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CONTROLLING PRICE POLICY IN TRADE 

 

Анотація. Виходячи з позиції нової філософії управління, 

запропоновано модель концептуального середовища 

контролінгу в системі управління сталим розвитком, яка є 

теоретичним базисом побудови організаційної структури 

підрозділу контролінгу на підприємствах торгівлі та 

методологічним підґрунтям визначення функцій контролінгу і 

формалізації його процедур, яка складається з суб‟єктивної 

(організаційна архітектура, схема господарських відносин, 

рівень професіоналізму) і об‟єктивної (менеджмент, 

маркетинг, таргетинг) компонент. Розроблено організаційно-
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функціональну параметризацію бізнес-процесу з визначення 

цінового рішення, яке формується у наступній послідовності: 

визначення пріоритетів товарного асортименту; оцінка 

транспортно-заготівельних витрат, вибір методу 

ціноутворення, розрахунок товарної націнки; вибір методу 

цінової адаптації покупців. Це дозволило удосконалити 

класифікацію дисконтних систем у торгівлі за ознакою 

персоніфікації (групові, ідентифіковані) та їх атрибутів – 

платіжних карток, та систематизувати методи цінової 

адаптації покупців. 

Ключові слова: контролінг, дисконтна система, 

класифікація, цінове рішення. 

 

Abstract. Based on the position of a new management 

philosophy, the model of concept controlling environment in the 

management of sustainable development is suggested. It is a 

theoretical basis for constructing organizational structure of the 

controlling unit at trade enterprises, and methodological basis for 

defining the functions of controlling and formalizing its procedures, 

consisting of subjective (organizational architecture, scheme of 

economic relations, professionalism) and objective (management, 

marketing, targeting) component. Organizational and functional 

parameterization of business process for making the price decision is 

developed. It is formed in the following order: defining the priorities 

of product lines; assessment of freight procurement costs, choice of 

pricing method; calculation of commodity margins; choice of the 

method for customers' price adaptation. It is possible to improve the 

classification of discount systems in trade on the basis of 

personalization (group, identified) and their attributes - payment 

cards, and to organize methods of customers' price adaptation. 

Keywords: controlling, discount system, classification, price 

solution. 

 
Стратегія ціноутворення обумовлює цінову політику 

підприємства, правила поведінки бізнес-одиниці залежно від 

кон’юнктури ринку, прийомів цінової конкуренції, моніторингу 

ситуацій, що складаються на фондовому і валютному ринках, 
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виробництва та змін у зв’язку із цим динаміки ціноутворення, 

моніторингу процесів зміни попиту та пропозиції. Стратегія 

ціноутворення повинна визначати вектор дій підприємства на 

споживчих сегментах ринку, щоб за допомогою ефективної 

цінової політики формувати стійкі споживчі переваги й 

прихильність потенційних покупців товарів. 

Так, за результатами Кріса Андерсона, який є редактором 

авторитетного інтернет-видання WIRED, у статті «‖Довгий 

хвіст‖ технологій» зазначає, що вплив на обсяг продажів за 

допомогою підтримки цінового іміджу продукту, досягнення 

задоволеності клієнтів цінами представляє надскладне завдання 

для зарубіжних компаній [1]. Так, опитування менеджерів 

великих транснаціональних компаній щодо їх інформованості 

про факти, які визначають ціну, довело, що обізнаними у сфері 

змінних витрат вважають себе 84%, у сфері постійних витрат – 

81%, із цінами конкурентів знайомі 75%, а 61% становить 

цінність продукту для покупця. У той же час тільки 34% мали 

уявлення про реакцію покупців на ціну продукту і 21% – про 

сприйняття ціни покупцями [2, с. 154]. 

