
 
 
УДК 657 
 

Г. Л. Норд, 
кандидат економічних наук,  

професор б.в.з Директор навчально-наукового інституту післядипломної освіти 
Чорноморського національного університету імені Петра Могили 

Н. І. Цегельник, 
здобувач кафедри бухгалтерського обліку, оподаткування та аудиту 

Житомирського національного агроекологічного університету 
 

ОБЛІКОВЕ ВІДОБРАЖЕННЯ РОЗРАХУНКІВ ІЗ ПОКУПЦЯМИ 
ТА ЗАМОВНИКАМИ В УМОВАХ ДРОПШИППІНГУ 

 
G. L. Nord, 

Candidate of Economic Sciences, Professor B.V. 
Director of the Educational and Scientific Institute of Postgraduate Education of the  

Petro Mohyla Black Sea National University 
N. I. Tsegelnik, 

applicant of the department of accounting, taxation and audit 
Zhytomyr National Agroecological University 

 
ACCOUNT DISPLAYING CALCULATIONS WITH BUYERS AND CUSTOMERS IN 

DROPSHIPPING CONDITIONS 
 
В статті проведено аналіз праць вітчизняних та зарубіжних вчених, які стосуються 
проблем дропшиппінгу та питаннь використання переваг даної форми співпраці. В процесі 
дослідження було розглянуто сутність поняття дропшиппінг. В свою чергу було 
проаналізовано виділені дослідниками переваги та недоліки переваги використання 
дропшипінгу з позицій постачальника, дропшиппера та покупця. Необхідним є на 
законодавчому рівні, закріпити визначення дропшипінгу в наступному трактуванні: напрям 
підприємницької діяльності в інтернет-середовищі, що базується на реалізації товарів 
постачальника посередником та передбачає обов’язкову участь наступних суб’єктів 
господарювання: постачальника/виробника товарів, дропшиппера та покупця, які, в свою 
чергу, відповідно до договірних положень, забезпечують виконання, взятих на себе, 
зобов’язань. Запропоновано теоретичну модель дропшиппінгу та визначено місце операцій із 
розрахунків з покупцями та замовниками в ній. В процесі дослідження було визначено 
варіативність процесу договірного оформлення відносин між суб’єктами дропшипінгу. 
Розглянуто вплив варіативності договірного оформлення відносин між суб’єктами 
дропшиппінгу на систему облікового відображення даних операцій в цілому та операцій із 
розрахунків з покупцями та замовниками, зокрема, з позицій учасників дропшипінгу: 
дропшиппера та постачальника товарів / виробника продукції. Було визначено порядок 
облікового відображення операцій дропшиппінгу у системі бухгалтерського обліку 
дропшиппера за умови визнання діяльності агентською. Продемонстровано облікове 
відображення операцій дропшиппінгу з позицій дропшиппера та постачальника в умовах 
укладання договорів комісії та доручення. 
 
The article analyzes the works of domestic and foreign scholars dealing with problems of 
dropshipping and questions of using the advantages of this form of cooperation. In the study 



process, the essence of the concept of dropshipping was considered. In turn, the advantages and 
disadvantages of the advantages of using dropshipping from supplier, dropshipper and buyer 
positions were analyzed by researchers. It is necessary at the legislative level to consolidate the 
definition of dropship in the following interpretation: the direction of entrepreneurship in the 
Internet environment, based on the sale of goods by the supplier by the intermediary and involves 
the obligatory participation of the following business entities: supplier / producer of goods, 
dropshipper and buyer who , in turn, in accordance with the contractual provisions, ensure 
fulfillment of obligations assumed by oneself. The theoretical model of dropshipping is proposed 
and the place of transactions with settlements with buyers and customers in it is determined. In 
the course of the research the variability of the process of contractual registration of relations 
between subjects of dropshipping was determined. The influence of the variability of the 
contractual registration of relations between the subjects of dropshipping on the system of 
accounting of the data of operations in general and transactions with payments to buyers and 
customers, in particular from the standpoint of dropshipper: dropshipper and supplier of goods / 
producer of products, are considered. The order of the accounting of the dropshipping operations 
in the dropshipper accounting system was determined, subject to recognition by the agent. 
Demonstration of the accounting of operations of dropshipping from the position of dropshipper 
and supplier in the conditions of conclusion of commission agreements and instructions. 
 
Ключові слова: Бухгалтерський облік, електронна комерція, дропшипінг, покупці та 
замовники, постачальники, дропшипер. 
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Актуальність дослідження. Розвиток електронної комерції як окремої сфери діяльності, поступово 

витісняє традиційну торгівлю, та більшою мірою, це пов’язано з її особливостями. Особливістю електронної 
комерції є забезпечення даною формою економічного обміну інформацією, тобто інформація потенційно може 
носити функцію товару в економіці. Фізично товар, що пропонується на електронних платформах може і не 
бути у власності продавця, таким чином, в якості товару, спершу, виступатиме не лише інформація про нього в 
електронному магазині, а і якість електронної комунікації, що дозволятиме налагодити співпрацю між 
виробниками, посередниками, покупцями і, як наслідок, продати продукцію.  

Як зазначає М. Кастельс [8, с. 96] «сутність електронного бізнесу полягає у забезпеченні Інтернетом 
інтерактивного мережевого зв'язку між виробниками, споживачами і постачальниками послуг». 

Відносини з постачальниками, покупцями, замовниками та кінцевими споживачами змістилися у 
віртуальні межі та обумовили появу нових форм ведення господарської діяльності, зокрема – дропшиппінгу.  

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Проблеми дропшиппінгу та питання використання переваг 
даної форми співпраці піднімали у своїх працях вітчизняні та зарубіжні вчені, зокрема, Т.В. Гудзь, Є.М. Заїкін, 
М.Л. Калужський, Б.Є. Керничний, І.В. Припадчева, І.Б. Федишин, В. Федоричак В.М. Ходиревська, 
Г.А. Яшева та ін. З позицій бухгалтерського обліку, в частині оформлення договірних відносин дропшиппінгу, 
а саме питання формування агентського, комісійного договору розглядали М. Шевчук, Т. Алієв. В свою чергу, 
питання сутності та особливостей обліку операцій дропшиппінгу досліджував А.В. Тирінов. Не применшуючи 
значення наукового доробку дослідників, однак, зважаючи на специфіку дропшиппінгу, переваги та 
багатоваріативність схем його використання, актуальним є вивчення облікових аспектів даної форми 
здійснення господарської діяльності, зокрема в контексті розрахунків з покупцями та замовниками. 

