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ФУЛФІЛМЕНТ: ТЕОРЕТИЧНІ ТА ПРИКЛАДНІ АСПЕКТИ

FULFILMENT: THEORETICAL AND APPLIED ASPECTS

АНОТАЦІЯ
У статті розкрито основні тенденції розвитку e-commerce 

в умовах пандемії COVID-19, при цьому підкреслено актуаль-
ність використання фулфілменту як одного з ключових елемен-
тів подолання негативних чинників для інтернет-магазинів в 
умовах сьогодення. Розкрито сутність поняття «фулфілмент», 
представлено характеристику основних бізнес-процесів, на 
яких він є зосереджений, окреслено цільову аудиторію його 
функціонування, наведено позитивні та негативні сторони за-
стосування фулфілменту. На основі проведеного моніторингу 
структури послуг фулфілменту основних гравців закордонного 
та вітчизняного ринків підкреслено, що за вдалого викорис-
тання елементів фулфілменту компанії різного рівня розвитку 
спроможні подолати негативні наслідки пандемії та утримати 
лідерські позиції на ринку послуг.

Ключові слова: електронна комерція, пандемія COVID-19, 
фулфілмент, інтернет-магазин, покинутий кошик, WMS-
система, call-центр.

АННОТАЦИЯ
В статье раскрыты основные тенденции развития 

e-commerce в условиях пандемии COVID-19, при этом подчер-
кнута актуальность использования фулфилмента как одного 
из ключевых элементов преодоления негативных факторов 
для интернет-магазинов в сегодняшних условиях. Раскрыта 
сущность понятия «фулфилмент», представлена характери-
стика основных бизнес-процессов, на которых он сосредото-
чен, обозначена целевая аудитория его функционирования, 
приведены положительные и отрицательные стороны приме-
нения фулфилмента. На основе проведенного мониторинга 
структуры услуг фулфилмента основных игроков зарубеж-
ного и отечественного рынков подчеркнуто, что при удачном 
использовании элементов фулфилмента компании разного 
уровня развития способны преодолеть негативные послед-
ствия пандемии и удержать лидерские позиции на рынке услуг.

Ключевые слова: электронная коммерция, пандемия 
COVID-19, фулфилмент, интернет-магазин, брошенная корзи-
на, WMS-система, call-центр.

ANNOTATION
The article reveals the main trends in the development of 

e-commerce in the context of the COVID-19 pandemic. The rel-
evance of using fulfillment as one of the key elements of over-
coming the negative consequences for online stores in today’s 
conditions is emphasized. The essence of the concept of “fulfill-

ment”, which helps to develop trade and increase sales of small 
shops and large virtual trading platforms, is revealed. The essence 
of the main business processes on which it is focused is accep-
tance of production, features of storage of the goods, a complete 
set of the order, packing of the goods, management of returns. 
Based on the structural-logical scheme, the process of fulfillment 
implementation is presented. The target audience of its operation 
is outlined: online stores, manufacturers and wholesale suppliers, 
large importers, and exporters. The expediency of using fulfillment 
depending on the volume of the order is given. Prices for fulfillment 
services are presented in accordance with evaluation methods: a 
monthly subscription, fixed fee for each order, and percentage of 
sales. Along with the negative factors of fulfillment for the online 
store (such as lack of free access to the warehouse, errors in com-
pleting the goods, difficulties with paperwork, guaranteed stock), 
there are positive aspects: savings on overhead costs, simplifi-
cation, and acceleration of order processing, warehousing stock, 
instant shipment, efficient operation of the call center, acceptance 
of payment and refund. The positive elements of Amazon’s use 
of fulfillment at the international level have been revealed. In the 
Ukrainian market, Zammler’s and Epicenter K’s characteristics are 
described. The operation of small-scale fulfills described in detail 
on the example of Cherdak Company, and the main points of Glo-
vo microfulfilms in the markets of the European Union and Ukraine 
are presented. Based on the monitoring of the structure of fulfilling 
services of the main players in the foreign and domestic markets, it 
is emphasized that with the successful use of fulfillment elements, 
companies of different levels of development are able to overcome 
the harmful effects of the pandemic and maintain leadership in the 
services market.