Сучасна система трансфертного ціноутворення, яка є 

головним інструментом фінансового контролінгу і спрямована 

на подолання інформаційної асиметрії між учасниками 

господарських відносин на ринку фінансових послуг, 

ґрунтується на ключових принципах:  

 ризик-нейтральності: кожній зовнішній угоді 

присвоюється трансферна ставка у відповідній валюті у 

встановлений термін; 

 єдиної ціни: будь-яка угода з ідентичними параметрами 

повинна мати єдину вартість; 

 маржинальності: трансфертні ставки відображають 

можливість установи до залучення додаткових ресурсів і мають 

застосовуватися лише до наступних операцій. Трансфертні 

ставки за попередніми угодами не переглядаються; 

 нормального перебігу бізнесу: припущення, що процес 

формування трансфертних цін не повинний ґрунтуватися на 

стрес-сценаріях кризових ситуацій. 

Відповідно з перерахованими принципами формування 
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трансфертних ставок здійснюється або на основі історичних 

(фактичних) ставок залучення (трансфертні ціни мотивують 

розміщувати ресурси дорожче, ніж вони були залучені), або на 

основі ринкових процентних ставок (трансфертні ціни 

відображають вартість альтернативної «можливості» 

залучення/розміщення ресурсів і змінюються відповідно до 

динаміки фінансових ринків). 

Це доводить важливість формування цінової стратегії 

сучасних підприємств торгівлі, які є активними посередниками 

між ринком залучення капіталу та споживчим ринком. 

Важливим моментом підвищення ефективності стратегічного 

напряму цінової політики підприємств та зміцнення їх позицій у 

конкурентному середовищі є застосування контролінгу як 

системи інтегрованого інформаційного забезпечення, 

планування та контролю за цінами При цьому ефективність 

впровадження цінової стратегії значно залежить від характеру та 

особливостей проведення контролю цін, а також використання 

отриманих результатів у процесі коригування стратегічного 

напрямку під час оперативного управління цінами згідно з 

тактичним напрямом цінової політики [3, с. 389]. 

Проблемам використання інформаційних можливостей 

контролінгу в ціноутворенні на підприємствах присвячена певна 

кількість наукових публікацій вітчизняних і зарубіжних авторів. 

Серед них слід виділити роботи Л. О. Птащенко [4], 

В. В. Сержанова [4], С. М. Петренко [5], І. В. Олійник [3] та ін. 

У переважній більшості досліджень пропонуються інструменти 

планування, обліку й аналізу системи формування цін у процесі 

виробничо-комерційної діяльності підприємств та 

розглядаються можливості запобігання негативного впливу 

факторів маркетингового середовища з огляду на ефективність 

цього процесу. Проте в сучасних умовах виникає гостра 

необхідність у практичних дослідженнях галузевих 

особливостей визначення і розв’язання даної проблеми з огляду 

на необхідність впровадження механізму підтримки й 

контролінгу системи ціноутворення на підприємствах торгівлі.  

Ціни у сфері торгівлі є результатом взаємодії мікро- і 

макропроцесів у світовій та національних економіках. З одного 
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боку, вони формуються під впливом взаємодії ринкових сил 

національних економік і світових ринкових факторів, з іншого – 

їх декларує економічна політика держави, що розвивається в 

межах протекціонізму зони вільної торгівлі. Серед великого 

розмаїття сучасних стратегій і методів цінової політики на 

зовнішньому ринку можна виділити наступні: 

 встановлення цін на товари з позицій захисту сегменту 

ринку збуту. Цей метод застосовується тоді, коли підприємство 

контролює певний сегмент ринку та основні зусилля спрямовує 

на поліпшення споживчих властивостей уже наявних товарів, а 

також за рахунок цього підвищує їх ціну. У споживача торгова 

націнка викликає позитивну реакцію, бо береться до уваги той 

факт, що якість вища; 

 встановлення цін на товари із урахуванням 

проходження сегментами ринку. Спочатку встановлюються 

великі ціни для покупців-новаторів, а потім знижують ціни і 

завойовують широке коло покупців; 

 встановлення цін на товар із урахуванням задовільного 

покриття витрат. Прибуток при цьому складає 15–20%; 

 встановлення цін на товар із урахуванням 

стимулювання комплексного продажу. Цей метод називають 

політикою «збиткового лідера». Відбувається продаж не 

одиничних товарів, а комплексів. Низька ціна одного товару 

покривається великою кількістю інших товарів, які продаються 

за вищою ціною; 

 встановлення цін на основі закритих торгів. Розрахунок 

ціни з огляду на очікувані цінові пропозиції конкурентів; 

 встановлення зональних цін за географічним 

принципом.  