Викладення основного матеріалу. Сучасний етап розвитку ринкової економіки та трансформації 
економічних відносин, характеризується також деталізованим поділом праці, появою вузькоспеціалізованих 
суб’єктів господарювання та делегуванням окремих бізнес-процесів стороннім компаніям. Так, існують 
суб’єкти господарювання, діяльність яких полягає у наданні послуг фулфілмента. За визначенням 
Н. Мироненко [9] «фулфілмент – це забезпечення силами аутсорсингової компанії всіх операцій, які 
відбуваються з моменту оформлення замовлення на сайті інтернет-магазину до передачі цього замовлення 
покупцеві». У межах фулфілменту можуть надаватися послуги щодо зберігання товарів, обробки замовлень, 
розрахунків з оплати за товари, доставки товарів та їх повернення.  

Н.Ю. Тітова, Є.А. Сафронова [14] Зазначають, що «у більшості випадків фулфілмент як сукупність 
бізнес-процесів може бути організований трьома способами: інсорсинг (від англ. insourcing – передача 
повноважень всередині компанії / самостійне виробництво), аутсорсинг (від англ. outsourcing – використання 
зовнішніх ресурсів для забезпечення діяльності власного бізнесу) і дропшиппінг (від англ. dropshipping - 
система прямих поставок)». 

Форма організації бізнесу – дропшиппінг не є новою. Зародження дропшиппінгу пов’язують із розвитком 
глобальної мережі Інтернет та безпосередньо із дослідженнями у США, де вперше американські дослідники 
Х. Мейнард, В. Вейдлер і Т. Бекман у праці «Принципи маркетингу» (1927 р.) [2] описали дану модель з 



позицій маркетингу. Дропшиппінг є терміном іншомовного походження, дослівним перекладом якого, як 
зазначено вище, є «прямі поставки», однак, на сьогодні, у практичній діяльності використовується поняття 
«дропшиппінг». 

Схема роботи дропшиппінгу застосовувалася також і вітчизняними суб’єктами господарювання - з 
початку отримання Україною незалежності. Після розпаду СРСР та зародження приватного підприємництва на 
території країн – колишніх республік Радянського союзу, коли в Україні поряд із розвитком бізнесу, торгівлі, 
зародилося посередництво як окремий напрям господарської діяльності. З’являлися суб’єкти господарювання, 
основна діяльність яких полягала у пошуку товарів, постачальників та споживачів, які мали попит на даний 
товар, таким чином, по суті використовували схему дропшиппінгу, адже, товар від постачальника відразу 
надходив до споживача (покупця), при цьому посередник не мав потреби використовувати значні фінансові 
ресурси, адже у більшості випадків покупець здійснював авансові внески постачальнику, а ризик щодо 
відвантаження товару та його властивостей розділяли між собою покупець та постачальник. Зрозуміло, що 
сучасна схема дропшиппінгу виглядає інакше і зазвичай пов’язана з діяльністю в глобальній мережі Інтернет.  

Розвиток дропшипінгу М.Л. Калужський [6] пов’язує із світовою економічною кризою 2008 року, що 
загострила ситуацію на споживчому ринку та призвела до змін в структурі споживання, і як наслідок, 
виробництва та просування товарів. Так, дослідник [6] зазначає наступні фактори, що обумовили дані зміни: 
«1. Руйнування системи споживчого кредитування в рази зменшило купівельну спроможність споживачів і 
відповідно ємність споживчих ринків. 2. Великі західні виробники втратили контроль над виробничими 
потужностями в Китаї, які перейшли на самостійне виробництво товарів за західними технологіями. 
3. «Брендові товари» стали менш доступні пересічним покупцям, а на перше місце, як стимул для прийняття 
рішення про покупку, вийшли ціна і функціональність продукту, а не його престижність, як раніше. 4. Торгові 
мережі зіткнулися з затоварюванням і уповільненням обороту. Найважче - у сфері побутової електроніки. 
Будучи не в змозі розрахуватися за поточними кредитами, вони не могли забезпечити своєчасне оновлення 
асортименту. 5. Докризові методи просування продукції втратили свою ефективність. Пішли в минуле 
масштабні PR-кампанії, великі торгові мережі. Вертикально-інтегровані компанії банкрутіють, а покупці 
орієнтуються, перш за все, на свої нагальні потреби і реальні можливості». 

З позицій маркетингу, дропшиппінг описують польські дослідники А. Бальцерак та 
В. Квашніцький (A. Balcerak, W. Kwaśnicki) [1, с.115], зазначаючи, що це «логістична модель, яка базується на 
передачі процесу доставки постачальнику», та зазначають, що дана модель може використовуватися лише в 
системі електронної комерції, зокрема в інтернет-магазинами. Тобто це «схема роздрібної торгівлі товарів, що 
по факту не зберігаються у дилера, а безпосередньо на складі виробника / постачальника, який приймає 
роздрібні замовлення від продавця і відправляє продукти безпосередньо кінцевому споживачу» [3]. 

Дропшиппінг – це не лише форма ведення бізнесу суб’єктами господарювання, на сьогодні, це 
популярна сфера зайнятості, яка стрімко розвивається завдяки розширенню електронної комерції та окремих 
постачальників, які надають перевагу щодо практичного використання дропшиппінгу шляхом самостійного 
залучення окремих фізичних осіб – дропшипперів (на умовах надання їм окремих пільг чи оплати їх послуг) з 
метою просування своїх товарів. 

