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ВСТУП 

 

Актуальність теми. Згідно з даними Державної служби статистики 

України, у 2015 році оптова та роздрібна торгівля (разом із ремонтом 

автотранспортних засобів і мотоциклів) забезпечила 14,6% (288 096 млн грн) 

усього валового внутрішнього продукту країни (1 979 458 млн грн), випередивши 

за внеском усі інші галузі економіки [34]. Обсяг оптового товарообороту 

підприємств оптової торгівлі України за 2015 рік склав 1 244 221 млн грн [149], а 

роздрібного товарообороту підприємств – 487 558 млн грн [154]. На тлі 

посилення конкуренції торговельні заклади вдаються до пошуків економічних 

інструментів, які б сприяли залученню нових та утриманню наявних клієнтів. 

Характерним явищем у сучасному діловому світі стало поширення в торгівлі 

таких важелів заохочення покупців, як знижки та бонуси. Але, незважаючи на 

темпи збільшення масштабів і розмаїття видів знижок та бонусних програм, 

підходи до їх обліку й визнання доходу за такими операціями все ще 

залишаються дискусійними в зарубіжній фаховій літературі, а у вітчизняній – 

майже не обговорюються.   

Недосконалість облікової системи у сфері торгівлі, відсутність можливості 

належними чином задовольнити потреби й вимоги користувачів інформації стає 

перепоною на шляху підвищення ефективності управління продажами товарів. 

Облік операцій з продажу товарів із наданням знижок та бонусів відповідно до 

усталеної в Україні системи обліку призводить до викривлень у фінансовій 

звітності суб’єктів господарювання, які здійснюють такі операції, а також не 

забезпечує достовірність інформації, необхідної для прийняття управлінських 

рішень щодо доцільності організації пільгових продажів, знаходження 

оптимального рівня знижок, визначення умов упровадження бонусних програм 

тощо. Таке становище зумовлює актуальність завдання розробки інноваційного 

підходу до забезпечення користувачів обліковою інформацією. При здійсненні 
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дослідження доцільно скористатися досвідом зарубіжних колег, а також 

положеннями міжнародних стандартів фінансової звітності. 

Фундаментальні питання обліку й аудиту операцій із продажу товарів 

досліджували як вітчизняні науковці (П. Атамас [151], М. Бенько [16], 

Ф. Бутинець [31], Н. Малюга [80], Л. Нападовська [90, 152], Л. Підвисоцька [155], 

О. Редько [131], В. Сопко [145, 146] та ін.), так і зарубіжні (Б. Вейтц і М. Леві [75], 

Д. Джоббер і Дж. Ланкастер [49], Л. Нікандрова [94], Я. Соколов [144] та ін.). 

Питанням обліку знижок і бонусів присвятили свої роботи І. Барбю та 

С. Бейкер [182], Р. Сава [229], Р. Хілі [197] та ін.; питання обліку в рамках 

бонусних програм знайшли своє найбільш повне висвітлення в публікаціях 

Великої четвірки – Deloitte [188], EY [235], KPMG [221] та 

PricewaterhouseCoopers [212]. В Україні окремі аспекти обліку операцій із 

продажу товарів зі знижками досліджували у своїх роботах Н. Богатко [22], 

О. Бровко [28], Р. Грачова [45], Є. Губа [46], Л. Івченко [67], А. Крутова [74], 

Т. Маєвська [78], О. Прохорова [126], Я. Сливка [142], О. Сухарська [150], 

І. Хмелевський [164] та ін. Свої погляди на проблеми обліку операцій продажу в 

рамках партнерських бонусних програм оприлюднили Д. Бузанов [30], 

В. Єфіменко [52], О. Золотухін [66], Н. Мітюгова [87], Д. Начаркін [93], 

П. Сахаров [139], Ю. Серпенінова [140], І. Чалий [166] та ін. 

Утім, незважаючи на наявність окремих публікацій, певні аспекти 

окресленої проблеми у вітчизняній фаховій літературі залишаються 

невирішеними. Зокрема, не отримали належної уваги визначення економічної 

сутності знижок та бонусів і їх диференціація для цілей обліку, не досліджені 

теоретико-методичні й практичні проблеми бухгалтерського обліку 

господарських операцій з продажу товарів із наданням знижок і бонусів, 

недостатньо висвітлені вимоги міжнародних стандартів фінансової звітності 

щодо обліку досліджуваних операцій, не розкрито специфіку визнання доходу за 

окремими видами операцій з продажу із наданням знижок та бонусів, 
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недостатньо висвітлені окремі напрями аналізу зазначених операцій із метою 

формулювання вимог щодо структури облікових регістрів та розкриття 

відповідної інформації у звітності. 

Об’єктивна необхідність дослідження й розвитку теоретичних і 

прикладних розробок з проблем обліку операцій з продажу із наданням знижок 

та бонусів обумовила вибір теми дослідження, визначила логіко-структурну 

будову дисертаційної роботи, її цільову спрямованість та основні завдання. 

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. 

Дисертаційна робота виконана відповідно до плану науково-дослідних робіт 

кафедри бухгалтерського обліку Національної академії статистики, обліку та 

аудиту за темою «Організація і методологія бухгалтерського обліку, аналізу та 

аудиту в умовах глобалізації: досвід, проблеми, перспективи» (державний 

реєстраційний номер 0114U002406). Особисто автором у межах наукової 

програми розроблено пропозиції з удосконалення теоретико-методичних і 

практичних аспектів обліку операцій з продажу товарів із наданням знижок та 

бонусів суб’єктами господарювання. 

Метою дисертаційної роботи є обґрунтування теоретичних положень та 

розробка практичних рекомендацій з удосконалення організації та методики 

обліку операцій з продажу товарів із наданням знижок та бонусів. 

