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Постановка проблеми. Під поняттям Дропшипінг криється пряма 

доставка товарів. Це модель ведення бізнесу, при якій у посередників на 
складі товару немає. Він купує його у постачальника вже по факту наявності 
замовлення. Є ще одна схема роботи, згідно з якою власник бізнесу передає 
отримане замовлення оптовикам, а далі відправляє його сам, нараховуючи 
при цьому комісійну винагороду посередникам. Особливо популярний 
дропшипінг на Заході, але й у ряді інших країн користується попитом і має 
широкі перспективи для подальшого розвитку. 

При такому методі роботи можна легко відкрити власний Інтернет-
магазин, не будучи конкретним виробником товару, який там продається. 
Крім того, для такого методу можна навіть не мати продукту для продажу в 
наявності. Відповідальність за доставку при дропшипінгу лежить на 
виробникові, а власник бізнесу є посередником між виробником і покупцем. 
За допомогою такого методу продажів можна звільнити дорогоцінний час, 
передоручивши логістичні та інші питання іншим людям. Підприємець в 
організації посередництва зазвичай зосереджується на маркетингу та 
розкручуванні себе, як бізнесмена. А також починає активніше працювати 
над збільшенням каналу продажів. 

Основні матеріали дослідження. Класична торгівля товаром 
передбачає, що власник інтернет-магазину замовляє у фірми-виробника 
або у крупного постачальника певний товар, який в подальшому зберігає 
на своїх складах, до моменту його замовлення покупцем. Тобто власник 
магазину витрачає власні кошти на придбання такого товару та ризикує 
ними, у випадку якщо він не буде користуватися популярністю. У випадку 
роботи по системі дропшиппінгу, не варто вкладати власні гроші.  

Можна відкрити бізнес, не будучи виробником цього конкретного 
продукту і навіть не маючи такої продукції в наявності. При цьому у 
моделі дропшиппінгу за доставку відповідає сам виробник, ви ж, по суті, 
посередник між ним і покупцем. Таким чином, дропшиппінг звільняє 
підприємця від необхідності вирішення ряду питань, таких як 
інвентаризація, логістика тощо, дозволяючи зосередитися на 
маркетингу, розкрутці сайту та в цілому активно працювати над 
збільшенням продажів.  

Як почати? 
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1. Знайдіть постачальників, які працюють за схемою дропшипінг 
на вигідних умовах. Від цього буде залежати Ваш прибуток. 

2. Оберіть товари, які будете продавати. 
3. Замовте розробку інтернет-магазину, або розробіть його самі. 
4. Залучайте покупців за допомогою реклами (без неї ніяк, тому 

що існує велика  кількість конкурентів). 
5. Передайте замовлення постачальнику  і він відправить товар  

покупцю. 

 
Переваги дропшиппінгу . 

 Простий старт. 
 Відсутність значної частини витрат, яку зазвичай несе виробник 

або постачальник, щодо складування товару, зберігання товару, 
обліку, утримання персоналу. 

 Логістика. У Вас немає жодної необхідності робити безліч 
операційних бізнес процесів по організації доставки (питання 
упакування товарів, відправки замовлень). 

 Відсутність залишків товарів. 
 Гнучкість і незалежність. Ви можете укласти договори про 

співпрацю з будь-якою кількістю постачальників. Це дає вам не 
тільки гнучкість у плані асортименту, а й можливість не бути 
залежним тільки від одного з них; 

Недоліки дропшиппінгу  
 Висока конкурентність, через що потрібно уважно аналізувати 

ринок. 
 Багато роботи по наповненню і розвитку сайту. 
 Якість товару. Часто вигляд товару на картинці постачальника 

не відповідає реальному. Ви не можете знати справжній рівень 
якості того, що ви продаєте, не перевіряючи її самостійно.  
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 Важко сформувати унікальну торгову пропозицію. 
 Репутаційні ризики. Не всі постачальники ставляться до своїх 

зобов’язань сумлінно.  
Схематично організація дропшиппінгу виглядає наступним чином (рис.1): 

 
Рис. 1 Схема організації торгівлі за системою дропшипінгу. 

Дропшиппінг на одно сторінковому сайті  
Створити сайт, заточений під продаж одного товару, для роботи за 

системою дропшиппінгу можна швидко і легко, буквально за декілька 
годин. Детальний опис товару та його вигод, красномовні відгуки – ось і 
усе, що вам потрібно. У відвідувача односторінкового сайту є тільки два 
варіанти дій – купити товар або закрити сторінку.  