Схема дропшиппінгу дозволяє оптимізувати витрати постачальників/виробників щодо маркетингу та 
збуту продукції, делегуючи дані функції дропшипперу. Натомість, дропшиппери уникають витрат на 
придбання товарів для подальшого перепродажу та витрат на зберігання та відвантаження таких товарів, по суті 
здійснюючи продаж лише тих товарів та лише у той момент, коли на них є попит. З поширенням процесу 
глобалізації в цілому та електронної комерції зокрема, ринок товарів і послуг уже не є обмеженим кордоном 
однієї країни. В свою чергу, модель дропшиппінгу є глобалізованою та повністю відповідає сучасним вимогам 
в частині можливості просування товарів не лише в країні виробника, але і за її межами.  

«Саме дропшиппінг остаточно добив роздрібні торгівельні мережі побутової електроніки, надавши 
покупцям можливість придбання технологічних новинок, не виходячи з дому, за ціною в 1,5-2 рази дешевше 
магазинних. У США і Європі виникли компанії-посередники в сфері дропшиппінгу, що спеціалізуються на 
організації взаємодії між постачальниками і дропшипперами. Наприклад, американська компанія Doba (hltp: 
//www.doba.com) пропонує для продажу всім зареєстрованим на сайті асортимент більш ніж з 1.500.000 товарів 
від більш ніж 300 виробників в 8.000 категорій, включаючи 3.000 брендів і 7 днів безкоштовного доступу до 
бази даних виробників товарів. Однак західні посередники не можуть навіть близько конкурувати з 
китайськими компаніями, у яких ціни значно нижчі, а доставка найчастіше безкоштовна. Тому основні 
постачальники товарів для дропшиппінгу знаходяться сьогодні в Китаї, а не в Європі або США» [6]. 

Таким чином, не зважаючи на те, що дропшиппінг як форма посередництва між постачальниками і 
покупцями зародилася у США, як окремий напрям підприємництва, дана модель розвивається завдяки 
підприємницьким суб’єктам Китаю. Не обов’язково схема дропшиппінгу передбачає взаємодію нерезидентів, 
однак не виключає такого виду співпраці.  

Пов’язуючи розвиток застосування дропшипінгових схем із наслідками, що обумовлені економічною 
кризою, М.Л. Калужський [6] наводить наступні причинно-наслідкові зв’язки даних явищ: «1. Падіння доходів 
споживачів, їх рівня життя, які змусили споживачів перейти на інтернет – покупки; 2. Відмова постачальників 
від послуг оптово - роздрібної торгівлі через доступність інтернет - технологій. 3. Дешеві торгові майданчики, 
які зробили інтернет - торгівлю доступною для будь-якого охочого».  

Виділені фактори так чи інакше зводяться до потреби оптимізації витрат та підвищення рівня 
рентабельності підприємства, таким чином, використання онлайн-площ як інструменту скорочення витрат у 
поєднанні з дропшиппінгом є, на сьогодні, актуальною формою підприємницької діяльності, що має ряд 



переваг, серед яких фахівці дропшиппінгової американської компанії «Doba» [10], виділяють наступні: -
 «дропшипперу не потрібні складські приміщення. Все, що потрібно для організації продажів – персональний 
комп’ютер з виходом в мережу Інтернет і наявність постачальника; 

- всі турботи з відправки товару бере на себе постачальник. Він же надає номер для відстеження 
поштового відправлення, організовує гарантійне і післягарантійне обслуговування, здійснює заміну бракованої 
продукції і надає необхідну інформацію про товар; 

- дропшиппер має можливість співпрацювати з будь якою кількістю постачальників одночасно. У нього 
немає ніяких обмежень ні за асортиментом пропонованої продукції, ні за обсягом, ні за географією продажів; 

- дропшиппер за рахунок відвантаження постачальником товарів від його імені має можливість 
самостійно створювати і просувати торговельні марки в Інтернеті». 

Зокрема, у схемі дропшиппінгу задіяні як мінімум – три суб’єкти: постачальник (виробник), дропшиппер 
та покупець. Таким чином, всі три суб’єкти можуть бути суб’єктами господарювання, за умови, що 
дропшиппер – це окремий суб’єкт господарювання, а не найманий працівник по трудовому договору чи 
контракту.  

Переваги, які отримують постачальники, покупці та дропшиппери, обумовлюють популяризацію даної 
схеми співпраці. Як стверджують І. Федишин та Б. Керничний [15] «Сьогодні практично всі китайські 
виробники побутової техніки, одягу та інших товарів масового попиту мають на своїх сайтах сторінку 
реєстрації і службу підтримки для роботи з дропшиперами. Китай в цьому сенсі значно випередив своїх 
західних конкурентів завдяки світовій економічній кризі. Китайський уряд в якості заходів щодо стимулювання 
внутрішнього споживчого попиту зобов'язав китайських виробників продавати до 30% експортної продукції на 
внутрішньому ринку за собівартістю. Без того дешеві китайські товари отримали гігантську цінову фору при 
проникненні на зарубіжні ринки. У найкоротші терміни сформувалася величезна інфраструктура дрібних 
компаній, що закуповують товари оптом за викидними цінами і перепродують їх через Інтернет». 

З огляду на це, доцільно визначити переваги використання дропшипінгу з позицій постачальника, 
дропшиппера та покупця. Так, А.В. Тирінов зазначає переваги та недоліки дропшипінгу у контексті суб’єктів, 
що беруть участь у даній схемі (табл. 1). 

 
Таблиця 1. 