Цільова спрямованість дослідження зумовила постановку і вирішення 

таких завдань: 

!!на підставі дослідження економічної сутності господарських операцій з 

продажу товарів із наданням знижок та бонусів сформулювати визначення 

понять «знижка» та «бонус» для цілей обліку, проаналізувати ключові 

відмінності між зазначеними поняттями, розробити класифікацію операцій з 

продажу товарів із наданням знижок та бонусів для цілей обліку; 

!!проаналізувати вплив нормативно-правового забезпечення на практику 

здійснення й обліку операцій з продажу товарів із наданням знижок та бонусів; 
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!!дослідити поширені у вітчизняних та зарубіжних методиці та практиці 

обліку підходи до відображення господарських операцій з продажу товарів із 

наданням знижок та бонусів після дати первинної реалізації, у т. ч. відповідні 

міжнародні стандарти фінансової звітності, а також публікації зарубіжних 

експертів щодо досліджуваних питань; 

!! визначити теоретико-методичні та практичні проблеми бухгалтерського 

обліку торговельних знижок і бонусів, виокремити й дослідити основні 

проблемні аспекти щодо відображення в обліку операцій з продажу товарів із 

наданням знижок та бонусів після дати первинної реалізації, проаналізувати 

проблеми визнання доходу в рамках таких операцій; 

!! розробити порядок відображення в обліку господарських операцій з 

продажу товарів із наданням знижок та бонусів після дати первинної реалізації, 

запропонувати загальні підходи до оцінки окремих компонентів таких 

торговельних операцій; 

!!надати рекомендації щодо вдосконалення відображення в обліку 

елементів фінансової діяльності, які виникають у ході здійсненні суб’єктами 

господарювання операцій з продажу товарів із наданням знижок за завчасну 

оплату; 

!! узагальнити основні завдання та напрями аналізу операцій з продажу 

товарів із наданням знижок та бонусів з метою формулювання вимог до 

інформаційного забезпечення аналітичних процесів щодо досліджуваних 

операцій; 

!! розробити структуру облікових регістрів для застосування в обліку з 

використанням інформаційних систем та типові форми окремих первинних 

документів з урахуванням специфіки досліджуваних проблем тощо. 

Об’єктом дослідження є система бухгалтерського обліку господарських 

операцій з продажу товарів із наданням знижок та бонусів. 
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Предметом дослідження є теоретико-методичні та організаційні засади 

обліку операцій з продажу товарів із наданням знижок та бонусів. 

Методи дослідження. Теоретико-методологічну основу дослідження 

становить сукупність загальнонаукових та спеціалізованих принципів, положень 

і методів наукового пізнання, використання яких обґрунтовано завданнями 

дослідження. 

З метою вирішення поставлених у дисертаційній роботі завдань у ході 

дослідження використовувалися такі методи: аналізу та синтезу – під час 

з’ясування економічної сутності операцій з продажу товарів із наданням знижок 

та бонусів, а також теоретичного осмислення принципів і проблем їх обліку, 

уточнення понятійно-термінологічного апарату; системний підхід та логічне 

моделювання – під час виявлення чинників, що зумовлюють специфіку обліку 

досліджуваних операцій, формулювання вимог щодо визначення нових об’єктів 

обліку; методи групування та порівняння – під час розробки класифікації знижок 

та бонусів для цілей обліку, опрацювання нормативно-правового забезпечення 

здійснення та відображення в обліку досліджуваних операцій; метод наукового 

абстрагування – для дослідження й узагальнення окремих компонентів 

господарських операцій з продажу товарів із наданням знижок та бонусів; метод 

проектування – для розробки рекомендацій щодо вдосконалення механізму 

обліку досліджуваних операцій та структури облікових регістрів у процесі 

застосування інформаційних систем; таблично-графічний метод – для наочного 

відображення результатів дослідження тощо. 

Інформаційною базою дослідження є нормативні акти України, які 

регулюють торговельну діяльність суб’єктів господарювання й відображення 

їхніх торговельних операцій в обліку та звітності; вітчизняні положення 

(стандарти) бухгалтерського обліку, стандарти бухгалтерського обліку в 

зарубіжних країнах (у т. ч. міжнародні стандарти фінансової звітності); 

результати теоретичних і практичних розробок вітчизняних та зарубіжних 



 8 

авторів з питань обліку операцій з продажу товарів із наданням знижок та 

бонусів; довідкові й інформаційні видання; матеріали науково- практичних 

конференцій і семінарів; дані Інтернет-ресурсів. 

Наукова новизна одержаних результатів полягає в теоретичному 

обґрунтуванні й розробці практичних рекомендацій щодо вдосконалення 

організації та методики обліку операцій з продажу товарів із наданням знижок та 

бонусів. Основні результати дослідження, що характеризують наукову новизну 

та особистий внесок здобувача, такі: 

удосконалено: 

!!порядок визнання для цілей обліку операцій з продажу товарів із 

наданням знижок та бонусів після дати первинної реалізації як 

мультикомпонентних угод, у результаті реалізації яких продавець бере на себе 

певні зобов’язання, що їх виконання може бути рознесено на різні етапи, у зв’язку 

з чим установлена доцільність виокремлення в обліку продавця грошової 

вартості знижок та бонусів, які будуть надані (погашені) клієнтам у майбутньому, 

та вирахування її з доходу під час первинних продажів при здійсненні 

торговельних операцій за програмами відшкодування та бонусними програмами, 

що сприятиме забезпеченню повноти й достовірності облікової інформації щодо 

здійснення таких операцій; 

!!методичне забезпечення обліку операцій з продажу товарів із наданням 

знижок та бонусів після дати первинної реалізації на основі 6-крокової моделі 

аналізу та відображення угод щодо здійснення вказаних операцій, що забезпечує 

єдиний підхід до відображення в обліку таких операцій та підвищення якості 

даних обліку; 

!!положення щодо регулювання обліку в частині методів грошової оцінки 

окремих компонентів господарських операцій з продажу товарів із наданням 

знижок та бонусів після дати первинної реалізації товарів, у т. ч. за цінами 

окремих етапів виконання зобов’язань, за скоригованими ринковими цінами, за 
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очікуваними витратами плюс маржа та за залишковою вартістю, що дає змогу 

підвищити достовірність облікових оцінок щодо досліджуваних операцій і якість 

облікової інформації в цілому; 

!!методичні аспекти врахування елементів фінансової діяльності, які 

виникають у ході здійснення суб’єктами господарювання окремих видів операцій 

з продажу товарів із наданням знижок, як окремих компонентів торговельних 

операцій, що надає можливість уникнути викривлень у даних обліку та звітності, 

а також забезпечити відповідність принципам бухгалтерського обліку й 

фінансової звітності; 

набули подальшого розвитку: 

!! класифікація операцій з продажу товарів із наданням знижок та бонусів 

у торгівлі для цілей бухгалтерського обліку, що дає можливість застосовувати 

єдиний підхід до віднесення господарської операції з продажу товарів із 

наданням знижок або бонусів до того чи іншого типу, на підставі чого 

ухвалюється рішення щодо порядку відображення такої господарської операції в 

обліку; 