Key words: e-commerce, pandemic COVID-19, fulfillment, 
online store, abandoned basket, WMS-system, call-center.

Постановка проблеми. За 11 місяців 2019 р., 
згідно з даними групи EVO, ринок електронної 
комерції виріс на 17%, а саме до 76 млрд. грн. 
При цьому розмір середнього чека однієї по-
купки знизився на 7–10%, а вартість доставки 
зросла, становлячи 5–15% від вартості товару. 
У 2018 р. український ринок e-commerce виріс 
на 30%, показавши другий результат у Європі 
за темпами зростання. У 2019 р. збільшились 
доходи від супутніх сервісів, зокрема реклами, 
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просування, онлайн-оплат та доставки. На до-
ставці товарів, придбаних в Інтернеті, опера-
тори заробили щонайменше 3,5 млрд. грн., на 
онлайн-оплатах – 1,9 млрд. грн. [1].

Пандемія COVID-19 тільки посилила вплив 
ринку e-commerce на розвиток логістичного 
сервісу. За час самоізоляції у сфері логістики 
зародилося кілька позитивних трендів. Так, ри-
тейлери стали переходити в онлайн, серйозний 
стимул до розвитку отримали інтернет-магази-
ни й сервіси доставки. У квітні-травні 2020 р. 
великим маркетплейсам вдалося наростити об-
сяг замовлень у 2–3 рази. Згідно з прогноза-
ми, до 2022 р. 67% усіх онлайн-покупок у світі 
будуть здійснюватися через маркетплейси [1]. 
При цьому логістика деяких омніканальних 
ритейлерів сегменту “non food” виявилась не 
готовою до різкого сплеску замовлень через 
інтернет-майданчики. Внаслідок цього середні 
терміни доставки замовлень по країні виросли 
до тижня й більше. Логістика й обслуговуван-
ня покупців із регіонів залишаються слабким 
місцем навіть для інтернет-магазинів США. 
За таких умов актуалізується проблематика 
адаптації логістичної інфраструктури до умов 
сьогодення, які диктує пандемія, а саме розви-
тку складів, потужностей автопарку та фулфіл-
мент-центрів.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Сутність та завдання логістики складування, 
діяльність логістичних операторів, особливості 
фулфілменту як логістичної послуги отримали 
відображення в багатьох працях зарубіжних 
науковців, таких як Д. Бауерсокс, М. Кристо-
фера, К. Лайсонс, Д. Уотерс [2; 3; 4; 5]. Де-
тально досліджується означена проблематика 
вітчизняними науковцями, такими як М. Ва-
ховська, Є. Крикавський, Д. Попов, Н. Чухрай, 
О. Шалева [6; 7; 8; 9].

Виділення не вирішених раніше частин за-
гальної проблеми. Водночас, незважаючи на до-
статню розробленість питань складської діяль-
ності, функціонування логістичних операторів 
різних рівнів, питання фулфілменту залиша-
ється недостатньо дослідженим, адже більшість 
інформації, представленої стосовно досліджува-
ної проблематики, має характер комерційних 
пропозицій на сайтах відповідно до діяльності 
логістичних операторів. З огляду на це форму-
ється проблематика дослідження та представ-
лення теоретичних аспектів фулфілменту, тобто 
самої його сутності, основних складових часттн, 
характерних особливостей, позитивних та нега-
тивних елементів його функціонування. Також 
виникає необхідність розкриття прикладних ас-
пектів, а саме його реалізації від макрорівня до 
рівня мікрофулфілментів (“dark stores”) з ура-
хування впливу пандемії COVID-19.