Переваги та недоліки дропшиппінгу за А.В. Тиріновим [13] 
Учасники Переваги Недоліки 

Дропшиппер 1. Відсутність потреби у стартовому 
капіталі, складі для зберігання товарів, 
офісу з працівниками – економія часу і 
грошей  
2. Відсутність фінансового ризику  
3. Відсутність зобов’язань щодо доставки  
4. Незалежність від місцезнаходження  
5. Висока масштабованість 

1. Неможливість контролювати якість, 
доставку товару  
2. Залежність іміджу від надійності 
постачальника  
3. Ризик відсутності товару на складі  
4. Висока конкуренція  
5. Низька норма прибутку 

Виробник/ 
оптовий 
продавець 

1. Відсутність потреби в пошуку 
покупців  
2. Економія на рекламі 

1. Відсутність власної клієнтської бази 

Покупець 1. Збільшення варіантів для придбання 
потрібного товару 

1. Придбання товару за завищеною ціною  
2. Ризик неотримання товару за здійсненої 
попередньої оплати 

 
Доцільно зауважити, що наведений перелік переваг та недоліків стосується застосування визначеними 

суб’єктами класичної схеми дропшиппінгу. 
Так, з позицій дропшиппера серед переваг виділено:  
- «відсутність потреби у стартовому капіталі, складі для зберігання товарів, офісу з працівниками – 

економія часу і грошей», що дійсно є однією із найважливіших вигід, що отримує дропшиппер;  
- «відсутність фінансового ризику» як перевага пояснюється відсутністю необхідності завчасно 

здійснювати закупівлю необхідних товарів;  
- «відсутність зобов’язань щодо доставки» - перевага буде прослідковується, однак її величина 

нівелюється. У ситуації, за класичної схеми застосування дропшиппінгу, зобов’язання щодо доставки бере на 
себе постачальник, проте, якщо покупець, здійснює оплату товару та оплату доставки дропшипперу – 
дропшиппер є відповідальним перед покупцем щодо доставки такого товару, але фактично відвантаження та 
відправку здійснюватиме постачальник. Тому існує ризик щодо термінів доставки товару та його якості; 

- «незалежність від місцезнаходження» - дропшиппер може співпрацювати із різними постачальниками, 
незалежно від їх територіального розташування. На сьогоднішній день, значну питому вагу у структурі світової 
торгівлі складають операції із застосуванням схеми дропшиппінгу. «Відвантаження покупок з Китаю 
здійснюється за допомогою логістичних компаній, що забезпечують постачальникам і покупцям економію до 
40% від стандартних поштових тарифів. В результаті тільки на одній платформі «Alibaba.com» (за даними 
сайту) сьогодні зареєстровано 72,8 млн користувачів з 240 країн світу, а обсяги продажу складають значну 
частку в світовій роздрібній торгівлі» [7]; 



- «висока масштабованість» - як, наслідок, відсутності необхідності додаткового вкладення фінансових 
ресурсів у складування товару та розширення його асортименту. 

З позицій виробника/ постачальника товарів, серед переваг виділено: 
- «відсутність потреби в пошуку покупців», адже дану функцію, у схемі дропшиппінгу, виконує 

дропшиппер, що дозволяє оптимізувати збутові витрати постачальника; 
- «економія на рекламі» - як перевага для постачальника буде прослідковуватися, однак повністю 

виключення реклами, і витрат на неї, не є доречним, адже саме постачальник забезпечує позиціонування своїх 
товарів на ринку та обізнаність потенційних споживачів щодо конкретної продукції, Дропшиппер у даному 
випадку – лише здійснює пошук потенційних та заінтересованих суб’єктів - споживачів товарів.  

Доцільно до переваг постачальника, у контексті застосування дропшиппінгу, віднести можливість 
оптимізації витрат щодо організації налагодження та забезпечення сервісів для кінцевих споживачів. 

Щодо покупців як суб’єктів дропшиппінгових схем, то їх можна класифікувати залежно від мети 
придбання товарів. З огляду на це, покупцями можуть виступати як фізичні особи – кінцеві споживачі, так і 
інші суб’єкти господарювання, що задіяні у роздрібній торгівлі. Тобто, якщо покупцем може виступати суб’єкт 
господарювання, що має на меті подальший продаж товарів. Однак, у обох випадках, перевагою є, зазначена 
А.В. Тиріновим [13], багатоваріантість придбання необхідних товарів, і як наслідок, пошук оптимальних цін на 
них. Покупець товару має ризик несвоєчасного отримання замовлення чи отримання замовлення незадовільної 
якості. У випадку, суб’єктів господарювання, які придбають товар для подальшого продажу у великих обсягах, 
- це є суттєвим недоліком, що здатен конкурувати із виділеною перевагою та відмовою у застосуванні таких 
схем співпраці з боку покупців, адже по суті, дропшиппінг, на сьогодні, базується на довірі, яку оцінити та 
вимірити проблематично. 

Зважаючи на переваги схеми дропшиппінгу, як і будь-яка діяльність, вона обмежена також і недоліками.  
Окрім недоліків, що виділені А.В. Тиріновим [13] в контексті дропшиппера, а саме: «1. Неможливість 

контролювати якість, доставку товару; 2. Залежність іміджу від надійності постачальника; 3. Ризик відсутності 
товару на складі; 4. Висока конкуренція; 5. Низька норма прибутку»; з позицій виробника: «відсутність власної 
клієнтської бази» та в частині покупця - «1. Придбання товару за завищеною ціною; 2. Ризик неотримання 
товару за здійсненої попередньої оплати», доцільно віднести також високий рівень конкуренції та складність 
доставки.  

Щодо конкуренції, то не зважаючи на те, що відкрити бізнес та або його розвивати по схемі 
дропшиппінгу є дійсно ефективним варіантом з точки зору фінансових витрат, однак це обумовлює високий 
рівень конкуренції між дропшипперами, які у зв’язку із відсутністю жорстких бар’єрів входження на ринок, 
пропонують, зазвичай, типову продукцію, яка користується попитом серед покупців. Це в свою чергу, впливає 
на застосування дропшипперами різних інструментів конкуренції, включаючи цінову конкуренцію та демпінг, 
зокрема, що у результаті може призвести до неефективності такої діяльності, коли відсоток прибутку не 
покриватиме затрати на пошук покупців.  

Натомість, можливість співпрацювати із різними постачальниками/ виробниками надає перевагу, з 
одного боку, щодо масштабування діяльності, а з іншого, якщо покупець замовляє товари, що виробляються 
різними постачальниками, їх доставка здійснюватиметься у різний термін, в залежності від графіку 
відвантаження постачальника/виробника. Проте, постачальники/виробники надають перевагу відвантажувати 
товар та здійснювати відправку від імені дропшиппера, тим самим формуючи його імідж в очах покупців. 