Сфера обігу є продовженням процесу виробництва 

(доведенням товару до споживання), тому формування вартості 

торговельної послуги здійснюється на загальних підставах, а 

сформована на її основі споживча вартість товару забезпечує 

еквівалентний обмін товарами. У процесі підприємницької 

діяльності основне завдання контролінгу полягає в досягненні 

його основної вартісної цілі, що має вираження в оптимізації 

фінансового результату через максимізацію прибутку [3, с. 189]. 



144 
 

Діапазон торговельної надбавки (доходу), у межах якого 

підприємство торгівлі може формувати власну цінову політику, 

нагромаджується із цін, що генеруються кожною ланкою 

товаропотоку (рис. 1).  

Зовнішній контур формування торговельної надбавки 

зумовлений кон’юнктурою виробництва та запитами 

споживчого ринку. Нижня межа формування торговельної 

надбавки залежить від ціни пропозиції виробників і оптових 

посередників. Верхньою межею формування торговельної 

надбавки є ціна попиту покупців товару, пропозиційна ціна та 

ціна укладання угоди про купівлю-продаж. 

Внутрішній контур формування можливого діапазону 

торговельної  надбавки обумовлений її структурою, яка 

характеризується двома основними складовими: рівень витрат 

торговельної послуги та обсягам продажу товарів. 

Співвідношення цих складових у ціні товару є нестійким і може 

варіюватися. Так, зниження рівня витрат може бути 

забезпеченим за рахунок зростання обсягу продажу товарів 

(продукції), за рахунок підвищення рівня торговельного 

обслуговування, запровадження більш зручних умов оплати 

тощо. 

Як складовий елемент ціни товару торговельні надбавки 

виконують низку пов’язаних між собою економічних функцій: 

–  вимірювальну, завдяки якій вдається встановити частку 

валового доходу підприємств торгівлі в ціні реалізованого 

товару; 

– стимулюючу, завдяки якій зростає зацікавленість 

підприємств торгівлі в отриманні прибутку, що забезпечує їх 

стійкий розвиток у економічній, соціальній та екологічній 

сферах;  

– регулювальну, завдяки якій відбувається 

врівноваження попиту і пропозиції товару на споживчому 

ринку. Регулювальна функція реалізується через державний 

вплив під час визначення верхньої межі торгових надбавок на 

товарні групи.  
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Рис. 1. Контролінг формування цінової політики 

підприємства торгівлі в межах діапазону торговельної 

надбавки 

 

Подальша параметризація контролінгу ціноутворення в 

торгівлі спрямована на розробку цінової політики за сучасною 

технологією організаційно-функціонального проектування 

(опису) бізнес-процесу, який складається із наступних стадій 

(рис. 2). 

Запропонований опис бізнес-процесу дозволяє приймати 

цінові рішення, які базуються на інтеграції результатів 

дослідження внутрішніх можливостей бізнес-одиниці та 

маркетингового оцінювання конкурентів. Інформаційне 

середовище контролінгу пропонує план дій не лише для 
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встановлення ціни, але й дозволяє раціонально адаптувати її до 

вподобань клієнтів та споживчої цінності, волатильності 

споживчого ринку. Зміст бізнес-процесу контролінгу розкрито з 

позиції системи контролю за вибором і реалізацією 

управлінських рішень, націлених на підвищення ефективності 

цінової політики підприємства торгівлі, яка відповідає вимогам 

сучасного сталого розвитку, а саме здатна визначати коло 

конкурентів, пріоритети товарного асортименту, доцільність 

механізму цінової адаптації, специфіку клієнтської бази тощо. 

 

Рис. 2. Технологія організаційно-функціонального 

проектування (опису) бізнес-процесу контролінгу  

цінової політики 

 

Подальша логіка спрямована на дослідження складових 

цінової політики підприємств торгівлі, які визнають її 

стратегічні орієнтири, дисконтну систему та переваги програми 

лояльності покупців.  