Формулювання цілей статті (постановка за-
вдання). Метою статті є дослідження та розви-
ток фулфілменту в умовах пандемії COVID-19, 
що базується на поєднанні теоретичного інстру-
ментарію та прикладних аспектів.

Виклад основного матеріалу досліджен-
ня. Пандемія COVID-19 вплинула на розвиток 
ринку електронної комерції. Усе більше спо-
живачів почали замовляти товари онлайн. Без-
перечно, частина з них прийшла на сайт для 
так званого window shopping, тобто відвідувач 
приходить на сайт не заради самої покупки, а 
для того, щоб вивчити товар, порівняти ціни, 
знайти ідеї подарунків тощо. Так, люди стали 
використовувати кошик інтернет-магазину як 
своєрідний віш-лист. Основними причинами 
своїх покинутих кошиків в інтернет-магазині 
відвідувачі вважають такі [10]:

– висока вартість (покупці «залишають» 
онлайн-кошик через тарифи на доставку, по-
датки й збори);

– тривалий термін доставки (у нових реаліях 
споживачі розраховують, що їх замовлення до-
ставлять за 1–2 дні; швидкість доставки стає 
вирішальним фактором під час вибору інтернет-
магазину);

– політика повернення (важливо організува-
ти зручний процес повернення, якщо товар не 
підійшов покупцеві; у деяких інтернет-магази-
нів відсоток повернень може досягати більше 
половини випадків від загальної кількості за-
мовлень).

Покинутий кошик – це проблема логістики. 
Її може вирішити фулфілмент. Логістичний 
провайдер закриває питання зберігання това-
ру, оброблення замовлень і доставки кінцевому 
споживачеві. Таким чином, рівень клієнтського 
сервісу зростає, підвищується лояльність до ри-
тейлера і, як наслідок, зростають продажі. За 
допомогою фулфілменту інтернет-магазин отри-
мує важливу конкурентну перевагу, тому цей 
варіант вирішення питань логістики оптималь-
ний для онлайн-ритейлу.

Фулфілмент – це нове слово в логістиці Укра-
їни, якому немає аналогів як в українській, так 
і в російській мовах. Однак у світовій практиці 
електронної комерції фулфілмент як логістична 
послуга працює вже понад двох десятків років, 
допомагаючи розвивати торгівлю та збільшува-
ти продажі дрібних магазинів, а також великих 
віртуальних торгових майданчиків [11].

Засновником фулфілменту став відомий 
у США інтернет-магазин “Amazon”. З часом 
компанія почала займатися логістикою інших 
магазинів. Фулфілментом, як правило, корис-
туються компанії, що відправляють більше, 
ніж 100 замовлень у місяць, а також планують 
успішно розширювати бізнес найближчим ча-
сом. Він також може знадобитися інтернет-ма-
газинам тоді, коли обіг не надто великий, а рі-
вень продажів підвищується у сезонний період.

Фулфілмент (від англ. “order fulfillment” – 
«виконання замовлення») – це комплекс опе-
рацій із товаром від моменту оформлення за-
мовлення споживачем до його отримання, тобто 
фулфілмент – це комплекс операцій з оброблен-
ня замовлень, що охоплює зберігання, комплек-
тацію, пакування товарів, організацію доставки 
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й роботу з поверненнями. Терміни відвантажен-
ня й доставки товарів займають менше часу, а 
вартість під час комплектації замовлення ниж-
че. Таким чином, наслідок роботи з операто-
ром – збільшення продажів магазину. Фулфіл-
мент пропонує не тільки логістичні послуги, 
але й взаємодію з покупцем, а саме приймання 
замовлення, консультацію (якщо оператор та-
кож надає послугу кол-центру) й повернення, 
якщо споживач відмовився від покупки. Усі 
питання з приймання товару й відправлень ви-
рішує менеджер зі складу. Матеріальну відпо-
відальність за втрату товару несе підрядник, а 
не магазин [12].

