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Автоматизація малого бізнесу за допомогою 

ERP Odoo у сфері оптової торгівлі (B2B) 
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B2B-продажі та B2B-клієнти 

Клієнти на B2B-ринку - організації. На відміну від приватних осіб вони існують не для того, щоб 
витрачати гроші, а щоб заробляти. 

Відповідно перша і дуже важлива відмінність B2B клієнта від B2C-клієнта. Процес купівлі B2B-клієнту 
не приносить задоволення. 

Оскільки мета бізнесу - прибуток, то завжди вітається розумне зниження витрат. В ідеалі B2B-клієнт, 
приймаючи рішення про закупівлю, повинен повністю керуватися раціональними, економічними 

мотивами. 

 

 

 

 

 

 

 

1. Він купує не для себе. 

2. Він не отримує задоволення від покупок. Це його робота. 

3. Він працює під тиском та контролем кількох інстанцій своєї організації. 

4. Рішення приймаються з погляду економічної доцільності. 

5. Професійного закупника вкрай важко переконати купити щось непотрібне. Він працює в рамках 

жорстко контрольованих бюджетів та регламентів.  

6. У більшості випадків він не готовий переплачувати за бренд, якщо надалі це не принесе 

організації гарантованого прибутку чи санкціоновано вищим керівництвом.  

7. Він експерт у своїй вузькій ніші закупівель і найчастіше має чіткі інструкції щодо процедури. 
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Кейс 

Всі назви та цифри в цьому кейсі умовні. 

ТОВ «Астарта» займається продажем канцелярських, господарських та продовольчих товарів в b2b-

сегменті.  

Клієнти 

У компанії є кілька великих та постійних покупців, які забезпечують 70% продажів. Компанія 

займається постійним пошуком нових клієнтів та вкладає великі кошти у маркетинг. Перемовини з 

потенційними клієнтами займають деякий час і вимагають здійснення цілого ряду активностей.  

Оформлення замовлення 

 Великі клієнти оформлюють свої замовлення створюючи замовлення через особистий кабінет на 

сайті. Замовлення також в системі можуть формувати менеджери приймаючі заявки по телефону або 

по електронній пошті. 

Товари 

Каталог товарів має наступну структуру (витяг): 

Канцтовари Господарчі товари Продовольчі товари 

Канцтовари/Папір та виробу з 

паперу 

Господарчі товари/ Побутова 

хімія 

Продовольчі товари/ Чай 

Канцтовари/ Офісне приладдя 

 

Господарчі товари/ Посуд Продовольчі товари/ Кава 

 

 

Ціноутворення 

Для клієнтів існує декілька прайс-листів. 

Ціна для клієнта на сайті та при оформленні замовлення формується на підставі прайс-листу 

вказаного в картці клієнта. Менеджер в разі необхідності може надавати індивідуальні знижки на рівні 

замовлення. 

Облікова політика 

Для оцінки запасів використовується метод FIFO. Для обліку доходів та собівартості реалізації в плані 

рахунків для кожної головної категорії заведені окремі рахунки. 
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Операції 

В серпні місяці в компанії були здійснені наступні операції (всі цифри та дати умовні) 

 

Закупівлі 

01 серпня у постачальника ТОВ «Офіс-Про» було зроблено замовлення на: 

№ Назва товару Од.виміру Кількість Ціна (без 

ПДВ) 

Сума (без 

ПДВ) 

Сума (з 

ПДВ) 

1 Папір MAESTRO Standard + А4 

80г/м2, 500арк., клас В 

Шт. 200 200 40000 48000 

2 Блокнот "Орнамент", А4, 

тверда обкл., 96 арк., клітинка 

Шт. 100 150 15000 18000 

3 Набір настільний Optima 8 

предметів, білий 

Шт. 50 300 15000 18000 

4 Засіб для миття посуду лимон 

Fairy 1 л 

Шт. 300 40 12000 14400 

5 Стакани паперові EVENTA 

Українська колекція МІКС 300 

мл / 10шт 

Шт. 1000 25 25000 30000 

6 Чай чорний Lipton pyramids 

citrus 20шт х 1,8г 

Шт. 50 30 1500 1800 

7 Кава в зернах зі Львова 

"Львівська" 1000 г 

Шт. 100 300 30000 36000 

 

03 серпня була зроблена доставка замовленого товару та він був оприбуткований на склад. Для його 

доставки були використані послуги перевізника «Нова пошта». Вартість послуги склала 2000 грн. Ця 

сума була включена у вартість товару. 
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04 серпня у постачальника ТОВ «Офісний світ» було зроблено дозамовлення чаю та кави: 

№ Назва товару Од.виміру Кількість Ціна (без 

ПДВ) 

Сума (без 

ПДВ) 

Сума (з 

ПДВ) 

1 Чай чорний Lipton pyramids 

citrus 20шт х 1,8г 

Шт. 50 25 1250 1500 

2 Кава в зернах зі Львова 

"Львівська" 1000 г 

Шт. 20 270 540 648 

 

Крім того компанія надає послуги оренди кавомашин. 