Головні його недоліки наступні: 
 Низький рівень довіри у покупців (не порівняти із повноцінним 

інтернет-магазином). 
 Складнощі з SEO-просуванням у пошукових системах. 
 Відсутність варіантів довгострокової взаємодії з покупцем. На 

односторінкові сайти клієнти переважно вже не повертаються. 
Дропшиппінг у соціальних мережах  
Створення групи або пабліку у соц.мережах передбачає таку ж схему 

продажів, як і у випадку з сайтами, лише з тією різницею, що замовлення 
надходять не до корзини на сайті, а у приватні повідомлення. При цьому, 
створення групи не тягне за собою жодних грошових витрат, що і є, 
насправді, суттєвою перевагою даного методу.   

Але й мінуси у такої торгівлі суттєві: 
 Незручність прийому оплати. 
 Низький поріг входу формує стрімко зростаючу конкуренцію. 

Вибір унікального товару для ведення бізнесу 

Пошук постачальників, укладання домовленостей щодо співпраці 

Організація торговельного майданчика в мережі 

Створення цінності для клієнта. Ціноутворення 

Маркетинг та реклама 
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 Ваш бізнес і ваша аудиторія повністю залежать від соцмережі. 
Якщо заблокували ваш паблік (або саму соцмережу), ви 
втрачаєте усіх своїх клієнтів. 

 Відсутність якісних можливостей для аналізу поведінки 
користувачів. 

Повноцінний інтернет-магазин 
Для тих, хто зацікавлений у стабільному розвитку бізнесу і зростанні 

продажів, насправді, залишається тільки один варіант – повноцінний 
інтернет-магазин з каталогом товарів. Створення такого ресурсу – 
завдання, що вимагає часу, сил і фінансових витрат, але за умови 
серйозного підходу ви переконаєтесь, що ця альтернатива окупає себе, 
створюючи численні переваги для торгівлі за системою дропшиппінгу.   

Кому це підходить? 
Навряд чи можна рекомендувати цю модель підприємцям, у яких 

великі амбіції. Без контролю над поставками товарів і обробкою замовлень 
вам не вдасться створити інтернет-магазин, здатний на рівних конкурувати 
з лідерами ринку. А ось для невеликих сайтів це досить хороше рішення, 
здатне допомогти вам у створенні джерела нехай і не значного, але 
постійного прибутку.  

Ставайте на місце клієнта. 
Після того, як ви знайдете товар та постачальника, здійсність тестове 

замовлення, а потім чекайте, поки отримаєте товар, роздумуйте, як клієнт. 
Це допоможе вам вирішити більшість проблем ще до початку реальних 
продаж та при можливості покращити певні моменти, якщо це буде 
потрібно.  

Ставтесь до дропшиппінгу серйозно. 
Нехай не вводить в оману те, що не існує великих початкових витрат, 

пов’язаних з покупкою та управлінням товаром. У будь-якому випадку Ви 
витрачаєте багато часу на пошук “правильних” товарів та постачальників. 
Також витрачаєте час та кошти на створення веб-сайту, тому ставтесь до 
цього, як до інвестицій, і попередньо проведіть ретельне дослідження ринку.  

Висновки. Більшість після ознайомлення з базовим матеріалом про 
даний метод, напевно зробили для себе ряд певних висновків. Якщо 
врахувати перераховані застереження, то за допомогою даного методу можна 
легко організувати своє підприємство і почати заробляти цілком пристойні 
гроші без досвіду. 

Але дана модель не підійде для бізнесменів, у яких амбіцій більше. 
Проблема буде полягати в масштабуванні, яке, як говорилося вище, в моделі 
дропшипінгу організувати вкрай важко. 

Створити інтернет-магазин, не контролюючи такі деталі, як поставка товару 
та інші моменти, неможливо. Тому у людей повинен бути високий рівень 
самоорганізації та вміння налагоджувати контакт між потрібними структурами. 
Якщо у людини є постійний сайт, то дропшипінг допоможе монетизувати його, 
додавши до джерела доходу невеликий, але постійний приплив. 
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Деякі власники вже інтернет-магазинів, що вже працюють, також 
цікавляться подібним методом. Деякі новачки обурюються через високу 
конкуренцію серед них. А тут ще й досвідчені підприємці тіснять собою 
незайняті ніші. Але причини такого інтересу є і досить істотні. По-перше, 
дропшипінг дозволить підприємцям промацати нову нішу товарів, якщо вони 
бажають змінити або розширити асортимент. У таких випадках модель по 
системі дропшипінг дійсно економить час і фінанси на вирішення рутинних 
питань. А підприємець отримує всю необхідну інформацію по новому 
асортименту і ніші. 

Як можна переконатися, система дропшипінг – найбільш оптимальний 
варіант роботи для новачків, охочих зайнятися власним бізнесом, особливо, 
якщо заздалегідь прорахувати обумовлені в матеріалі підводні камені. При 
грамотному підході можна домогтися високих результатів в короткі терміни. 
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