Якщо розглядати фулфілмент як бізнес-про-
цес, можна умовно виділити шість його етапів 
(табл. 1).

Продемонструвати функціонування фулфіл-
менту можна на основі таких ключових елемен-
тів, які представлені на рис. 1.

Цільовою аудиторією фулфілменту виступа-
ють такі клієнти [11]:

– інтернет-магазини будь-якої спеціаліза-
ції (за винятком магазинів, що продають ліки, 
продукти, які швидко псуються або фасовані по 
грамах, деякі ювелірні вироби та інші товари, 
що вимагають особливих умов зберігання та ре-
алізації);

– виробники та гуртові постачальники, які 
працюють в офлайн-режимі та реалізують свою 
продукцію через мережу роздрібних інтернет-
магазинів та реальних ритейлерів;

– великі експортери та імпортери, які бажають 
прискорити, спростити та здешевити логістику.

Особливість цієї нової логістичної послуги 
полягає в комплексному охопленні всієї товар-
ної логістики. Для виробників та гуртових по-
стачальників це альтернатива власного складу 

готової продукції або гуртової бази, звідки по-
рціями відвантажується товар роздрібним про-
давцям [11]. Отже, переваги є такими:

– постачальник (виробник) звільняється від 
необхідності утримувати склад, складську тех-
ніку та персонал; йому не потрібно вести облік 
великої кількості відвантажень та вирішувати 
низку логістичних завдань;

– ритейлер (інтернет-магазин) впевнений у 
наявності товарів на складі та в оперативнос-
ті доставки; продавець економить на власному 
складі та транспортуванні товару; він звільне-
ний від контакту з покупцем щодо питань до-
ставки та повернення, концентруючи всі свої 
сили на маркетингу та просуванні товару.

Отже, виробник концентрується на вироб-
ництві та підвищенні якості продукції, про-
давець удосконалює маркетингову стратегію, 
а фулфілмент-центр доводить до досконалості 
мистецтво логістики.

Відповідно до обсягів продажу, в табл. 2 роз-
глянемо необхідність застосування фулфілменту. 
Відповідно до наведених цифр, за обсягу замов-
лення більше 100 протягом дня є необхідним 
використання фулфілменту, адже це зумовлює 
значну економію за значного потоку замовлень, а 
саме економію на оренді складських приміщень, 
персоналі, спеціальному програмному забезпе-
ченні. Крім вищезазначених витрат, виникають 
непрямі витрати, пов’язані з амортизацією склад-
ського та комп’ютерного обладнання, вартістю 
зберігання та повернення, витрати на пакувальні 
матеріали, роботу з персоналом (плинність ка-
дрів, формування необхідної кількості працівни-
ків складу у пікові навантаження).

Ціни на послуги фулфілменту зазвичай 
сформовані відповідно до одного з таких трьох 
методів:

Таблиця 1
Характеристика основних бізнес-процесів під час застосування фулфілменту

Бізнес-процес Характерні особливості

Приймання 
продукції

Від цього етапу залежать швидкість та ефективність усього ланцюга. Для деяких 
товарів приймання здійснюється за допомогою штрих-кодів, але якщо такого 
ідентифікатора немає, то потрібно розпізнати товар для того, щоб контролювати 
наявність товару на складі, при цьому кожна одиниця маркується унікальним 
номером. За допомогою системи WMS оперативно зчитуються вага та габарити 
товару. Ці дані прискорюють пакування, дають змогу одразу здійснити розрахунок 
вартості доставки на сайті.

Особливості 
зберігання товару

Товар розміщується на різних ділянках зберігання фулфілмент-центру залежно від 
типу розміру, обігу. Зона довготривалого зберігання може мати місця для палет, 
стелажі для невеликих товарів тощо. Під час занесення в IT-систему формуються 
унікальний номер товару й адреса комірки, що дає змогу автоматично побудувати 
маршрут для комплектації.