Галузева розгалуженість торгівлі в Україні змінюється у 

міру того, як магазини нового типу посідають ключові позиції в 

бізнесі: великі оптово-роздрібні компанії, які мають розгалужені 

збутові мережі, торгові об’єднання – дисконтні клуби, 

спеціалізовані торговельні центри та спеціалізовані магазини. 
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Деякі сучасні покупці характеризуються високою чутливістю до 

цінності товару, інші – готові заплатити значну суму, якщо 

вважають, що вона окупається якістю продукту або рівнем 

сервісу. У відповідь на зміну потреб покупців підприємства 

торгівлі прагнуть до створення помітних переваг, які полягають 

у поширенні нових торговельних форматів, що можуть 

дозволити диктувати умови запровадження низьких цін на 

товари [5, с. 65]. Це визначає цінову політику торгового 

підприємства, яка полягає в наданні пільг на товари і складанні 

більш ефективних цінових схем, ніж у конкурентів. 

Українські торговельні мережі по-різному поставилися до 

нової цінової стратегії. Одні йдуть шляхом розширення, тобто 

відкривають мережі магазинів і активно використовують 

політику цінового просування. Деякі досягають успіху за 

рахунок пропозиції високоякісних товарів і сервісу і не прагнуть 

знижувати ціну за кожної товарною категорією [6]. 

Різноманітність відмінних ознак торгівлі не дозволяє 

використовувати для класифікації цінових стратегій 

традиційний підхід, широко поширений у науковій літературі. 

Підтвердженим є той факт, що на сучасному роздрібному ринку 

змагаються дві альтернативні цінові стратегії: стратегія 

стабільних цін та стратегія високих/низьких цін. 

Стратегію стабільних цін застосовують великі оптово-

роздрібні підприємства, які вважають, що їх роздрібні ціни 

постійно залишаються між звичайним рівнем цін і рівнем 

розпродажів, що влаштовують конкуренти. Незважаючи на те, 

що сучасні ритейлери дійсно прагнуть до встановлення 

оптимально низьких цін, вони далеко не завжди пропонують 

найдешевші товари на ринку. У будь-який момент часу з точки 

зору ціни значно вигіднішою може виявитися покупка на 

розпродажі, у магазині конкурента або оптовому клубі.  

Роздрібні торговці, які застосовують стратегію 

високих/низьких цін, у деяких випадках пропонують товари за 

вищими цінами, ніж у конкурентів – прихильників стратегії 

стабільних цін, але вони часто проводять розпродажі і активно 

їх рекламують. Стратегія високих/низьких цін набула останнім 

часом великої популярності. Спочатку магазини модного одягу 
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знижували ціни на товари тільки наприкінці сезону, продовольчі 

магазини й аптеки проводили розпродажі тільки тоді, коли їх 

постачальники пропонували спеціальні ціни, або коли складські 

запаси перевищували нормативи. Сьогодні в торгівлі модними 

товарами реакція на посилення конкуренції і прагнення 

покупців до придбання товарів високої цінності виражається в 

значному скороченні інтервалів між розпродажами. Переваги 

перерахованих стратегій представлені на рисунку 3. 

Динамічний розвиток торгівлі спонукає сучасних 

ритейлерів до запровадження заходів із стимулювання збуту, що 

дозволяє знижувати амплітуду вартісних коливань та 

розробляти власну стратегію стабільних цін. Для реалізації 

будь-якої стратегії ціноутворення, орієнтованої на збут, 

необхідна розробка дієвого механізму, що дозволяє 

стимулювати попит. Вирішити ці завдання дозволяє дисконтна 

система підприємства торгівлі, яка передбачає розробку методів 

цінової адаптації. Дисконтна система – сукупність правил і 

умов, за якими покупцеві надається дисконт – знижка, товар або 

послуга. Основне завдання дисконтної системи – стимулювати 

попит і викликати в покупця приємні емоції від покупки. 