!!методичне забезпечення аналізу ефективності операцій з продажу 

товарів із наданням знижок та бонусів, що сприятиме підвищенню якості як 

облікової інформації, так і управлінських рішень, які ухвалюються на підставі 

такої інформації; 

!! організаційно-методичне забезпечення розробки інформаційних систем 

суб’єктів господарювання, структури даних та напрямів їх використання для 

цілей обліку, аналізу й управління в ході здійснення операцій з продажу товарів 

із наданням знижок та бонусів, а також документальне забезпечення та 

відображення у звітності досліджуваних операцій, що дозволяє вдосконалити 

організацію обліку таких операцій, у т. ч. із застосуванням систем автоматизації 

обліку. 
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Практичне значення одержаних результатів полягає в розробці науково 

обґрунтованих рекомендацій щодо вдосконалення обліку операцій з продажу 

товарів із наданням знижок та бонусів, особливо в частині визнання доходів від 

торговельних операцій з наданням (погашенням) знижок та бонусів після дати 

первинної реалізації. Упровадження в практику діяльності суб’єктів 

господарювання, які здійснюють продаж товарів із наданням знижок та бонусів, 

розроблених методичних положень дозволить користувачам облікової 

інформації отримувати релевантну інформацію та, як наслідок, ухвалювати 

слушні рішення на її підставі. На рівні внутрішніх користувачів облікової 

інформації запровадження рекомендацій щодо доповнення плану рахунків 

бухгалтерського обліку, упровадження нового об’єкта обліку, рекласифікації 

окремих видів доходів і витрат, удосконалення документообігу, структури 

облікових регістрів у процесі застосування інформаційних систем тощо 

сприятиме підвищенню якості управління діяльністю суб’єктів господарювання 

в ході здійснення ними господарських операцій із наданням знижок та бонусів. 

Основні теоретичні та прикладні розробки здобувача впроваджено в 

практичну діяльність вітчизняних підприємств: пропозиції щодо відображення в 

обліку операцій з продажу товарів із наданням знижок за завчасну оплату та 

рекомендації щодо вдосконалення структури баз даних у частині врахування 

специфіки операцій з продажу товарів із наданням знижок та бонусів 

(ПП «Дуомед» (м. Дніпро), довідка № 31/1 від 31.05.2016 р.); методичні 

рекомендації щодо визнання доходів від реалізації за результатами здійснення 

операцій з продажу товарів із наданням знижок та бонусів (ТОВ «Ортомедікал» 

(м. Київ), довідка № 18-01/2016 від 18.01.2016 р. та ТОВ «Фортмедика» (м. Київ), 

довідка від 31.05.2016 р.); методичні рекомендації щодо аналітичного 

забезпечення операцій з продажу товарів із наданням знижок та бонусів 

(ТОВ «Ортомедікал» (м. Київ), довідка № 18-01/2016 від 18.01.2016 р. та 

ТОВ «Мак-Сервіс» (м. Київ), довідка № 1�5/16 від 31.05.2016 р.); методичні 
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рекомендації щодо проектування баз даних у частині врахування специфіки 

операцій з продажу товарів із наданням знижок та бонусів та документального 

забезпечення таких операцій (ТОВ «Арагон» (м. Київ), довідка від 31.05.2016 р. 

та ТОВ «Мак-Сервіс» (м. Київ), довідка № 1�5/16 від 31.05.2016 р.). 

Особистий внесок здобувача. Дисертаційна робота є результатом 

самостійного наукового дослідження. Теоретичні узагальнення, положення, 

висновки, рекомендації та пропозиції сформульовані автором самостійно на 

підставі проведених досліджень сучасної вітчизняної практики обліку операцій з 

продажу товарів із наданням знижок та бонусів й аналізу як чинних міжнародних 

стандартів обліку, так і тих, набуття чинності якими очікується в найближчому 

майбутньому. Наукові результати, висновки та рекомендації, що виносяться на 

захист, одержані здобувачем особисто. З наукових праць, опублікованих у 

співавторстві, використано лише ті положення та ідеї, які є результатом 

самостійного дослідження здобувача. 

Апробація результатів дисертації. Основні положення та результати 

дослідження, викладені в дисертації, були обговорені й отримали позитивну 

оцінку на міжнародних і всеукраїнських наукових та науково-практичних 

конференціях, зокрема: XIV Міжнародній науково-практичній конференції 

молодих науковців «Шляхи розбудови економіки України в контексті 

підвищення її конкурентоспроможності» (м. Київ, 3 квітня 2014 року); 

Міжнародній науково-практичній Інтернет-конференції «Інститут 

бухгалтерського обліку і аудиту, контроль та аналіз в умовах глобальних 

економічних змін» (м. Kам’янець-Подільський, 17–18 квітня 2014 року); 

Міжнародній науково-практичній конференції «Розвиток національної 

економіки: теорія і практика» (м. Івано-Франківськ, 3–4 квітня 2015 року); VI 

Міжнародній молодіжній науково-практичній конференції «Научные 

исследования и разработки молодых ученых» (м. Новосибірськ, 18 вересня 2015 
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року); Міжнародній науково-практичній конференції «Міжнародний маркетинг: 

проблеми і перспективи розвитку в Україні» (м. Київ, 12 листопада 2015 року). 

Публікації. Основні положення дисертації викладено у 14 наукових 

працях, у тому числі: 7 статтях у фахових виданнях (загальним обсягом 4,44 друк. 

арк., здобувачу належить 4,37 друк. арк.), 1 статті у виданні, що належить до 

міжнародних наукометричних баз даних (загальним обсягом 0,77 друк. арк., 

здобувачу належить 0,69 друк. арк.), 1 статті у зарубіжних виданнях (загальним 

обсягом 0,41 друк. арк.), 5 тезах науково-практичних конференцій (загальним 

обсягом 1 друк. арк.). Загальний обсяг публікацій, які належать особисто 

здобувачу, становить 6,47 друк. арк. 