Комплектація 
замовлення

Дані про замовлення отримують від call-центру інтернет-магазину. WMS прив’язує до 
замовлення конкретний товар, формується карта комплектації для робітника складу, 
який збирає замовлення. Якщо товару немає, то формується лист, що передається до 
відділу закупівлі. Сформоване замовлення відправляють до зони пакування.

Пакування товарів Необхідно проаналізувати асортимент, яким торгує онлайн-магазин, і підібрати 
оптимальну кількість типорозмірів пакування.

Управління 
поверненнями

Необхідно забезпечити своєчасний розбір повернутих замовлень, щоб не знижувати 
темпи роботи складу. Також можна зібрати статистику з причин повернення, 
провести експертизу, організувати оперативне приймання товару на склад для 
перепродажу.

Джерело: власне опрацювання на основі [12]
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– щомісячний абонемент; у рамках вибра-
ного пакета послуг клієнт оплачує фіксований 
тариф; кількість опрацьованих замовлень та 
складських місць не перевищує передбаченого 
тарифним планом обсягу;

– фіксована плата за кожне замовлення; 
такий пакет містить вибраний перелік послуг 
(комплектація, упакування, оформлення папе-
рів, прийом оплати); тариф не залежить від фі-
зичного обсягу замовлення та від його вартості;

– відсоток від продажів; за такої тарифіка-
ції фулфілмент-центр залишає собі обумовлену 
частку від усіх оплат, отриманих від покупців 
за доставлений товар; можливі інші схеми па-
йової участі в бізнесі.

Переваги та недоліки фулфілменту предста-
вимо у табл. 3.

“Amazon” займає провідну позицію в інду-
стрії e-сommerce. Ця компанія швидко доставляє 
продукти споживачам і пропонує свою доступну 
підписку Prime. Оскільки покупці знають про 
вигідні умови доставки, 63% пошуків товарів 
починаються саме з цієї платформи. У 2020 р. 
“Amazon” оголосила, що будує 1 000 примісь-
ких фулфілмент-центрів для підтримки Same-
Day Delivery (доставки у той самий день). Усе 
більша кількість споживачів вже використовує 
Amazon Prime One-Day і Same-Day Delivery, і ці 
нові більш привабливі варіанти доставки при-
носять компанії значний дохід. 57% користува-
чів Amazon Prime One-Day і Same-Day Delivery 

говорять, що ці пропозиції збільшують суму, 
що вони витрачають на “Amazon” [10].

У нашій країні такі логістичні послуги не 
настільки розвинені, як в Америці чи Європі. 
В Україні всього кілька транспортних компа-
ній, які надають на українському ринку комп-
лексну послугу «фулфілмент + склад», а саме 
«Нова Пошта», “Zammler”, “Denka Logistics” 
і “Raben”. Їхніми клієнтами є найбільші ін-
тернет-майданчики, зокрема “ROZETKA”, 
«АЛЛО». У конкуренції з великими логістич-
ними центрами на українському ринку фул-
філменту працюють дрібніші компанії, такі як 
«Майбокс Логистикс», «Чердак» [11]. Деталь-
ніше розкриємо характерні особливості деяких 
із них.

“Zammler GROUP” – міжнародна група ло-
гістичних компаній, що надає послуги у сфері 
автомобільних, морських, авіа- та залізничних 
перевезень, митно-брокерського оформлення, 

 Рис. 1. Структурно-логічна схема фулфілменту 

Джерело: [12]

Таблиця 2
Доцільність використання фулфілменту 

залежно від кількості замовлень
Кількість замовлень, 

шт./день
Необхідність застосування 

фулфілменту
Менше 50 Нерентабельно
Від 100 Доцільно

Більше 100 Обов’язково

Джерело: власне опрацювання на основі [11]
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а також складські послуги. До групи входять 
5 компаній та 17 офісів. Представництва є в 
Україні, Польщі, КНР та Казахстані [15]. Ком-
панії групи “Zammler” надають повний комп-
лекс логістичних послуг з усіх видів перевезень, 
зберігання вантажів, митного оформлення та 
експортно-імпортних операцій, фулфілменту.