До недоліків системи дропшиппінгу доцільно також віднести - обмежений перелік товарів, що дозволять 
отримати достатній рівень прибутку. Зокрема, для побудови ефективного бізнесу на основі використання схеми 
дропшиппінгу, товари повинні відповідати наступним критеріям : «1. Конкуренція в ніші нижче середньої; 
2. Товар не продається у великих рітейлерів, або, принаймні, вони не фокусуються на просуванні саме цієї 
товарної групи; 3. Недорогий в масовому виробництві; 4. Націнка можлива на рівні близько 30% і вище; 5. Не 
втрачає актуальності з часом» [16]. З огляду на це, як стверджує В. Федоричак  [16] «популярністю серед 
інтернет-магазинів, які працюють за цією схемою, користуються такі товари як одяг, взуття, дитячі товари, 
біжутерія, автомобільні запчастини і т.д.». 

Н.Г. Аснович [4] в частині опису загальної схеми дропшиппінгу, виділяє наступні етапи його здійснення:  
«Етап 1. Посередник знаходить сайт постачальника товарів, ціна на які в рази відрізняється від цін на 

місцевих ринках за умови, що постачальник продає свої товари поштою. 
Етап 2. Посередник робить пробну закупівлю і обговорює з постачальником умови співпраці (гарантія, 

умови відвантаження і тощо). 
Етап 3. Посередник копіює опис і зображення товарів на сайті постачальника або робить їх самостійно, а 

потім виставляє товари продавця на електронних торговельних майданчиках від свого імені. 
Етап 4. Покупці купують товари у посередника з відвантаженням від постачальника. Причому 

посередник тільки приймає замовлення і переводить оплату за мінусом своєї комісії постачальнику. 
Етап 5. Постачальник відвантажує оплачені товари за адресами, наданим йому посередником, і з ним же 

вирішує питання, пов'язані з гарантією на продані товари». 
Дропшиппінг передбачає оформлення відносин між суб’єктами – учасниками дропшиппінгової схеми у 

вигляді договору, однак спеціалізованого договору, що регулює дані відносини вітчизняним законодавством не 
передбачено. З огляду на особливості даної діяльності та з метою визначення системи бухгалтерського обліку 
відображення операцій дропшиппінгу, доцільно уточнити понятійно-категоріальний апарат. 

Таким чином, у сфері електронної комерції необхідно, на законодавчому рівні, закріпити визначення 
дропшипінгу. Під категорією «дропшиппінг» слід розуміти напрям підприємницької діяльності в інтернет-



середовищі, що базується на реалізації товарів постачальника посередником та передбачає обов’язкову участь 
наступних суб’єктів господарювання: постачальника/виробника товарів, дропшиппера та покупця, які, в свою 
чергу, відповідно до договірних положень, забезпечують виконання, взятих на себе, зобов’язань. 

Визначені вище учасники – суб’єкти дропшиппінгової схеми, відповідно здійснюють ряд операцій, які 
відображатимуться у системі бухгалтерського обліку зокрема, та впливатимуть на результати господарської 
діяльності даних суб’єктів в цілому. 

Постачальник товарів /виробник продукції, при застосуванні схеми дропшиппінгу виконуватиме 
наступні функціональні дії: 

1. Узгодження умов співпраці із дропшиппером; 2. Отримання замовлення на товар; 3. Отримання оплати 
вартості товару від дропшиппера та вартості доставки (від дропшиппера / покупця); 4. Відвантаження товару – 
відправка на адресу покупця; 

З позиції функціонального призначення, дропшиппер здійснює: 
1. Узгодження умов співпраці із постачальником/ виробником; 2. Пошук покупців; 3. Узгодження умов 

співпраці із покупцем; 4. Оформлення продажу товару постачальника/виробника; 5. Отримання оплати вартості 
товару від покупця (та вартості доставки товару); 6. Замовлення товару постачальнику/виробнику; 7. Оплата 
вартості товару постачальнику/виробнику (та вартості доставки). 

В свою чергу, покупець товарів, при використанні дропшиппінгу, виконуватиме наступні дії: 
1. Узгодження умов співпраці із дропшиппером; 2. Оплата вартості товару дропшипперу; 3. Оплата 

вартості доставки товару дропшипперу / постачальнику (виробнику). 
Відповідно до функціональних дій суб’єктів дропшиппінгу, у системі бухгалтерського обліку 

з’являються операції з розрахунків із покупцями та замовниками.  
Загальну схему застосування дропшиппінгу наведено на рис. 1, де окреслено місце розрахунків із 

покупцями і замовниками. 

ДРОПШИППІНГ 
це напрям підприємницької діяльності в інтернет-середовищі, що базується на реалізації 
товарів постачальника посередником та передбачає обов’язкову участь наступних 
суб’єктів господарювання: постачальника/виробника товарів, дропшиппера та покупця, 
які, в свою чергу, відповідно до договірних положень, забезпечують виконання, взятих на 
себе, зобов’язань. 

 
Рис. 1.  Теоретична модель дропшиппінгу: місце операцій із розрахунків з покупцями та замовниками 

 
На рис. 1. наведено теоретичну модель здійснення дропшиппінгу та визначено місце розрахунків із 

покупцями та замовниками у системі облікового відображення операцій дропшиппера та 
постачальника/виробника товарів/продукції: з позиції дропшиппера, коли покупець здійснює розрахунок за 
товари/продукцію; з позиції постачальника товарів /виробника продукції, коли дропшиппер їх оплачує. Таким 
чином, у системі бухгалтерського обліку дропшиппера матимуть місце розрахунки із покупцями та 
замовниками, де під останніми слід розуміти учасника дропшиппінгової схеми – покупця. Натомість, у системі 
бухгалтерського обліку постачальника товарів / виробника продукції також виникають розрахунки із 
покупцями і замовниками, де під останніми слід розуміти дропшиппера, адже, у конкретній теоретичні моделі, 
даний суб’єкт здійснює оплату вартості товару/ продукції. Система облікового відображення даних операцій 
буде залежати від варіантів оформлення договірного процесу відносин між учасниками дропшиппінгу. 