Функціональність дисконтної системи залежить від 

завдань, які визначаються ціновою політикою. Дисконтна 

система повинна вирішувати завдання, специфічні для 

конкретного типу торгового підприємства. З одного боку, 

необхідно насамперед регулювати клієнтський потік (знімати 

пікові навантаження відвідувачів за рахунок надання знижок в 

певні години відвідування підприємства торгівлі), а з іншого – 

вкрай важливо контролювати постійний контингент покупців, 

тобто дисконтна система повинна дозволяти вести облік клієнтів 

(враховувати для надання дисконту інформацію про здійснені 

покупки). 

Найпростіші дисконтні системи можуть бути не пов’язані 

безпосередньо з особистістю покупця, тобто відсутня 

ідентифікація за допомогою пластикової картки покупця. У 

цьому випадку дисконт для клієнта не залежить від його 

купівельної активності, а враховуються тільки умови здійснення 

поточної покупки: вартість покупки, святкові дні, ювілейний 
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покупець, покупка певного товару, популярні системи платежів 

тощо. 

 

 
Рис. 3. Класифікація цінових стратегій підприємств торгівлі 

 

У більш складних дисконтних системах – 

накопичувальних – враховуються попередні відвідування 

покупця та його покупки. Дисконт може надаватися групі 

покупців, що об’єднуються за будь-якими ознаками, або, 

навпаки, здійснюється персональний підхід до кожного покупця 

(рис. 4). 

Виходячи з виду цінових стратегій, дисконтні системи 
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системи «срібних», «золотих» карток торговельними мережами, 

торгово-фінансовими дисконтними клубами тощо. Власники 

подібних карток мають певні пільги із придбання товарів або 

послуг.  

Для надання дисконту певної категорії покупців 

ураховуються потреби і можливості всієї категорії в цілому. 

Покупець може придбати таку картку, зробивши покупку, або у 

партнерів із бізнесу, наприклад, клубні дисконтні картки для 

мережі ресторанів міста. Така картка дозволяє купувати товари 

зі знижкою, розмір якої залежить від типу дисконтної картки. 

Максимальний прибуток для торговельного підприємства 

створюють задоволені споживачі, які бажають продовжити 

співпрацю з тими, кому вони довіряють.  

Ідентифікований підхід надає максимальні можливості 

для роботи з кожним покупцем, які розглядаються як окрема 

особистість, до якої вже застосовуються засоби персонального 

маркетингу. Ефективна робота з покупцями – збільшення пільг 

під час здійснення необхідного обсягу покупок або кількості 

відвідувань, застосування накопичувальних дисконтних 

програм.  

Накопичення на дисконтному рахунку може вестися не 

лише в грошовому еквіваленті, який сформував клієнт, а за 

певними асортиментними групами товарів або послуг, які 

надаються підприємством. Сенс полягає в накопиченні певних 

бонусних балів (грошових коштів, визначених товарів, 

отриманих послуг) за кожну покупку. 

Це більш складний варіант реалізації дисконтної системи, 

тому що вимагає врахування і накопичення інформації за 

клієнтами. Задоволені споживачі – це найкраща реклама для 

підприємства, її активи. 

В останні роки було проведено маркетингові дослідження 

з метою визначення цінності задоволених товарами споживачів, 

а також факторів, що обумовлюють ступінь їх задоволення. Ця 

категорія покупців отримала назву «клієнтський капітал», яку 

доцільно ототожнювати з нематеріальним активом підприємства 

торгівлі, який має реальну балансову вартість. 
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Рис. 4. Формування цінових рішень в системі контролінгу 
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програмних комплексів, які є найефективнішим засобом роботи 

з клієнтами. 

