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Odoo у сфері послуг 
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Класифікація сфери послуг 

Існує багато класифікацій сфери послуг. Сферу послуг частіше за все ділять на два підсектора: 

• виробництво матеріальних послуг (транспорт, торгівля, житлово-побутове обслуговування 

тощо) 

• виробництво нематеріальних послуг (освіта, охорона здоров’я, наука, мистецтво, шоу-бізнес, 

консалтинг тощо) 

Типи послуг: 

1. Виробничі – інжиніринг, лізинг, обслуговування та ремонт обладнання; 

2. Розподільчі – торгівля, транспорт, зв’язок; 

3. Професійні – банківські, страхові, фінансові, консультаційні, рекламні; 

4. Споживчі – масові послуги пов’язані з домашнім господарством та дозвіллям; 

5. Суспільні – телебачення, радіо, освіта, культура. 

Кожен вид послуг по-своєму унікальний, але у всіх у них суть основного процесу однакова – отримати 

запит на послугу, призначити виконавця, надати послугу та отримати за неї оплату. Сам процес надання 

послуги може бути короткий (отримали запит та відразу надали послугу) або розтягнутий у часі 

(надання послуги може тривати довгий час та складатися з декількох етапів). Якщо процес надання 

послуги розтягнутий у часі, то у компанії виникає потреба в проектному управлінні, де кожне надання 

послуги – це окремий проект зі своїми виконавцями. 

 

Процес надання послуг в квітковому бізнесі (доставка квітів) 
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Проекти та проектне управління 

Чи замислювалися ви колись, скільки у вашому житті проектів? Написання твору у школі, ремонт у 

квартирі, покупка машини, пошук роботи – все це можна описати як проект. 

Щоб зрозуміти, що є проектом, важливо провести межу між проектом і процесом. Процес – це 

завдання, що повторюється, або операції, які приносять очікуваний результат. Прикладом процесу 

може бути: продаж квитків, керування командою, друк банерів, ранкові пробіжки. Головна ознака 

процесу - повторюваність. До того ж результат процесу передбачуваний. 

У свою чергу, проект – це сукупність дій, обмежених у часі та спрямованих на вирішення проблеми 

або досягнення конкретної мети. 

Основні ознаки проекту: 

• Обмежений час його виконання, є точка початку проекту та точка кінця 

• Для його реалізації потрібні ресурси і вони обмежені. 

• Проект – це тимчасова система, не повторюється після завершення (але може розпочатися новий 

проект). 

• Проект – це завжди керування змінами. 

• Результат проекту – непередбачуваний та завжди унікальний. 

Прикладом проекту може бути: створення сервісу продажу квитків, набір команди проекту, розробка 

дизайну банерів для концерту, марафон. 
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Кейс 

 

Компанія «КонсалтСервіс»  - сервісна компанія, яка займається: 

• наданням послуг з ведення бухгалтерського обліку (аутсорсинг) 

• наданням консультаційних послуг з питань бухгалтерського обліку та оподаткування 

• наданням консультаційних послуг з питань впровадження ERP-систем (Odoo) 

Основними джерелами лідів є платна реклама в Facebook та Google, а також сайт компанії. 

Майже вся робота компанії ведеться через проекти, по проектам ставляться задачі на виконавців та 

фіксується витрачений на них час. Затрачений час може виставлятися клієнтам у рахунок. 

В компанії працює кваліфікований штат у кількості 10 чоловік. Кожен спеціаліст має свою кваліфікацію 

і може вирішувати задачі певного роду. 

Співробітники компанії: 

Ткачук Сергій – спеціаліст з ведення бухгалтерського обліку, головний бухгалтер 

Пономаренко Світлана – консультант з питань ведення обліку, практикуючий бухгалтер 

Савченко Володимир – бізнес-аналітик, консультант з ERP Odoo 

Події в липні 2022 р. 

04 липня по рекламі в Фейсбуці прийшов лід – ТОВ «Омега», якому потрібне бухгалтерське 

обслуговування та проведення перевірки стану бухгалтерського обліку. 07 липня з ним був заключений 

договір на бухгалтерське обслуговування. За клієнтом закріпили спеціаліста – Ткачука Сергія 

Окремо були надані послуги з проведення перевірки стану бухгалтерського обліку і виставлений 

рахунок за ці послуги на суму 20000,00 грн. Перевірку проводила Пономаренко Світлана – на перевірку 

вона витратила 40 робочих годин. Собівартість години цього спеціаліста – 200 грн/година. Рахунок був 

оплачений 29 липня 2022 р. 

В кінці липня клієнту був виставлений рахунок за бухгалтерське обслуговування на суму 15000,00 грн. 

Рахунок був оплачений 02 серпня. 

12 липня до компанії звернувся лід – ТОВ «Аякс», якому потрібна консультація з приводу впровадження 

Odoo. Йому була озвучена вартість спеціаліста – 40$ за годину. 

Під цей запит в компанії стартував окремий проект. За місяць (до 31.07) на виконання цих робіт було 

витрачено 60 годин спеціалісті Савченка Володимира. Окрім того до консультації була залучена 

стороння компанія «ERP System», спеціалісти якої витратили на консультації 20 годин. Вартість години 

їх спеціалістів – 25$. Ця сума була виставлена в рахунок 28 липня 2022 р. Клієнту по підсумкам місяця 

був виставлений рахунок на 80 годин по 40$ за годину(по курсу 36,6), тобто 117 120 грн. 