Структура та обсяг дисертації. Дисертація складається зі вступу, трьох 

розділів, висновків, списку використаних джерел, додатків. Обсяг основного 

тексту складає 181 сторінку комп’ютерного набору. Робота містить 28 таблиць, 7 

рисунків та 20 додатків на 55 сторінках. Список використаних джерел налічує 

239 позицій і розміщений на 32 сторінках.  
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РОЗДІЛ 1. Теоретичні засади обліку операцій з продажу товарів із 

наданням знижок та бонусів 

 

1.1. Економічна сутність операцій з продажу товарів із наданням 

знижок та бонусів 

 

Проблеми обліку операцій з продажу товарів традиційно привертають 

увагу як теоретиків, так і практиків. Побудова системи обліку торговельних 

операцій у межах цього дослідження потребує, передусім, чіткого розуміння 

економічної сутності таких операцій. Належне врахування специфіки зазначених 

операцій є запорукою побудови ефективної та коректної системи обліку.  

Розвиток системи господарювання, зростання обсягів діяльності 

вітчизняних суб’єктів господарювання супроводжується ускладненням й 

урізноманітненням методів господарювання та інструментів, що їх застосовують 

вітчизняні підприємці. Одним із таких інструментів є застосування так званих 

програм лояльності при здійсненні продажу товарів. 

У додатку А подано дані щодо динаміки та структури оптового 

товарообороту підприємств оптової торгівлі України у період з 2005 по 2015 роки 

та структури роздрібного товарообороту підприємств в Україні за той же період. 

Наведена в додатку А інформація дозволяє зробити висновок про поступове 

зростання обсягів торговельної діяльності в Україні протягом останніх десяти 

років (хоча окремі показники торгівлі не є такими, що зростають невпинно, 

загальна тенденція торговельного товарообороту, вирахованого в національній 

валюті України – гривні, демонструє поступове збільшення обсягів торгівлі). На 

жаль, жодне з досліджень, як офіційних, так і проведених окремими фахівцями, 

не дозволяє достовірно оцінити обсяги здійснення підприємствами України 

операцій з продажу товарів із наданням знижок та бонусів, що пояснюється, по-

перше, відсутністю практики проведення офіційних статистичних спостережень 
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щодо таких операцій і, по-друге, що більш важливо, недосконалістю системи 

обліку операцій з продажу товарів із наданням знижок та бонусів, а також 

методики відображення результатів здійснення цих операцій у звітності суб’єктів 

господарювання. 

У сучасних кризових умовах посилюється роль торгівлі як у формуванні 

економічного потенціалу України, так і в задоволенні потреб споживачів у 

високоякісних товарах і послугах. Від оптимальної організації торговельної 

діяльності, формування відповідної державної політики та створення 

адекватного нормативно-правового середовища її функціонування залежить 

якість життя кожного громадянина, розвиток вітчизняної економіки та її 

конкурентоспроможність. Саме це і визначає підвищений інтерес до торговельної 

діяльності з боку вчених-теоретиків, працівників галузі та органів, що їх 

контролюють. 

Для розгляду економічної сутності досліджуваних у дисертаційній роботі 

операцій доцільно дослідити сутність торговельної діяльності та операцій з 

продажу товарів у цілому. У табл. 1.1 наведено порівняльну характеристику 

визначень досліджуваних питань у чинних нормативно-правових актах. 

Таблиця 1.1 

Порівняльна характеристика визначень понять «торгівля», «торговельна 

діяльність» у чинних нормативно-правових актах 

Нормативно-правовий 
акт 

Визначення або тлумачення 

1 2 
Податковий кодекс 
України. Стаття 14 [114] 

«Торговельна діяльність для цілей розділу XII цього Кодексу 
– роздрібна та оптова торгівля, діяльність у торговельно-
виробничій (ресторанне господарство) сфері за готівку, інші 
готівкові платіжні засоби та з використанням платіжних 
карток» (ст. 14.1.246). 

Закон України Про 
ліцензування певних видів 
господарської діяльності 
[59] 

«Торгівля – будь-які операції, що здійснюються за 
договорами купівлі-продажу, міни, поставки та іншими 
цивільно-правовими договорами, які передбачають передачу 
прав власності на товари». 
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Продовження таблиці 1.1 

1 2 
Податковий кодекс 
України. Стаття 14 [114] 

«Продаж (реалізація) товарів – будь-які операції, що 
здійснюються згідно з договорами купівлі-продажу, міни, 
поставки та іншими господарськими, цивільно-правовими 
договорами, які передбачають передачу прав власності на 
такі товари за плату або компенсацію незалежно від строків її 
надання, а також операції з безоплатного надання товарів» 
(ст. 14.1.202). 

Господарський кодекс 
України [41] 

Господарсько-торговельна діяльність – це діяльність, що 
«здійснюється суб’єктами господарювання у сфері товарного 
обігу, спрямована на реалізацію продукції виробничо-
технічного призначення і виробів народного споживання, а 
також допоміжна діяльність, яка забезпечує їх реалізацію 
шляхом надання відповідних послуг» (ст. 263). 

ДСТУ 4303:2004 «Роздрібна 
та оптова торгівля. Терміни 
та визначення понять» [51] 

Торгівля – «вид економічної діяльності у сфері товарообігу і 
просування їх від виробника до споживача у формі купівлі-
продажу та надавання пов’язаних із цим послуг». 
Торговельна діяльність – «ініціативна, систематична, 
виконувана на власний ризик для одержання прибутку 
діяльність юридичних і фізичних осіб щодо купівлі та 
продажу товарів кінцевим споживачам або посередницькі 
операції, або діяльність із надавання агентських, 
представницьких, комісійних та інших послуг у просуванні 
товарів від виробника до споживача». 

Джерело: узагальнено за [41, 51, 59, 114]. 

У всесвітньо відомому Тлумачному словнику Merriam-Webster 

запропоновано три підходи до трактування терміна «торгівля». Це поняття 

визначається як діяльність або процес продажу, купівлі або обміну товарами та 

послугами; як кількість товарів чи послуг, проданих чи придбаних – тобто суми 

грошей, отриманих шляхом продажу чи купівлі товарів чи послуг; як дії з обміну 

одного товару на інший [217]. В Економічній енциклопедії торгівля тлумачиться 

як «форма обміну продуктами праці й послугами, історично зумовлена 

виникненням і розвитком товарного виробництва» [88]. 

