
  

antonpiskun.pro                                                                                                                          bjetpro.com 

 

 

 

 

Автоматизація малого бізнесу за 
допомогою ERP Odoo у сфері 

роздрібної торгівлі (B2C) 
 

 

 



  

antonpiskun.pro                                                                                                                          bjetpro.com 

 

 

Що таке B2C? 

B2C (business-to-consumer, "бізнес для споживача") - комерційна взаємодія бізнесу та приватних осіб. 

На B2C-ринку продають товари та послуги безпосередньо кінцевому споживачеві. 

Простіше кажучи, до B2C-сектора належать будь-які торгові точки, інтернет-магазини, їдальні та 

ресторани, розважальні центри та сервіси, де обслуговують кінцевих споживачів. 

Скажімо, якщо логічна компанія доставила посилку приватній особі – це B2C, а якщо партію товару 

для іншої компанії – це B2B, бізнес для бізнесу. 

Більшість покупців на B2C-ринку не є професіоналами або експертами, які знаються на товарі або 

послузі. Крім практичних цілей, важливу роль при покупці на цьому ринку грає емоційна складова. 

На B2C-ринку бізнес, як правило, використовує однотипні рішення та «маркетингові заготівлі». Цикл 

продажу в B2C-секторі переважно дуже короткий, B2C-продаж відбувається «тут і зараз». 

Для B2C-продажів важливе значення має, де розташовані точки продажу, їх територіальна 

доступність та зручність. Ця особливість поступово стирається з розвитком інтернет-торгівлі та служб 

доставки, проте поки що все одно залишається в силі. 

Ще цього сегмента характерне масове виробництво. Кінцевий споживач найчастіше купує невеликими 

партіями, тому адаптувати продукт під кожного клієнта невигідно. Більш ефективний варіант - 

виготовлення партій з кількома варіантами товару на вибір. Продавець орієнтується не так на 

конкретного клієнта, але в попит і тренди всього ринку. 
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Основний процес (цикл) компанії яка працює в сфері торгівлі 

 

 

 

В ERP Odoo проходження основного циклу компанії забезпечується наступними сегментами 

(модулями)  системи: 

1. Закупівля (Purchase) – формування замовлень на купівлю у постачальника 

2. Продаж (Sale) – формування замовлень на продаж 

3. Точка продажів (Point of sale) – оформлення продажів через інтерфейс для магазинів 

4. Склад (Stock) – рух товару по складу (надходження, відвантаження, списання, переміщення) 

5. Облік (Accounting) – формування кредиторської та дебіторської заборгованості, рух грошових 

коштів, фіксування руху запасів в обліку, формування доходу та собівартості реалізації) 
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Основні налаштування системи (інструкція) 

 

1. Заведіть в систему користувачів, та створіть під них співробітників 

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

Варіанти, Додаткові витрати, Місцезнаходження зберігання, Багатокрокові маршрути. 

3. Створіть необхідні категорії продуктів і зробіть в них наступні (або свої) налаштування: 

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

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

6. Створіть необхідну кількість журналів з типом «Банк» (для рахунків в банку) або «Готівка» (для 

готівкових кас) 

7. Створіть в разі необхідності аналітичні рахунки та теги (перед тим їх активувати в 

налаштуваннях) 

8. Створіть необхідні правила аналітики за замовчуванням (в разі необхідності) 

9. Створіть Точки продажів та зробити в них необхідні налаштування 

10. Опублікуйте товари на сайті (якщо ви будете користуватись ф-лом веб-сайту) 
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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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Точка продажів (Point of sale) 

Основним документом в цьому модулі є «Замовлення точки продажів». Він створюється із інтерфейсу 

касира. При його проведенні (або після закриття сесії) він робить переміщення по складу,фіксує рух 

грошових коштів та відображає в обліку дохід і собівартість реалізації. Замовлення створюються в 

рамках відкритої сесії точки продажів. 

 

  Замовлення точки продажів 
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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). 

Точка продажів в результаті продажів створює документ «Замовлення в точці продажів», яка 

робить проведення в обліку по виникненню доходу та дебіторської заборгованості (яка по підсумкам 

продажів майже завжди буде «нульовою»); а також відображає в обліку собівартість реалізації. 