Фулфілмент від “Zammler” пропонує комп-
лексне рішення для інтернет-магазинів із таким 
набором послуг, як прийом товарів від поста-
чальника; зберігання; комплектація, упаковка 
замовлення; доставка до дверей оптимальною 
кур’єрською службою; звітність; здійснення по-
вернень; платіжний сервіс (прийом оплати від 
одержувача); фотопослуги. Перевагами фулфіл-
менту від “Zammler” є комплексний сервіс; ін-
дивідуальні рішення; персональний менеджер; 
привабливі комерційні умови; низький показник 
помилок (0,02%); високий ступінь залучення й 
відповідальності за проєкт; скорочення витрат 
на складські приміщення, комунікації, персо-
нал; оптимізація операційних витрат, а саме 
скорочення витрат в IT і капітальних витрат на 
оренду складських приміщень; можливість від-
стеження показників ефективності складу; на-
дання найбільш оптимального виду доставки й 
оплати; оплата тільки отриманих послуг. Фул-
філмент компанії в Україні розташований у Ки-
ївській області та володіє такими характеристи-
ками, як склад класу «А»; антипилове покриття 
підлоги; температурний режим від +15 до +240С; 
сплінкерна система пожежогасіння; цілодобова 
система охорони з відеоспостереженням; WMS-
система; сучасна розвантажувально-навантажу-
вальна техніка [16; 17].

Розглянемо діяльність групи компаній «Епі-
центр К», яка за 17 років стала потужною біз-
нес-імперію, що складається з мережі торгових 
центрів «Епіцентр», мережі торгових центрів 
«Нова лінія», інтернет-магазину з власними цен-
трами видачі замовлень, логістичних центрів, 
декількох виробничих заводів, агрохолдингу та 
франчайзингових спортивних мереж. Попри всі 
умови пандемії та економічної нестабільності, 
компанія завзято модернізувала наявні напрями 
бізнесу, запустила нові торговельні лінії, а та-
кож відкрила нові формати й магазини.

Діяльність групи компаній «Епіцентр К» за-
безпечується розгалуженою логістичною систе-
мою. Логістичний центр «Калинівка» площею 
100 тис. м2 централізовано забезпечує 75% по-
ставок товарів у торговельні центри мережі. На 
території логістичного центру розташовується 
митний термінал, який надає повний комплекс 
послуг для здійснення митного оформлення 
товарів і транспортних засобів. У 2019 р. ком-
панія відкрила потужний фулфілмент-центр 
«Віскозна» загальною площею 30 тис. м2, які 
обробляють замовлення online-клієнтів із висо-
кою точністю і швидкістю, збільшивши власні 
потужності [18].

Доцільно зазначити, що в Україні є лише 
один фулфілмент-центр, який обробляє широ-
кий асортимент товарів (більше 250 тис. ар-
тикулів), включаючи негабаритні. Окрім цьо-
го, унікальною особливістю фулфілменту є те, 
що він повністю інтегрований в омніканальну 
модель продажів. До фулфілмент-центру това-
ри можуть надходити як від постачальників 
(включаючи той асортимент, який відсутній 
на полицях ТЦ), так і від мережі торговельних 
центрів. Фулфілмент-центр забезпечений су-
часною автоматизованою системою управління 
(WMS-системою), а також конвеєрною систе-
мою (завдовжки більше 1,5 км), спіральними 
та консольними ліфтами, двома секціями сор-
тувальної системи. Подібну технологію застосо-
вують на складах компанії “Amazon”. Така сис-
тема дає можливість виконувати замовлення з 
високою точністю та швидкістю, адже опрацю-
вання та відвантаження одного транспортного 
маршруту триває менше 30 хвилин. Зрештою, 
вже за півгодини покупець має змогу отримати 
своє замовлення з центру видачі замовлень у 
ФЦ «Віскозна» [19].