Учені у своїх дослідженнях наразі ще й досі не дійшли згоди в трактуванні 

термінів, що мають відношення до сфери торгівлі. Найдавніше з них було 

запропоновано ще на початку минулого століття професором, депутатом І 

Державної Думи Габріелем Феліксовичем Шершеневичем, який розглядав 
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торгівлю як господарську передавальну діяльність, що має на меті посередництво 

між виробниками та споживачами за взаємного обміну економічними 

благами [171]. На його думку, торговельна діяльність є посередницькою: з одного 

боку торговця стоїть виробник, з другого – споживач. Короткий огляд поглядів 

окремих дослідників щодо понять продажу, торгівлі та торговельної діяльності 

подано у табл. 1.2.  

Таблиця 1.2 

Погляди учених на визначення термінів «торгівля», «торговельна 

діяльність» та «продаж» 

Дослідник Визначення або погляд 
1 2 

Виноградська А.М. 
[36] 

Дефініція має подвійне значення: з одного боку, термін «торгівля» 
означає самостійну галузь народного господарства – торгівлю, з 
іншого боку, – торгові процеси, спрямовані на здійснення актів 
купівлі-продажу товарів. 

Пугачевський Г.Ф. 
[128, 129] 

«Торгівля – вид економічної діяльності у сфері товарообміну і 
просування товарів від виробника до споживача у формі купівлі-
продажу та надання пов’язаних з цим послуг». 

Пальчук П.М. 
[111] 

Торгівля (торговельна діяльність) – діяльність, пов’язана із продажем 
товарів виробничо-технічного призначення і товарів народного 
споживання на підставі різних цивільно-правових договорів, які 
передбачають передачу прав власності на такі товари, а також 
допоміжна діяльність, спрямована на забезпечення умов для їх 
продажу шляхом надання відповідних послуг. 

Фоміна О.В. [163] Продаж – це тристоронній процес доведення товару до споживача, у 
якому в момент продажу, по-перше, передаються права власності на 
об’єкт продажу від продавця до покупця й визнається очікуване 
надходження економічних вигод – виручка, по-друге, визнаються 
витрати, і, по-третє, здійснюється зіставлення доходів і витрат, що 
дає можливість визначити фінансовий результат від продажу – 
прибуток, збиток або беззбитковість. 

Леви М., 
Вейтц Б.А. [75] 

Роздрібна торгівля – це сукупність видів підприємницької діяльності, 
що збільшує вартість товарів і послуг, які продаються споживачам та 
призначаються для особистого або сімейного використання. 

Загородній А.Г., 
Вознюк Г.Л. [53] 

Продаж майна, продукції, робіт, послуг – передавання права 
власності на майно, продукцію, роботи, послуги, нематеріальні 
активи, цінні папери, валютні цінності, інші види фінансових 
ресурсів та матеріальних цінностей іншим юридичним і фізичним 
особам шляхом укладання угод купівлі-продажу чи виміни на певну 
еквівалентну суму коштів, інших цінностей у матеріальній і 
нематеріальній формах, боргових зобов’язань у вартісному 
вираженні. 
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Продовження таблиці 1.2 

1 2 
Мочерний С.В. 
[88] 

Продаж товарів – складова частина збуту, особисте ділове 
спілкування продавця і покупця щодо якості й ціни товару, 
спрямоване на передачу продавцем товару покупцеві за грошову 
плату. 

Сливка Я.В. [141] Продаж – перехід права власності на активи від одного підприємства 
до іншого, що супроводжується зустрічним рухом активів (грошових 
коштів або товарів при бартері). 

Болух А.А. [23] Пропонує розглядати дефініцію «продаж» у двох 
взаємодоповнюваних аспектах: по-перше, продаж – це 
одномоментний процес безпосереднього переходу товару від 
продавця (реалізатора) до покупця із зворотнім рухом грошових 
коштів, який підтверджується фінансовими документами 
(фіскальними чеками, рахунками, накладними тощо); по-друге, 
продаж – це тривалий у часі процес, що супроводжується переходом 
права власності на матеріальні/нематеріальні цінності із 
безпосереднім/без безпосереднього контакту учасників обмінної 
операції, підтверджений фінансовими та юридичними документами 
(договорами), з можливим виникненням заборгованості. 

Джерело: узагальнено за [23, 36, 53, 75, 88, 111, 128, 129, 141, 163]. 

Диференціації понять «торгівля» та «торговельна діяльність» присвячено 

дослідження О.В. Буткевича [32], а торгівлі та комерції – Ж. Крисько [73]. 

Оскільки зазначені поняття можна розглядати з різних точок зору (зокрема, як 

сферу суспільних відносин, як галузь народного господарства, як юридичні 

поняття тощо), для цілей дисертаційної роботи доречно сформулювати та в 

подальшому дотримуватись єдиних визначень досліджуваних понять. Як 

видається, найбільш придатним для цілей обліку є визначення торгівлі як 

самостійної діяльності юридичних і фізичних осіб зі здійснення операцій купівлі-

продажу товарів з метою отримання прибутку. Порівняння визначень категорій 

«торгівля» та «продаж», запропонованих різними фахівцями, дозволяє для цілей 

даної роботи визначити «продаж» (у торгівлі) як процес переходу права власності 

на активи від одного суб’єкта господарювання до іншого за плату. 

У тлумаченні сутності операцій з продажу зі знижками та бонусами (так 

само, як і в трактуванні самих термінів «знижка» та «бонус») ще більше 

розбіжностей, ніж при визначенні термінів «торгівля» і «продаж». Хоча продаж 
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товарів зі знижками можна вважати найдавнішим способом конкурентної 

боротьби: ще наші пращури у ході торгу домовлялися про конкретну ціну 

продажу конкретного товару конкретному покупцеві. Кілька століть (чи, може, 

тисячоліть) по тому продажі зі знижками набули масового розповсюдження і 

стали публічними. Наразі масштабне й широко рекламоване надання знижок 

(проведення акцій чи розпродажів) стало типовою прикметою сучасного стилю 

торгівлі не тільки в промислово розвинутих країнах, але й в Україні.  

Поняття знижки є загальновживаним і тотожним для різних мов, у зв’язку 

з чим детальному вивченню його сутності не прийнято приділяти багато уваги. 

Це твердження справедливе і для сучасних монографій та підручників з історії 

економічної думки, книг з історії торгівлі тощо – в економічній та юридичній 

літературі сутність продажу зі знижками досліджується рідко. Найчастіше більш-

менш формалізовані визначення поняття знижки можна зустріти в різноманітних 

словниках та енциклопедіях. Найбільш давня згадка про термін «знижка», згідно 

зі словником Merriam-Webster, датується 1622 роком. Слово discount, як 

вважається, є модифікацією французького слова décompter, старофранцузького – 

desconter, латинського – discomputare [217]. Короткий огляд окремих визначень 

зі словників та енциклопедій наведено у табл. 1.3. 