Зважаючи на відсутність законодавчо закріпленого договору дропшиппінгу, суб’єкти господарювання, у 
контексті використання даної схеми, можуть здійснювати оформлення відносин за допомогою договорів, 
керуючись положеннями вітчизняного цивільного законодавства. Враховуючи особливості здійснення 
дропшиппінгу, окреслені вище функціональні дії суб’єктів даної схеми, договірний процес у даному випадку 
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може бути оформлений як агентська діяльність або як комісійна, що, в свою чергу, передбачає укладення ряду 
договорів. 

Варіативність процесу договірного оформлення відносин між суб’єктами дропшиппінгу наведено на рис. 
2. 

 
Рис. 2. Варіативність процесу договірного оформлення відносин між суб’єктами дропшипінгу 
 
Договірне оформлення відносин між учасниками дропшиппінгу, як видно з рис.2, має ряд особливостей. 

В першу чергу, слід зазначити, що з юридичних позицій, договірний процес оформлення відносин в 
забезпеченні реалізації схеми дропшиппінгу, має два варіанти, що відповідно обумовлюватимуть варіативність 
облікового відображення даних операцій у системі бухгалтерського обліку задіяних суб’єктів господарювання. 
Зокрема, при укладанні агентських договорів на купівлю та на продаж товарів, дропшиппінг являтиме собою 
агентську діяльність тобто комерційне посередництво, що відповідно до положень Господарського кодексу 
України [5] визначається як «підприємницька діяльність, що полягає в наданні комерційним агентом послуг 
суб'єктам господарювання при здійсненні ними господарської діяльності шляхом посередництва від імені, в 
інтересах, під контролем і за рахунок суб'єкта, якого він представляє».  

Відповідно, дропшиппер як учасник схеми дропшиппінгу, зобов’язується перед покупцем, згідно 
агентського договору на купівлю, придбати йому необхідний товар. В свою чергу, відповідно до агентського 
договору на продаж, що укладається між дропшиппером та постачальним, останній доручає дропшипперу 
придбати йому необхідний товар.  

Таким чином, дропшиппер, за умови укладання зазначених вище договорів, виступає комерційним 
агентом, забезпечуючи при цьому реалізацію схеми дропшиппінгу.  

Відповідно до ст.295 Господарського кодексу України [5], виділо ряд обмежень щодо комерційних 
агентів, а саме: «не є комерційними агентами підприємці, що діють хоча і в чужих інтересах, але від власного 
імені. Комерційний агент не може укладати угоди від імені того, кого він представляє, стосовно себе особисто». 
Обмеження, визначені законодавством щодо діяльності комерційного агента, звужують сферу його діяльності, 
але по факту відповідають умовам щодо здійснення дропшиппінгової діяльності в контексті реалізації товарів 
дропшиппером, що не є його власністю. Однак, застосування варіанту договірного оформлення відносин у 
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сфері дропшиппінгу як агентської діяльності унеможливлює відправку товару покупцю від імені дропшиппера, 
адже це суперечитиме положенню щодо дій комерційного агента у інтересах іншого суб’єкта господарювання 
та неможливості дій від свого імені. 

У іншому варіанті договірного оформлення відносин між суб’єктами дропшиппінгу, передбачається 
укладання ряду договорів. Слід зазначити, що даний варіант є актуальним для постачальників та виробників 
при застосуванні дропшиппінгу як інструменту просування та реалізації своїх товарів, адже дозволяє 
використовувати необмежену кількість дропшипперів, які здійснюватимуть зазначені функції. По-перше, 
дропшиппер та постачальник або виробник укладають договір комісії, відповідно до якого постачальник 
доручає дропшипперу, а останній, в свою чергу, бере на себе зобов’язання щодо забезпечення процесу продажу 
товарів / продукції. Таким чином, відповідно до укладеного договору комісії між постачальником та 
дропшиппером, останній укладатиме договори купівлі-продажу товарів із покупцями від свого імені, однак за 
рахунок постачальника товарів / виробника продукції. Особливість договору комісії у контексті забезпечення 
реалізації дропшиппінгу полягає у тому, що дропшиппер не зобов’язується передавати реалізований ним товар, 
покупцю, адже між дропшиппером та постачальником / виробником укладається також договір доручення.  

Договір доручення передбачає, що постачальник товарів / виробник продукції зобов’язується перед 
дропшиппером щодо забезпечення відправки/перевезення товарів чи продукції покупцю. Реалізовані 
дропшиппером товар/продукція, доставку, яких забезпечує постачальник/виробник, однак від імені 
дропшиппера, зважаючи на те, що дропшиппер безпосередньо укладає договір купівлі-продажу із покупцем.  

Особливість договору купівлі-продажу між дропшиппером та покупцем полягає у тому, що дропшиппер 
укладає його від свого імені, але за рахунок постачальника, відповідно до договору комісії (між 
постачальником та дропшиппером), а відправку товару здійснюватиме інший суб’єкт - в даному випадку 
постачальник, відповідно до договору доручення, укладеного між ним та дропшиппером. 

З огляду на зазначене вище, доцільно розглянути вплив варіативності договірного оформлення відносин 
між суб’єктами дропшиппінгу на систему облікового відображення даних операцій в цілому та операцій із 
розрахунків з покупцями та замовниками, зокрема, з позицій учасників дропшипінгу: дропшиппера та 
постачальника товарів / виробника продукції.  

У випадку договірного оформлення відносин дропшиппінгу як агентської діяльності, тобто укладання 
агентських договорів на купівлю та на продаж товарів між дропшиппером та покупцем та між дропшиппером 
та постачальником товарів, слід зазначити, що класичне комерційне посередництво не завжди 
ототожнюватиметься з операціями дропшиппінгу. З огляду на це, система документування операцій 
дропшиппінгу як агентської діяльності матиме особливості задля збереження законодавчої відповідності 
діяльності з комерційного посередництва, що в свою чергу, обумовлюватиме порядок відображення даних 
операцій у системі бухгалтерського обліку. 