Дрібнішою логістичною компанією, яка функ-
ціонує на українському ринку та надає повний 
спектр складських послуг, є компанія «Чердак». 
Вона надає комплекс таких послуг [20]:

– складування (приймання товарів, відпові-
дальне зберігання на складі, всі види зберіган-
ня, онлайн-доступ до залишків);

– опрацювання замовлення (маркування, 
стикерування товарів; пакування, перепакуван-

Таблиця 3
Переваги та недоліки застосування фулфілменту

Переваги Недоліки
– Економія на накладних витратах (на оренді складу, 
оплаті персоналу, обладнанні, програмному забезпеченні);
– спрощення та прискорення опрацювання замовлення 
під час збільшення обсягів продажу;
– складський запас (достатній і постійний);
– миттєве відвантаження прямо зі складу;
– мінімальна участь власника інтернет-магазину у всіх 
процесах;
– call-центр – консультації покупців щодо доставки та 
характеристик товару;
– приймання оплати та повернення грошей (економія на 
банківській комісії).

– Відсутність вільного доступу на склад для 
власника інтернет-магазину;
– помилки під час комплектації товару через 
незнання персоналом складу специфіки 
товару;
– складнощі, пов’язані з документообігом 
(накладні та інші документи видаються 
один раз за певний період, зокрема місяць, 
квартал);
– гарантований платіж навіть за мінімальної 
кількості товарів на складі (за фіксованого 
тарифу).

Джерело: власне опрацювання на основі [11; 13; 14]
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ня; вкладання листівок, гарантійних талонів; 
зважування та оцінювання);

– доставка (передача на доставку «день у 
день», доставка по Україні логістичними опера-
торами, пункт самовивозу (м. Київ));

– робота з клієнтами (приймання накладних 
платежів, опрацювання повернень, call-центр);

– ІТ-інтергація (приймання замовлення з мар-
кетплейсів, інтергація з популярними CMS- та 
CRM-системами, публічний API для інтеграції).

Серед переваг співпраці з цією компанією 
доцільно виокремити комплекс послуг із склад-
ської та транспортної логістики в одному міс-
ці; індивідуальний підхід до кожного клієнта; 
здійснення оплати тільки за отримані послуги; 
можливість зосередитись на розвитку та прода-
жах за рахунок економії часу та засобів.

Сильною стороною компанії «Чердак» є роз-
роблена ними тарифна сітка, яка включає 5 ви-
дів тарифів залежно від кількості замовлень. 
До кожного тарифу підібрано особливі види по-
слуг з урахуванням характерних особливостей 
тарифу та представленням системи знижок за-
лежно від збільшення обсягів замовлення. До 
клієнтів, які мають обсяг замовлення 3 000+ 
та складають вагому частку прибутку компанії, 
застосовується індивідуальний підхід (табл. 4).

Разом із розвитком фулфілменту в останній 
період активно почав функціонувати на ринку 
мікрофулфілмент, або “dark stores”. Вдалим 
прикладом застосування цього тренду є ді-
яльність компанії “Glovo”. Компанія здійснює 
швидку доставку будь-чого менш ніж за пів-
години. “Glovo” почав розвивати цей напрям 

минулого року. Для швидкої доставки компа-
нії потрібні мікрофулфілмент-центри, або dark 
stores. Це магазини-склади, куди приїжджають 
кур’єри, щоб зібрати замовлення. Швидка до-
ставка вже працює в Іспанії під назвою “Glovo 
Express”. Можна замовити різні категорії про-
дуктів, зокрема хліб, м’ясо, солодке, а також 
товари від постачальників, наприклад, від 
“Unilever” або “Coca-Cola”. У Барселоні замов-
лення доставляють у середньому за 12 хвилин. 
Є 6 локацій, на одній близько 2 000 товарів 
кожної позиції в запасі. Доставка безкоштовна 
незалежно від суми замовлення.