Таблиця 1.3 

Визначення поняття «знижка» у словниках та енциклопедіях 

Джерело Визначення або тлумачення 
1 2 

Великий тлумачний 
словник сучасної 
української мови під 
редакцією В.Т. Бусела [35] 

Знижка – це: 
 - зменшення, зниження призначеної, установленої ціни, норми 
і т. ін. 
 - зменшення, зниження вимог до кого-, чого-небудь; поступка. 

Тлумачний словник 
С. Ожегова [96] 

Знижка – сума, на яку знижується ціна товарів. 

Великий тлумачний 
словник російської мови 
під ред. С.А. Кузнецова 
[24] 

Знижка – зменшення, пониження встановленої, назначеної 
ціни, норми і т.ін.; частина, на яку знижується ціна, норма і т.ін. 
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Продовження таблиці 1.3 

1 2 
Тлумачний словник 
англійської мови Merriam-
Webster [217] 

Знижка («discount» англійською мовою) – це: 
 - зниження звичайної або заявленої ціни; 
 - пропорційне списання заборгованості, яке зазвичай 
надається за попередню оплату або оплату готівкою. 
Схожі значення мають і слова-синоніми, такі як trade allowance, 
rebate, reduction або abatement та ін. 

Eкономічна енциклопедія 
[143] 

Знижка – це: 1. Передбачене зниження базової ціни товару для 
проведення фасування, додаткової реклами або на розмір 
природних втрат, псування, бою (склопосуду чи товару у 
скляній тарі під час транспортування). 2. Зниження ціни з 
метою збільшення покупок, формування попиту населення. 3. 
Одна із умов операції, що визначає розмір можливого 
зниження базової ціни товару, зазначеної у договорі про 
операцію. 

Джерело: узагальнено за [24, 35, 96, 143, 217]. 

У вітчизняному законодавстві та фаховій літературі й досі немає 

однозначного трактування поняття «знижка». Р. Грачова [44] та 

І. Хмелевський [164] тлумачать його як коригування ціни реалізації товарів у бік 

зниження та зазначають, що знижка надається в межах попередньо нарахованої 

торгової націнки підприємства. Ф. Котлер з колегами характеризує знижку як 

винагороду продавця покупцеві за виконання додаткових умов та вбачає 

доцільність надання знижки у збільшенні обсягів реалізованої продукції [72]. 

О. Спіріна дає визначення знижки як цінового методу маркетингового 

стимулювання збуту та збільшення обсягів реалізованої продукції, зі 

збереженням визначеного обсягу прибутку аналогічному при дії базових 

цін [147]. О.С. Прохорова трактує знижку як умову операції купівлі-продажу, за 

якої відбувається зменшення вартості продажу товару [126]. 

У фаховій літературі можна знайти й інші підходи до визначення поняття 

та сутності знижки, які часто суперечать один одному. Між тим оптимізація 

обліку та аналізу операцій з продажу товарів зі знижкою обумовлює необхідність 

однозначного тлумачення їхньої економічної сутності. 
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В економічній теорії продаж товарів зі знижкою є передусім проявом 

цінової дискримінації – установлення ціни на більш високому рівні для 

споживачів з нееластичним попитом (без загрози скорочення обсягів їх попиту) і 

на більш низькому рівні – для споживачів з еластичним попитом (що сприяє 

суттєвому збільшенню обсягу попиту). Одним із перших дослідників, які своїми 

працями привернули увагу економістів до економічної сутності цінової 

дискримінації, був Жуль Дюпюї (Arsène Jules-Émile Juvenal Dupuit) – 

французький інженер-економіст, який жив у ХІХ сторіччі. У своїх працях «Про 

збори та транспортні тарифи» (1842 р.), «Вимірювання корисності громадських 

робіт» (1844 р.) та «Корисність та її вимірювання» (1853 р.) службовець 

Управління мостів і тунелів (а згодом і Генеральний інспектор Управління) Жуль 

Дюпюї досліджував питання економічної обґрунтованості будівництва за 

рахунок держави доріг, тунелів і мостів з точки зору суспільної 

корисності [20, 192]. 

Указавши на готовність людей сплачувати за користування дорогами, 

тунелями та мостами набагато більше, ніж їм доводиться реально платити, 

Ж. Дюпюї зробив висновок про те, що суспільна корисність від використання 

зазначених об’єктів є вищою, ніж їхня ціна. Прямо не формулюючи поняття 

цінової дискримінації, він побудував для товарів, що споживаються колективно, 

криву граничної корисності у вигляді спадної лінії задовго до Альфреда 

Маршалла та Артура Пігу. При цьому Ж. Дюпюї висловив припущення, що 

держава встановлює максимальну плату за кожну додаткову одиницю послуги, 

так, що ця максимальна плата знижується дрібними порціями мірою надання 

додаткових одиниць (тим самим ототожнюючи криву граничної корисності з 

кривою попиту). Таким чином, за Дюпюї, загальні надходження від надання 

послуги будуть рівними всій площі під кривою граничної корисності (вона ж 

крива попиту), а сукупна корисність, яку отримують від експлуатації подібних 

споруд, так само дорівнює всій площі під кривою граничної корисності [20]. 
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Відповідно, за будь-якого рівня початкової плати за користування 

громадською спорудою його зниження спричиняє чистий приріст споживчого 

надлишку, рівного загальному виграшу споживачів від зниження ціни за 

вирахуванням фінансових втрат держави. Спираючись на теорію корисності, 

Ж. Дюпюї зазначав, що один і той самий товар (послуга) може мати для його 

споживача різну корисність, а, отже, і ціни, які споживачі готові платити за нього, 

теж різні. Одночасно він розподілив усіх покупців на багатих, заможних і бідних 

(використовуючи сучасну термінологію – вказав на різницю в еластичності 

попиту окремих верств населення). Виходячи з цього, Дюпюї сформулював, по-

перше, мету цінової дискримінації – «примусити кожного покупця принести 

якнайбільше прибутків» і, по-друге, саме визначення цінової дискримінації – 

ситуація, коли «один і той же товар... продається різним покупцям за різними 

цінами» [20]. 

Таких висновків, але іншим шляхом, приблизно в той же час (до 1850 р.) 