Для цілей управління дисконтні системи доцільно 

групувати за трьома групами цінової адаптації, а саме: 

 цінова адаптація усіх покупців залежно від ситуації або 

події під час здійснення покупки. Наприклад, покупець прийшов 

у визначений день розпродажу товарів, зробив покупку на 

велику суму тощо; 

 цінова адаптація певної групи покупців, що 

об’єднуються за будь-якою ознакою. Наприклад, знижки для 

студентів, знижки для покупців, що є власниками дисконтних 

карток магазину тощо; 

 цінова адаптація конкретного покупця, виокремлення 

його серед інших покупців. Наприклад, накопичувальна система 

– покупець отримує дисконт залежно від кількості зроблених 

ним покупок. Дисконтна система, що залежить від події або 

ситуації, не пов’язана безпосередньо з особистістю покупця (усі 

покупці – одне ціле). 

Для подальших дій у системі контролінгу доцільно 

систематизувати умови надання дисконту як дієвого 

інструменту цінової адаптації, а саме:  

 дату і час здійснення покупки, день тижня або місяця. 

Цей варіант популярний для організації розпродажів, і, що 

особливо важливо, він дозволяє регулювати потік покупців 

(надбавка у вечірній час; знижка для робочих днів тощо); 

 кількість купленого товару, залежно від якої фактично 

змінюється вартість одиниці цього товару (блок сигарет коштує 

дешевше, ніж у сумі вартість усіх пачок); 

 суму покупки. Надання дисконту на суму покупки 

стимулює покупця здійснити дорожчу покупку (можливість 

придбати більше товару за ту ж ціну); 

 товар, групу товарів, асортиментну відбірку товарів. 

Цей варіант зазвичай застосовується під час просування товару, 

або коли потрібно зорієнтувати покупця на придбання 

комплексу товарів, послуг (безкоштовна горішки за кухоль 

пива, спеціальна ціна на напої в разі замовлення комплексного 

обіду); 
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 термін придатності товару, втрата товаром якості або 

інших споживчих властивостей, актуальність товару. Такі 

системи можуть бути дуже корисними для продуктових 

магазинів (дозволяють знизити кількість продукції, кінцевий 

термін реалізації якої спливає) або, наприклад, для взуттєвих 

магазинів, які торгують несезонною продукцією (зимові 

черевики всередині літа коштують набагато дешевше, ніж 

узимку); 

 тип оплати чека покупцем. Ці умови стимулюють 

покупця купувати товари за безготівковим розрахунком, 

користуватися певними кредитними картками тощо; 

 випадкова знижка – своєрідна лотерея, може вдало 

вплинути на вибір конкретного товару серед певної 

асортиментної групи товарів; 

 «Мільйонний покупець», «тисячний проданий товар» – 

реклама торгового підприємства або виробника. 

Проаналізувавши переваги різних підходів визначення 

привабливої цінової стратегії, ми дійшли до висновку, що 

найбільш ефективною є дисконтна система, орієнтована на 

конкретного покупця. Вона дозволяє надавати знижки на 

підставі купівельної активності клієнта та використовувати 

безготівкові платіжні інструменти. У платіжних системах 

знижка також впливає на формування програми лояльності 

покупців, які розраховуються безготівкою. Потрібно розуміти, 

що дисконт – це не лише знижка (сумова або відсоткова), а й 

вибір нової ціни товару або послуги [7, с. 58]. В сучасних 

умовах дисконтні картки перетворилися на публічний атрибут 

дисконтних систем стимулювання покупців і залучення 

потенційних клієнтів. Дисконтна картка є необхідним 

доповненням загального іміджу ритейлерів і сприяє збільшенню 

рівня продажів. 

Дисконтні картки (від англійського discount – знижка) не 

призначені для оплати: вони дають своїм власникам право на 

різноманітні знижки, пільги й привілеї. Водночас знижка, що 

надається власникові дисконтної картки, не має нічого 

спільного зі зниженням ціни неходового товару. Картки бувають 

різного типу: накопичувальні або звичайні, які надають право на 
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фіксовану знижку, які поширюються різними способами. Іноді 

їх продають, але частіше дарують за виконання певних умов. На 

проблеми обліку карток, розданих безкоштовно, у 

спеціалізованій літературі звертається достатня увага. 