В Україні компанія “Glovo” запустила пер-
ший мікрофулфілмент центр – “dark store” у  
м. Києві. У “dark store” доступні товари певного 
асортиментного ряду, які можна буде замовити 
в додатку “Glovo”. Отримавши повідомлення 
про замовлення, співробітники “dark store” зби-
рають його і передають кур’єрам на доставку 
користувачам. У Києві доставка замовлення до 
250 грн. коштує стандартні 40 грн., а замов-
лення від 250 грн. безкоштовне. Кур’єри в Ки-
єві доставляють замовлення на мопедах, один 
кур’єр зможе привозити 4–6 одиниць товару. 
До кінця року компанія планує запустити сер-
віс у п’яти містах України, а саме Києві, Одесі, 
Львові, Харкові та Дніпрі [21; 22].

Висновки. Поліпшення сервісу, збільшення 
швидкості доставки, професіоналізація логістич-
них послуг стають необхідними чинниками, які 
допоможуть подолати стагнацію бізнесу. Подола-
ти спад на ринку логістичних послуг та залиши-
тися конкурентоспроможними зможуть лише ті 

Таблиця 4
Тарифи на послуги фулфілменту компанії «Чердак Фулфілмент»

Тарифи

Послуги
XS S … L XL

Кількість відправлень, шт. 0–49 50–100 … 1 001–3 000 3 000+

Відправка замовлень, грн.

20 (до 3 од. 
товару + 1 грн. 

за кожний 
додатковий 

товар)

20 (до 3 од. 
товару + 1 грн. 

за кожний 
додатковий 

товар)

…

10 (до 3 од. 
товару + 1 грн. 

за кожний 
додатковий 

товар)

8 (до 3 од. 
товару + 1 грн. 

за кожний 
додатковий 

товар)
Прийом товару, грн./міс. 1 1 …. 1 індивідуально

Зберігання товарів, грн./міс. min 1м3 – 400
2 м3 

безкоштовно, > 
5 грн./день

…
8 м3 

безкоштовно, > 
5 грн./день

індивідуально

Робота з поверненням, 
грн./шт. 3 3 … 3 індивідуально

Приймання накладних 
платежів, % 2 2 … 2 2

Відправка SMS клієнтам, 
грн./шт. 0,70 0,70 … 0,70 0,70

Штрих-кодування безкоштовно безкоштовно … безкоштовно безкоштовно
Аналітика безкоштовно безкоштовно … безкоштовно безкоштовно
Упакування:
– картонний лист, грн./шт. 13 13 … 13 13
– стрейч, грн./м 2 2 … 2 2
– повітряно-пупирчата 
плівка, грн./м 8 8 … 8 8

Джерело: власне опрацювання [20]
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компанії, що спроможуться вибудувати політику 
зменшення постійних і змінних витрат з най-
меншими втратами для бізнесу. Виходячи з про-
веденого дослідження на основі теоретичних та 
прикладних аспектів, зазначаємо, що розвиток 
фулфілменту є тим елементом, який спромож-
ний заощадити клієнту вільний час для розвитку 
бізнесу й збільшення обсягів продаж, еліміну-
вавши такі негативні чинники, як оренда по-
рожнього складу у разі сезонного спаду; нестача, 
пересортування та помилки в комплектації за-
мовлень через погано організований облік; збіль-
шення термінів доставки в сезонний пік через не-
достатність ресурсів та персоналу. Таким чином, 
окреслені тенденції в умовах пандемії дадуть 
змогу більшості суб’єктів господарювання ринку 
пристосуватися до змінних умов зовнішнього се-
редовища, зберігши високі конкурентні позиції 
на ринку, зменшивши рівні логістичних витрат і 
підвищивши якість обслуговування клієнтів че-
рез надання різного спектру необхідних послуг.
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