дійшов англійський інженер економіст Діонісіус Ларднер (Dionysius Lardner). У 

своїй праці «Економіка залізниць: трактат про нове мистецтво транспортування, 

управління ним, перспективи і відносини – комерційні, фінансові і соціальні», він 

виходив, як сформулювали би сучасники, з позицій теорії фірми. Д. Ларднер 

розглядав диференціацію тарифів на залізниці (залежно від відстані і характеру 

вантажів, що перевозилися) як інструмент, за допомогою якого фірма здатна 

максимізувати прибуток. Аналіз залізничних тарифів дозволив йому узагальнити 

практику їх диференціації. Це розмежування він пояснював, по-перше, 

відмінностями еластичності попиту на послуги залізничного транспорту і, по-

друге, різними видами вантажів. Таким чином, внесок Ларднера полягає у 

виявленні ролі еластичності попиту в практиці цінової дискримінації [198]. 

Найбільший вагомий внесок у дослідження цінової дискримінації зробив 

Артур С. Пігу (Arthur Cecil Pigou). У своїй праці «Економічна теорія 

добробуту» (1924 р.) він запропонував поглиблений аналіз цього явища, дослідив 
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його загальні умови й диференціював три види (або ступені) цінової 

дискримінації. Згідно з його розробками, цінова дискримінація має свої причини 

(передумови появи), ознаки та наслідки, а також своїх суб’єктів (того, хто її 

запроваджує, та тих, хто її зазнає). Визначальною ознакою цінової дискримінації 

є те, що товари і послуги мають однакові характеристики, у них утілені однакові 

витрати виробництва. Проте такі товари і послуги реалізуються за різними 

цінами [112]. Таким чином, цінова дискримінація за А. Пігу – це встановлення 

ціни на більш високому рівні для споживачів з нееластичним попитом (без 

загрози скорочення обсягів їхнього попиту) і на більш низькому рівні – для 

споживачів з еластичним попитом (що сприяє суттєвому збільшенню обсягів 

їхнього попиту) [85]. А. Пігу розрізняв три види цінової дискримінації: 

1.! Цінова дискримінація першого виду (абсолютна або досконала) – існує 

тоді, коли кожному покупцеві встановлюється індивідуальна ціна на рівні його 

готовності платити за товар, тобто найвища ціна, за якою покупець погоджується 

на купівлю одиниці певного товару. Зустрічається дуже рідко. 

2.! Цінова дискримінація другого виду полягає в установленні та 

застосуванні різного рівня ринкової ціни залежно від обсягів продажу товару. 

Такі ціни часто називають нелінійними або багатоставковими. Другий ступень є 

більш популярним у тому разі, коли продавець не може визначити 

платоспроможність окремого покупця і тому пропонує всім однакову структуру 

цін, надаючи можливість кожному вибрати обсяг покупки. 

3.! Цінова дискримінація третього виду запроваджується фірмою-

монополістом тоді, коли на ринку можна виділити декілька окремих груп 

покупців з різною еластичністю попиту. Один із його різновидів – це 

встановлення різних цін на товар залежно від того, чи він споживається на 

внутрішньому ринку чи експортується [112]. Більш детально підходи А. Пігу до 

трактування цінової дискримінації досліджено у Додатку Б. 
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З моменту публікації Артуром Пігу його «Економічної теорії добробуту», 

у якій він дав вичерпну характеристику цінової дискримінації, минуло понад 90 

років. Але й досі явище продажу товарів однакової споживчої вартості за різними 

цінами спостерігається повсякчасно й повсюдно. Практично без змін залишилася 

цінова дискримінація першого ступеня, за якої підприємства-монополісти 

вдаються до диференціації цін з метою збільшення прибутків і заради 

перерозподілу споживчого надлишку на свою користь. 

Подібні інструменти застосовують не лише підприємства, які є 

природними монополістами. Так, зокрема, у США одна з найбільших корпорацій 

(свого часу) на ринку комп’ютерів, компанія Dell, установлювала ціни на модуль 

пам’яті 512 МВ в залежності від категорії покупця: для великого бізнесу – на рівні 

289,99 доларів США, для державних закладів – 266,21 доларів США, для 

домашнього використання – 275,49 доларів США, і для малого бізнесу – 246,49 

доларів США [215]. 

Останнім часом проявом диференціації цін в умовах відсутності 

монопольного контролю продавця за кількістю та цінами на товари на певному 

сегменті ринку стає не підвищення цін, а їх зниження – у вигляді надання 

різноманітних знижок. Особливої уваги заслуговує надання знижок у рамках 

«партнерських бонусних програм» (альтернативні назви – бізнес-моделі 

лояльності, клуби, партнерські програми; у документах Міжнародного комітету 

з інтерпретації фінансової звітності – «Програми лояльності клієнта» – Сustomer 

loyalty program). 

Термін «бонус» (від латинського bonus – користь, вигода, перевага, bonitas 

– досконалість, доброта, бездоганність, доброчесність) – трактується різними 

авторами по-різному. В Економічному словнику бонус тлумачиться як 

«додаткова знижка з вартості (ціни) товару, що надається продавцем у 

відповідності до умов угоди про купівлю-продаж або постійним покупцям» [173], 
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у Великому юридичному словнику – як додаткова винагорода [25], у Wikipedia – 

як грошова чи негрошова премія [26]. 

Аналоги бонусних партнерських програм (під іншою назвою) відомі ще з 

позаминулого століття: з 1896 року компанія Sperry and Hutchinson почала 

продавати свої «зелені марки» (S&H Green Stamps) супермаркетам, 

автозаправним станціям та іншим роздрібним торговцям, які, у свою чергу, 

видавали їх своїм клієнтам у відповідності до суми їхньої покупки; останні мали 

зберігати їх наклеєними у спеціальні книжки, які можна було «погашати» в обмін 

на покупки в магазинах Green Stamps або товарами зі спеціальних 

каталогів [185, 228]. 

Сьогодні за купівлю в одному із торговельних закладів, що є партнерами 

програми, покупці у Великобританії отримують картку лояльності (loyalty card), 

у Канаді – картку винагороди (rewards card), а в США – дисконтну (discount) або 

клубну (club) картку, або картку винагороди (rewards card); один з можливих 

варіантів назви – привілейована картка (advantage card). Такі картки зазвичай 

мають штрих-код чи магнітну стрічку, які легко сканувати, або навіть мікрочіп. 

