберігання з типом виробництва вказати рахунок 231 

 

 
 

 

6. Створіть необхідні робочі центри в Виробництво/Налаштування/Робочі центри 

7. Створіть специфікації під продукцію, яку ви будете виробляти 

8. В специфікаціях вкажіть перелік операцій, які будуть здійснюватися під час виробництва (потім 

на ці операції будуть створюватися робочі замовлення) 