Вітчизняні науковці Т. Вовченко [8], А. Нефьодов [9], 

М. Кулакова [10] підняли проблему обліку витрат на емісію та 

розповсюдження дисконтних карток, які визнаються витратами 

звітного періоду й класифікуються як витрати на збут 

підприємств роздрібної торгівлі. Але дотепер не вироблено 

єдиного походу застосування контролінгу як найбільш дієвого 

інструменту цінової адаптації. Вважаємо, що складність 

сприйняття контролінгу полягає в інтегрованому використанні 

методик та елементів планування, контролю та аналізу в 

сукупності з обліковими процедурами. Тому зробимо спробу 

адаптації можливостей контролінгу з метою надання 

рекомендацій із запровадження та використання дисконтних 

карток, які є атрибутом дисконтної системи підприємств 

торгівлі. 

Перш ніж визначитися з тим, як відображати в 

бухгалтерському обліку операції з емісії й поширення карток, 

потрібно дослідити їх юридичну природу. Почнемо з того, що 

передача карток не є безоплатною, оскільки така картка 

видається тільки за умови здійснення покупцем покупки на 

певну суму. Відповідно до ст. 717 Цивільного кодексу 

безоплатним визнається договір, за яким одна сторона 

зобов’язується надати послугу іншій стороні без одержання від 

неї плати [11]. Дисконтну картку варто розглядати як гарантійне 

зобов’язання продавця перед особою, яка отримує картку щодо 

надання знижки у майбутньому. При цьому, незважаючи на 

потенційне право клієнта заощадити на наступних покупках, 

величину такої економії не можна оцінити, тому що неможливо 

заздалегідь спрогнозувати їх кількість і вартість. Сума знижок у 

вигляді наданої можливості не оплачувати повністю зроблену 

покупку теж невідома. Тому розглядати таку операцію як 

дарування не можна.  

Дисконтні картки – це документи, які самі по собі не 

мають ніякого економічного навантаження. Тобто розглядати їх 
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окремо від прав, які вони підтверджують, не можна. Виходить, 

що дисконтні картки у випадку безкоштовної передачі за 

виконання певних умов, не можуть розглядатися як окрема річ. 

Тому ми вважаємо, що дисконтна карта по суті є договором між 

продавцем і покупцем. 

Дисконтні картки виготовляють на основі класичних 

пластикових карток. Якщо припускається довгострокове 

інтенсивне використання дисконтних карток, уведення золотих і 

срібних дисконтних карт, залучення VIP-клієнтів 

застосовуються більш коштовні технології виготовлення з 

полівінілхлоридних мономерів. Для заохочення клієнтів 

підприємства торгівлі пропонують різни види карток [12, с. 19]. 

За технічним виконанням у торгівлі використовуються магнітні 

картки, смарт-картки. За допомогою цих карток автоматизована 

інформаційна система фіксує інформацію за конкретною 

карткою з визначенням розміру знижки та суми вартості 

покупки. За ідентифікацією держателя поділяються на 

персоніфіковані – знижки отримують лише держателі іменних 

дисконтних карток, на пред’явника – знижки отримує будь-який 

держатель карток, тобто дисконтна картка не прив’язана до 

конкретного члена дисконтного клубу. Для дисконтування 

використовуються різни методи нарахуванням знижок. Тому 

пластикові картки поділяються на накопичувальні – покупцю 

надається знижка у відсотках, що залежать від вартості покупки, 

та фіксовані – покупцю надають знижку за фіксованим 

відсотком, який не залежить від вартості покупки. 

Підставою для надання торгових знижок власникам 

дисконтних карток, а також обґрунтування відображення в 

бухгалтерському обліку зміни роздрібних цін у межах знижок, 

що надаються, пропонується форма Положення про продаж 

товарів за дисконтними картками, яка повинна бути затверджена 

наказом керівника підприємства. У Положенні треба визначити 

умови участі в дисконтному клубі; види дисконтних карток та 

привілеї, які надаються власникам; порядок та умови видачі 

дисконтних карток покупцям; порядок надання і розміри знижок 

власникам дисконтних карток; перелік пільг і привілеїв, що 

надаються власникам дисконтних карток; порядок реєстрації 
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(фіксування) суми купівлі власника дисконтної картки; порядок 