В рамках сесії точки продажів створюється складське переміщення, яке списує товар зі складу (з 

проведеннями в обліку) та банківську виписку, якщо був рух грошових коштів по готівковим касам. 

Якщо розрахунок був банківською карткою, то в обліку створюється дебіторська заборгованість, яка 

закриється після проведення банківської виписки. 
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Якщо продаж був оформлений через «Замовлення на продаж», то облікова схема буде трохи іншою. 

По суті процес оформлення замовлення буде мало чим відрізнятися від продажів в В2В. 
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Кейс 

Компанія ТОВ «Моя книгарня» займається продажем книжок українських видавництв. У неї є власний 

інтернет-магазин та кілька книгарень в різних містах України. 

Ціноутворення в книгарнях формується за правилом: ціна на сайті + 15% 

Каталог продуктів компанії досить великий в складається з декілька тисяч позицій. Ціни на сайті та в 

книгарнях відрізняються. Компанія регулярно проводить різноманітні акції. 

Постачальниками компанії в основному є українські видавництва 

 

Закупівля 

01 серпня компанія замовила у видавництва «Портал» наступні книги: 

№ Назва товару Од.виміру Кількість Ціна (без 

ПДВ) 

Сума (без 

ПДВ) 

Сума (з 

ПДВ) 

1 Подолати минуле: глобальна 

історія України, Ярослав 

Грицак 

шт 50 400 480 24000 

2 Чи вмієш ти дивитися на 

вишню? Історії з Японії, Таня 

Поставна 

шт 100 200 240 24000 

 

02 серпня компанія замовила у видавництва «Лабораторія» наступні книги: 

№ Назва товару Од.виміру Кількість Ціна (без 
ПДВ) 

Сума (без 
ПДВ) 

Сума (з 
ПДВ) 

1 І стала тьма. Рузвельт, Гітлер і 
західна дипломатія 
напередодні війни (м'яка 
обкладинка) 

шт 200 150 30000 36000 

2 Мистецтво бізнес-війни. Уроки 
минулих конфліктів для 
підприємців і лідерів 

шт 50 150 7500 9000 

3 Черчилль і Орвелл. Битва за 
свободу, м'яка обкладинка 

шт 70 150 10500 12600 

4 Черчилль і Орвелл. Битва за 
свободу, тверда обкладинка 

шт 50 225 11250 13500 

 

 

04 серпня компанія замовила у видавництва «Наш Формат» наступні книги: 
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№ Назва товару Од.виміру Кількість Ціна (без 
ПДВ) 

Сума (без 
ПДВ) 

Сума (з 
ПДВ) 

1 Розробляємо ціннісні 
пропозиції. Як створити 
продукти та послуги, яких 
хочуть клієнти 

шт 50 180 9000 10800 

2 Створюємо бізнес-модель шт 50 150 7500 9000 

3 Мислення швидке й повільне шт 100 200 20000 24000 

 

Продажі 

Продажі через сайт 

05 серпня з сайту прийшло замовлення від покупця Сидорчука Володимира на книги: 

№ Назва товару Од.виміру Кількість Ціна (без 
ПДВ) 

Сума (без 
ПДВ) 

Сума (з 
ПДВ) 

1 Розробляємо ціннісні 
пропозиції. Як створити 
продукти та послуги, яких 
хочуть клієнти 

шт 1 360 360 432 

2 Мистецтво бізнес-війни. Уроки 
минулих конфліктів для 
підприємців і лідерів 

шт 1 250 300 300 

 

06 серпня йому були відвантажене дане замовлення. 

Продажі в книгарні 

16 серпня в одній із книгарень компанії були оформлені наступні продажі: 

Замовлення 1 

№ Назва товару Од.виміру Кількість Ціна (без 
ПДВ) 

Сума (без 
ПДВ) 

Сума (з 
ПДВ) 

1 Створюємо бізнес-модель шт 1 345 345 414 

 

Замовлення 2 

№ Назва товару Од.виміру Кількість Ціна (без 
ПДВ) 

Сума (без 
ПДВ) 

Сума (з 
ПДВ) 

1 Черчилль і Орвелл. Битва за 
свободу, м'яка обкладинка 

шт 1 230 230 276 

2 І стала тьма. Рузвельт, Гітлер і 
західна дипломатія 
напередодні війни 

шт 1 250 250 300 

 

 