Система документування операцій дропшиппінгу в контексті визнання її агентською діяльністю, 
включатиме документи, що підтверджуватимуть в цілому здійснення таких операцій, та зокрема, документи, 
що підтверджуватимуть розраховану вартість наданих агентських послуг дропшиппером. 

Документи, що підтверджуватимуть здійснення агентської діяльності дропшиппером - це акти 
приймання-передачі агентських послуг, звіт агента та первинні документи щодо надання послуг агентом – 
дропшиппером. До документів, що є підтвердженням розрахунку вартості агентських послуг, відносять 
розрахункову відомість агента (дропшиппера) або інший аналогічний документ, де відображатиметься 
розрахована сума агентської винагороди, а також документи, що підтверджують витрати, понесені агентом у 
ході надання ним агентських послуг – це рахунки-фактури, чеки тощо та документи, що підтверджують 
надання винагороди агентові-дропшипперу. 

У системі облікового відображення операцій дропшиппінгу у дропшиппера, за умови укладання 
агентських договорів на купівлю з покупцем та на продаж із постачальником, відповідно до П(с)БО 15 [11] не 
виникає доходів, отриманих як оплата за товари від покупця та відповідно витрат в частині оплати товарів 
постачальникам згідно з П(с)БО 16 «Витрати» [12]. Дані операції матимуть посередницький характер, тому в 
системі бухгалтерського обліку дропшиппера відображатимуться доходи від надання послуг тобто комісійна 
винагорода та витрати, пов’язані із наданням посередницьких послуг. Витрати, пов’язані із наданням 
агентських послуг відображатимуть в бухгалтерському обліку на дату визнання доходів від такої діяльності. 

Вищезазначене обумовлює наступний порядок відображення операцій дропшиппінгу у системі 
бухгалтерського обліку дропшиппера за умови визнання даної діяльності агентською (рис. 3). 



 
Рис. 3. Порядок облікового відображення операцій дропшиппінгу у системі бухгалтерського обліку 

дропшиппера за умови визнання діяльності агентською 
 

Таким чином, за умови договірного оформлення відносин між учасниками дропшиппінгу як агентської 
діяльності, у системі бухгалтерського обліку дропшиппера не визнається доходів, отриманих від покупців як 
плата за товари і відповідно витрат, понесених на отримання таких доходів. Однак, кошти, які отримує 
дропшиппер як плату за товару визнаватимуться доходами від надання послуг. Відповідно до П(с)БО 15 [11] 
«дохід, пов’язаний з наданням послуг, визнається виходячи зі ступеня завершеності операції з надання послуг 
на дату балансу, якщо може бути достовірно оцінений результат цієї операції» тобто якщо зберігатимуться 
наступні умови «можливість достовірної оцінки доходу; вірогідність надходження економічних вигод від 
надання послуг; можливість достовірної оцінки ступеня завершеності надання послуг на дату балансу та 
можливість достовірної оцінки витрат, здійснених для надання послуг і необхідних для їх завершення».  

У свою чергу, у системі бухгалтерського обліку постачальника, що реалізує товар у контексті 
застосування дропшиппінгу, та укладання агентського договору на продаж, відображатимуться операції, що 
передбачають продаж товару. В першу чергу, товар, що реалізується дропшиппером, постачальник ставить на 
субрахунок 283 «Товари на комісії» застосовуючи бухгалтерську проводку Д283 К281, адже субрахунок 
283 «Товари на комісії» застосовується для ведення обліку товарів, що за цивільно-правовими договорами (у 
даному випадку – за агентським договором на продаж), не передбачає переходу власності до моменту їх 
продажу. Отже, застосовуючи агентський договір на продаж, як було визначено, право власності на даний товар 
не переходить дропшипперу, а відразу покупцю. Наступний порядок відображення операцій дропшиппінгу у 
системі бухгалтерського обліку постачальника за агентським договором на продаж, буде аналогічний до 
реалізації товарів у звичайному режимі. Комісійну винагороду агенту – дропшипперу, постачальник 
обліковуватиме наступною бухгалтерською кореспонденцією Д949 К377, що буде застосовуватися лише у 
випадку перерахунку коштів покупцем за товари безпосередньо постачальнику, тобто коли у вартість товару 
буде закладена комісійна винагорода дропшиппера. 

Варіант договірного оформлення операцій дропшиппінгу за умови укладання учасниками: договорів 
комісії, доручення, купівлі продажу та відправлення/ перевезення, обумовлюватиме інший порядок облікового 
відображення даних операцій. Доцільно у даному контексті розглянути відображення операцій дропшиппінгу у 
системах бухгалтерського обліку постачальника та дропшиппера (табл. 2). 

 
Таблиця 2. 

Облікове відображення операцій дропшиппінгу з позицій дропшиппера та постачальника в умовах 
укладання договорів комісії та доручення 

№ 
з/п 

Зміст господарської операції Кореспонденція рахунків 

1 2 3 
Облікове відображення операцій дропшиппінгу у системі бухгалтерського обліку: 

- дропшиппера 
1.  Отримано кошти від покупця за товар Д 311  К 685 
2. Нараховано податкові зобов’язання з ПДВ Д 643  К 641 
3. Отримано товар від постачальника Д 024  К -   
4. Відображено заборгованість перед постачальником за товар Д 685  К 631 
5. Перераховано кошти постачальнику за товар Д 631  К 311 

Агентський договір 
на продаж 

ПОСТАЧАЛЬНИК ДРОПШИППЕР ПОКУПЕЦЬ

Агентський договір 
на купівлю 

1. Д311 К685 - надійшли від покупця кошти на придбання товару; 
2. Д685 К377 – утримано агентську винагороду; 
3. Д643 К641 – відображення податкових зобов’язань з ПДВ; 
4. Д685 К311 - перераховано гроші виробникові товару; 
5. Д641 К644 - відображено податковий кредит; 
6. Д377 К703 - визнано дохід від наданих агентських послуг; 
7. Д703 К643 - нараховано ПДВ на суму агентської винагороди; 
8. Д903 К 20,22, 65, 66 … - списано собівартість витрат, пов’язаних з 
наданням агентських послуг 