Рахунок був оплачений клієнтом 04 серпня. Рахунок компанії «ERP System» був оплачений 05 серпня. 
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Основні налаштування системи 

1. Завести в систему каталог продукції (послуг) та зробити вірні налаштування кожної картки 

продукції (послуги). Особливу увагу звернути на: 

• Тип товару повинен бути вибраний – «Послуга» 

• Визначити політику виставлення рахунків 

• Вибрати вірний варіант в полі створити замовлення (що буде відбуватися після затвердження 

замовлення на продаж (нічого; створюватися задача в конкретному проекті; створюватися 

проект та задачі по шаблону; створюватися проект) 

 

2. Налаштувати категорію продукції до якої буде відноситися наша послуга, зокрема вказати вірні 

рахунки доходів та витрат (підказка: для доходів використовуйте рахунок 703, для витрат – 

903000, 920000, 930000) 

 

3. Визначити яку ви хочете накопичувати аналітику в обліку, та створити відповідні аналітичні 

рахунки/теги в налаштуваннях обліку (підказка: статті витрат, напрямки діяльності,….). Заради 

зручності об’єднайте їх в групи 

4. Налаштувати при необхідності аналітику по замовчуванню (аналітичні рахунки та теги можна 

прив’язати до продуктів, або контрагентів) 

5. Створити необхідну кількість журналів з типом «Готівка» та «Банк» (під кожну касу та банківській 

рахунок) 

6. Завести співробітників та вказати які в них скіли (навички). При потребі завести юзерів, та 

прив’язати їх до співробітників. При бажанні вказати внутрішній рейт в картці співробітника 

(визначте його як: сума ЗП за місяць/середню кількість робочих днів в місяці) 
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Процес продажу послуг в ERP Odoo 

Кожен бізнес, який займається наданням послуг має свою схему їх продажу. Продаж послуг 

відрізняється від процесу продажів фізичних товарів. Послугу не видно і не можна відразу оцінити 

наскільки вона якісна. Послуга матеріалізується тільки в момент її надання. 

Якщо бізнес хоче розвиватися він повинен постійно вдосконалювати свої послуги та процес їх надання. 

Особливу увагу слід придавати процесу обслуговування і не треба забувати про маркетинг ваших 

послуг. 

В Odoo можливо реалізувати різні варіанту процесу продажу послуг. Ми розглянемо три варіанти: 

1. Послуга замовляється, та відразу надається (як правило це послуги для фізичних осіб) 

2. Надання послуги займає деякий час і під замовлення створюється окремий проект (або 

вибирається існуючий), по якому робляться певний набір задач. Вартість послуги 

фіксована.(наприклад це можуть бути юридичні компанії) 

3. Замовник оплачує витрачений співробітниками час на надання послуги і під кожне замовлення 

послуги створюється окремий проект (така схема використовується в IT компаніях) 
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CRM 

В модулі CRM ми маємо такі можливості: 

• реєструвати лідів та джерело їх надходження 

• обробляти лідів 

• перетворювати лідів в нагоди 

• рухати нагоду по воронці продажів 

• реєструвати причини відмов потенційних покупців від співпраці з нами (якщо нагоди 

будуть визнаватися програними) 

• створювати із нагод комерційні пропозиції 

Також за рахунок встановлення додаткових модулів (як правило платних) ми можемо в CRM 

наприклад мати повноцінний функціонал телефонії або інтеграцію з популярними 

месенджерами. 
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Продажі 

В модулі Продажі ми проводимо роботу з комерційними пропозиціями та замовленнями на 

продаж. При певних налаштуваннях продукту комерційні пропозиції в момент підтвердження 

можуть створювати проекти, задачі або замовлення на купівлю (субпідряд). 

Із замовлення на продаж ми можемо створити акт наданих послуг (інвойс покупця) – документ, 

який зафіксує надання послуги та сформує в обліку дебіторську заборгованість. 

Ціна для покупця формується на підставі обраного прайс-листу. 
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Проекти 

Проекти можуть бути тісно інтегровані в першу чергу 

з обліком (адже необхідно відстежувати 

рентабельність проектів), CRM і продажами (адже, як 

правило, проект стартує після того, як до нас 

надійшов запит від клієнта), кадрами (адже ведення 

проекту передбачає задіяння трудових ресурсів). 

Також у разі потреби їх можна інтегрувати з 

виробництвом, подіями та іншими сегментами 

системи. 

В модулі проекти ми можемо створювати задачі на 

виконавців по конкретному проекту та відстежувати 

їх статус. Також в задачах можна фіксувати час на 

виконання даних задач. 

При створенні проекту під нього створюється 

окремий аналітичний рахунок, на якому ми можемо 

накопичувати фінансову інформацію по проекту 

(доходи і витрати) і таким чином контролювати 

рентабельність проекту. 

За допомогою аналітичного рахунку проекту ми 

можемо по ньому складати прості бюджети. 

Також клієнту можна надавати доступ до інформації 

про проект через особистий кабінет 
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Фінанси та облік 

В обліку ми фіксуємо дохід від надання послуг та пов’язані з ним витрати (з усією необхідною 

аналітикою, дебіторську та кредиторську заборгованість, рух грошових коштів) 

Роблячи аналіз даних які накопичуються на рахунках бухгалтерського обліку та аналітичних 

рахунках ми можемо зробити базові фінансові звіти: Баланс та Звіт про фінансові результати. 

Також в обліку накопичується інформація про рентабельність проектів. 

 

 

 

 

 