здійснення контролю за правильністю використання й обліку 

дисконтних карток. Залежно від видів карток, розмірів знижок, 

організації торговельного процесу дисконтні картки покупцям 

(майбутнім власникам карток) можуть видаватися таким чином: 

без ідентифікації покупця і без розписки в отриманні; без 

ідентифікації покупця, але під розпис у спеціальному журналі 

реєстрації, бланках, картках (довільної форми); ідентифікацією 

покупця (за допомогою фіксування імені, по батькові, прізвища, 

адреси місця проживання, телефону, фотографії) і під розпис у 

журналі реєстрації.  

З метою систематизації витрат, пов’язаних із 

формуванням дисконтної політики підприємства торгівлі, 

доцільно виокремлювати етапи руху дисконтних карток  (рис. 

5). Якщо торговельне підприємство вирішує створити власний 

дисконтний клуб, то воно може самостійно випустити дисконтні 

картки, які вручаються покупцям у разі виконання певних умов. 

Наприклад, умовою для отримання дисконтної картки може 

бути придбання товарів на певну суму на конкретному 

торговому підприємстві. Випущені власними силами дисконтні 

картки є локальними. Їх чинність обмежується отриманням 

привілеїв на підприємстві – емітентом карток та в його 

структурних підрозділах. Локальну дисконтну картку покупець 

отримує безоплатно в разі здійснення покупки на певну суму. 

Вони найпоширеніші в супермаркетах, мережах магазинів, які 

торгують косметичною продукцією тощо. 

 Якщо торговельне підприємство укладає договір з уже 

існуючим дисконтним клубом, то інформація про підприємство 

та знижки, що ним надаються, вноситься до каталогів 

дисконтного клубу. Головна перевага таких дисконтних карток 

полягає у тому, що в разі їх отримання покупці не прив’язані до 

конкретного підприємства й одержують привілеї на загальних 

умовах на будь-якому з підприємств, які є учасниками 

дисконтного клубу. 

Створення власної локальної дисконтної системи або 

приєднання до існуючої супроводжується на підприємстві 

певними витратами. Зазвичай за вхід у систему сплачується 
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одноразовий внесок, сума якого може бути досить істотною. 

Тому витрати, пов’язані з формуванням власної локальної 

дисконтної мережі або отриманням права участі, варто 

розглядати як витрати майбутніх періодів і рівномірно включати 

до складу поточних витрат на продаж протягом терміну дії 

угоди про участь у дисконтній системі. 

 

 
Рис. 5. Види витрат, пов’язаних із рухом пластикових 

дисконтних карток 

 

Таким чином, логічним є висновок про те, що грамотно 

розроблена цінова політика економічно вигідна як для 

торговельній компанії, так і для покупця. При цьому ефект від 

дисконту вимірюється не лише економічною вигодою. 

Підприємство торгівлі, яке надає дисконт покупцям, демонструє 

турботу, повагу і підвищений інтерес до них, що найчастіше 

викликає їх лояльність. Запропонований механізм вибору 

ефективної цінової стратегії підприємства в системі контролінгу 

дозволяє обрати і сформувати дисконтну систему, ефективність 

якої характеризується виконанням певних умов. По-перше, 

застосування дисконту має привести до позитивного 
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економічного ефекту. Тобто знижки не повинні сприйматися як 

неминуче зло, із яким доводиться миритися компанії. Навпаки, 

вони сприяють збереженню рівня прибутковості. По-друге, 

дисконт викликає у покупця реальний інтерес і прагнення до 

виконання певних умов ритейлера. По-третє, дисконтна система 

повинна бути проста і зрозуміла клієнтам і співробітникам 

компанії. При цьому необхідно враховувати, що можливість 

реалізації цінової політики базується на використанні надійних 

багатофункціональних автоматизованих комплексів, які 

дозволяють накопичувати інформацію про покупців і 

впроваджувати гнучкі налаштування потужних цінових схем, 

додавати нові умови дисконтування і оновлювати бази даних. 
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