Агентська діяльність

ОБЛІКОВЕ ВІДОБРАЖЕННЯ



6. Здійснено відправку товару постачальником покупцю (за договором 
доручення) 

Д -  К 024 

7. Здійснено взаємозалік податкових зобов’язань та податкового кредиту Д 644  К 643 
8. Підписано акт наданих послуг постачальнику Д 361  К 703 
9. Відображено податкове зобов’язання з ПДВ Д 703  К 641 
10. Списано собівартість наданих послуг  Д 903  К 23 
11. Отримано кошти від постачальника за надані послуги Д 311  К 361 
- у постачальника 
1. Відображено дохід від реалізації дропшиппером товарів постачальника 

(на дату, яку дропшиппер вказує у звіті і на яку оформлює 
заборгованість перед постачальником) 

Д 361 К 702 

2. Списано відображені раніше податкові зобов’язання з ПДВ Д 702 К 643 
3. Списано вартість понесених витрат на відправку товару покупцю Д 93 К685/311 
4. Списано собівартість реалізованих дропшиппером товарів (здійснено 

відправку товару покупцю за договором доручення та договором 
відправки) 

Д 902 К 283 

5. Отримано від дропшиппера кошти за реалізовані товари (за 
вирахуванням нагороди дропшиппера) 

Д 311 К 361 

6. Списано на витрати суму винагороди дропшиппера Д 93 К 685 
7. Відображено податковий кредит у складі вартості комісійних послуг Д 643 К 685 

 
З позицій дропшиппера, за укладеним договором комісії та договором доручення з постачальником, він 

зобов’язується продавати його товар, оформлюючи відносини із покупцями щодо реалізації товарів / продукції 
за допомогою договору купівлі-продажу. Таким чином, оприбутковуючи грошові кошти, що надходять від 
покупця як плата за товар, дропшиппер не визнає доходу, а відображає аванс, адже дані надходження не 
відповідають критеріям визнання доходів. У положеннях П(с)БО 15 «Дохід» [11] визначено, що «не є 
доходом сума надходжень за договором комісії, агентським та іншим аналогічним договором на користь 
комітента, принципала тощо». На суму отриманих грошових коштів від покупця, дропшиппер визнає 
заборгованість перед постачальником, та здійснює наступну кореспонденцію щодо перерахування коштів на 
його користь.  адже, за договором доручення, той зобов’язується відправити товар покупцеві. Право власності 
на товар не переходить дропшипперу, а тому останній повинен обліковувати його на позабалансовому рахунку 
024 «Товари, прийняті на комісію». З метою підвищення аналітичності інформації, даний позабалансовий 
рахунок можна вести у розрізі постачальників чи за видами товарів. Після підписання акту наданих послуг, 
дропшиппер визнає дохід від наданих послуг та понесені витрати в процесі їх надання – собівартість послуги.  

Договір комісії передбачає, що комітент передає для реалізації товар комісіонеру, що в системі 
бухгалтерського обліку відображатиметься  кореспонденцією із застосуванням субрахунку 283 «Товари на 
комісії», а саме: Д283 К281. Однак, договір комісії при забезпеченні дропшиппінгу не передбачає безпосередню 
передачу товарів дропшипперу, натомість укладений між постачальником та дропшиппером договір доручення, 
передбачає, що постачальник самостійно забезпечує відправку товарів/ продукції покупцю. Витрати на 
відправку товару та оплату послуг дропшиппера, постачальник відображає у складі витрат на реалізацію, 
застосовуючи рахунок 93 «Витрати на збут», після визнання доходу від реалізації товарів / продукції. 

Висновки. Таким чином, вивчивши питання облікового відображення операцій дропшиппінгу як 
актуальної моделі електронної торгівлі, можна здійснити наступні висновки. В першу чергу слід зазначити, що 
поширення дропшиппінгу в Україні та світі обумовлено рядом переваг, що досягають учасники даного процесу. 
У даному контексті було проаналізовано виділені дослідниками переваги та недоліки дропшиппінгу з позицій 
його учасників. Зважаючи на відсутність законодавчо закріпленої категорії дропшиппінг та з метою уточнення 
понятійно-категоріального апарату у сфері електронної комерції в цілому, та інтернет-торгівлі, зокрема, 
запропоновано під категорією «дропшиппінг» розуміти напрям підприємницької діяльності в інтернет-
середовищі, що базується на реалізації товарів постачальника посередником та передбачає обов’язкову участь 
наступних суб’єктів господарювання: постачальника/виробника товарів, дропшиппера та покупця, які, в свою 
чергу, відповідно до договірних положень, забезпечують виконання, взятих на себе, зобов’язань. З огляду на 
визначених учасників дропшиппінгу було виділено та охарактеризовано їх функціональні дії. Побудовано 
теоретичну модель здійснення дропшиппінгу та визначено місце розрахунків із покупцями та замовниками у 
системі облікового відображення операцій дропшиппера та постачальника/виробника товарів/продукції. 
Враховуючи відсутність законодавчо закріпленого договору дропшипінгу, визначено варіативність та 
особливості процесу договірного оформлення відносин між учасниками дропшиппінгу. У контексті 
юридичного оформлення дропшиппінгу, можуть укладатися агентські договори на купівлю та на продаж; та 
договори комісії, доручення, купівлі-продажу та відправлення/перевезення.  

Враховуючи зазначене, та зважаючи на те, що варіативність процесу договірного оформлення відносин 
між учасниками дропшиппінгу впливає на систему облікового відображення даних операцій, визначено 
порядок облікового відображення операцій дропшиппінгу у системі бухгалтерського обліку дропшиппера та 
постачальника. Порядок облікового відображення операцій дропшиппінгу охарактеризовано у контексті, по-
перше, визнання даної діяльності агентською; а по-друге, з позиції укладання договорів комісії та доручення 
між постачальником та дропшиппером, оформлення відносин «дропшиппер-покупець» – за допомогою 



договору купівлі-продажу, а також відносин «постачальник-покупець» шляхом укладання договору 
відправки/перевезення. 
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