02 серпня у постачальника «Розетка» було придбано 5 кавомашин DeLonghi ECAM 250.33 TB 

вартістю 15000,00 грн кожна (без ПДВ). Облік цих кавомашин ведеться за серійними номерами. 

Продажі 

04 серпня постійний клієнт компанії ТОВ «АСТ» зробив замовлення через особистий кабінет 

№ Назва товару Од.виміру Кількість Ціна (без 

ПДВ) 

Сума (без 

ПДВ) 

Сума (з 

ПДВ) 

1 Папір MAESTRO Standard + А4 

80г/м2, 500арк., клас В 

Шт. 50 250 12500 15000 

2 Блокнот "Орнамент", А4, 

тверда обкл., 96 арк., клітинка 

Шт. 20 200 4000 4800 

3 Набір настільний Optima 8 

предметів, білий 

Шт. 5 400 2000 2400 

4 Стакани паперові EVENTA 

Українська колекція МІКС 300 

мл / 10шт 

Шт. 200 30 6000 7200 

 

08 серпня йому був відвантажений замовлений товар 

05 серпня до компанії звернувся потенційний клієнт, який побачив рекламу у Фейсбуці. З ним була 

проведена певна робота та 09 серпня йому була виставлена комерційна пропозиція: 
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№ Назва товару Од.виміру Кількість Ціна (без 

ПДВ) 

Сума (без 

ПДВ) 

Сума (з 

ПДВ) 

1 Папір MAESTRO Standard + А4 

80г/м2, 500арк., клас В 

Шт. 20 260 5200 6240 

2 Блокнот "Орнамент", А4, 

тверда обкл., 96 арк., клітинка 

Шт. 10 210 2100 2520 

3 Засіб для миття посуду лимон 

Fairy 1 л 

Шт. 5 50 250 300 

5 Стакани паперові EVENTA 

Українська колекція МІКС 300 

мл / 10шт 

Шт. 100 32 3200 3840 

6 Чай чорний Lipton pyramids 

citrus 20шт х 1,8г 

Шт. 10 40 400 480 

7 Кава в зернах зі Львова 

"Львівська" 1000 г 

Шт. 15 360 5400 6480 

 

11 серпня йому був відвантажений замовлений товар. Крім того клієнт зацікавився послугою оренди 

кавомашин і йому дана послуга була надана 12 серпня. Вартість оренди на місяць – 900 грн. на 

місяць (з ПДВ). 

Облік запасів 

Політикою компанії визначено, що на складі повинно бути постійно не менше 200 упаковок паперу 

«MAESTRO Standard + А4 80г/м2, 500арк., клас В». 

На протязі місяця компанія використала на власні потреби 5 упаковок паперу «MAESTRO Standard + 

А4 80г/м2, 500арк., клас В». 

В середині місяця компанія провела інвентаризацію на складі та виявила нестачу 10 шт. паперових 

стаканів. 
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Основні налаштування системи (інструкція) 

 

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

Варіанти, Партії та серійні номери, Комісійна торгівля, Додаткові витрати, Місцезнаходження 

зберігання, Багатокрокові маршрути. 

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

 
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. Створіть в разі необхідності команди продажів (CRM/Налаштування/Команди продажів) 

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

готівкових кас) 

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

налаштуваннях) 

8. Створити необхідні правила аналітики за замовчуванням (в разі необхідності) 
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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. Склад (Stock) – рух товару по складу (надходження, відвантаження, списання, переміщення) 

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

коштів, фіксування руху запасів в обліку, формування доходу та собівартості реалізації) 

Приклад процесу продажів (послідовність кроків): 
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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: 

Ціна по замовленню формується на підставі прайс-листу. Прайс-лист також визначає валюту 

замовлення 
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Склад (Stock) 

В цьому модулі ми робимо переміщення матеріальних активів по складу:  

• надходження, списання при реалізації, внутрішні переміщення – документ «Складське 

переміщення» (stock picking) 

• інвентаризацію на складі – документ «Коригування залишків» 

• списання браку – документ «Брак» 

Рух запасів по складу можуть викликати і сторонні модулі, наприклад Точка продажів або 

Виробництво. Так чи інакше будь-який рух активів по складу робиться за допомогою об’єкту 

stock.move і саме через нього робиться тісний зв'язок складу з модулем обліку. 
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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). 

 

 

 

 