Інформація, нанесена на них, забезпечує їх власникам можливість пільгового 

обслуговування в закладах інших учасників програми. Новою тенденцією 

останнього часу стала відмова від карток на користь електронних еквівалентів: 

так званих онлайн та мобільних програм лояльності. 

У Сполучених Штатах Америки за даними дослідження, проведеного 

фірмою Colloquy, сумарна чисельність клієнтів усіх партнерських бонусних 

програм, що є чинними в країні, зростає прискореними темпами: якщо у 2010 році 

їх було близько 2 млрд, у 2012 році – 2,6 млрд, а у 2014 – 3,3 млрд. [227]. У 

Німеччині 61% домогосподарств мають картки найбільшої в країні партнерської 

бонусної програми Payback (однієї з більш ніж ста німецьких програм, з оборотом 

понад 190 млн бонусів на рік), яка вже поширила свої операції на Індію, Мексику, 
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Польщу та Італію. Лише в Німеччині в рамках тільки однієї партнерської 

бонусної програми Payback у 2014 році було надано 16,6 млрд купонів [107]. 

Вихід партнерських програм за національні рамки вже став традицією. Так, 

зокрема, найвідоміші готельні мережі, включно з Choice Hotels, Holiday Inn, 

Marriott, пропонують своїм клієнтам картки, на яких фіксуються зароблені 

клієнтами з усього світу бали, які можна обміняти на знижки при оплаті 

майбутніх візитів до готелю, або інші призи, чи авіа-милі (у мережі Hilton за 

програмою HHonors гостям готелю пропонується одночасно отримувати і бали, і 

авіа-милі) [104]. 

У Російській Федерації найбільш відомою є накопичувальна програма 

«Малина» (функціонує з 2006 року), у рамках якої на додачу до основних балів 

клієнти отримують Express (бонусні) бали, які можна використати в більш ніж 

510 торгових закладах Москви та Московської області. Чисельність власників 

карток уже перевищила 6 млн осіб. До числа партнерів «Малини» входять BP, 

Rosinter Restaurants, Beeline, 36.6, Raiffeisenbank та інші компанії. Оборот за 

картками програми у 2012 році перевищив 1,5 млрд доларів США [101]. 

Набули поширення такі програми і в Україні: зазвичай їх учасників 

об’єднує певний банк, який пропонує своїм клієнтам певні знижки під час 

покупки товарів чи послуг за умови використання емітованих ним карток. Так, 

зокрема, ще не так давно Укрпромбанк обіцяв знижки на паливо, Брокбізнесбанк 

– на ліки, страхові, туристичні та юридичні послуги, Родовід Банк та Дельта Банк 

– на найрізноманітніші товари та послуги. ПриватБанк пропонує учасникам 

програми «Бонус+» до 20% знижки в тисячах торговельних точок партнерів 

програми [100].  

VTB Bank організував в Україні програму «Вояж». За наявності картки 

VISA Gold, емітованої цим банком, її власник стає членом партнерської програми 

GlobalBonus [157]. До числа партнерів програми, що надають знижки покупцям-

власникам такої картки, входять «Rozetka», «Сокіл», «Lamoda», АЗС «WOG», 
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«Якіторія», «Сільпо» та інші. Картка Альфа MAXI GOLD дає право на участь у 

програмі «MAXI» – тобто отримання знижок у магазинах «Роксан», 

«Книжковому супермаркеті», ресторанах «КFС», лабораторії «Сінево», 

магазинах «МОYО» тощо [105]. World MasterСard від Credit Agricole дає право 

на отримання подарунків (перелік – на сайті банку) або знижок у магазинах 

«COMFY», мережі «Козирна карта» і ресторанах «СушіЯ» тощо [98]. Клієнти 

ОТП Банку, які отримали від нього будь-яку картку, автоматично стають членами 

«OTP Club». Це надає їм право на знижки у хімчистках «Синдерелла», лікарні 

«Амеда», «Аптеці Доброго Дня», на АЗС «Shell» (за наявності картки «Shell», на 

якій накопичуються «Smart»-бали) тощо [106]. Наявність картки Visa FISHKA від 

Райффайзен Банку Аваль дає право на участь у програмі «FISHKA», партнери 

якої – АЗС «ОККО», супермаркети «Фуршет», магазини «АЛЛО», страхова 

компанія «Універсальна», ресторани «A la minute», «Hotcafe», інтернет-магазини 

«ШипШина», «Bagland» та інші – надають пред’явникам картки знижки в 

залежності від кількості накопичених на картці балів [103]. 

Свого часу досить популярною була і так звана «Чудо®card» – коаліційна 

бонусна програма лояльності, яка об’єднувала партнерів із різних сегментів 

бізнесу: ресторани, кафе, паби, бістро; салони краси; фітнес-клуби; туристичні 

агенції; банки; аптеки; торговельно-розважальні центри та окремі магазини. 

Клієнтам програми обіцяли повернення до 50% від суми витрат на їхні особисті 

«чудо®рахунки» [50]. «МТС Україна» пропонує своїм клієнтам в обмін на 

наперед визначену кількість бонусів або свої послуги (безкоштовні SMS, 

додаткові хвилини, хвилини в роумінгу, послуги мобільного інтернету тощо), або 

подарунки від партнерів програми «МТС-Бонус»: підписку на журнали 

(«Український тиждень», «Cosmopolitan», «Forbes», «За Рулем» і «Футбол»), 

ваучери для відвідування мереж ресторанів «IlMolino», «СушіЯ», «Мировая 

Карта», магазинів «Ельдорадо», «Watsons» та «Praktiker», кінотеатрів 

«Мультіплекс», на страхові послуги від СК «Країна», на послуги турагенцій 
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«Поїхали з нами», на придбання авіаквитків «ВіаКиїв» тощо [102]. Існує чимало 

інших прикладів реалізації партнерських бонусних програм як на території 

України, так і за її межами. У додатках В, Г та Д для ознайомлення наведено 

стислу характеристику правил участі та умов окремих програм лояльності. 

Незважаючи на істотну відмінність у способах практичної реалізації таких 

інструментів як бонуси і знижки, у фахових виданнях дуже часто зустрічається 

об’єднання знижок і бонусів в одну групу: так, зокрема, постійний автор журналу 

Дебет-Кредит Дмитро Бузанов стверджує, що «за своєю суттю бонуси – складова 

частина системи знижок» [30]. У звя’зку з цим вважаємо одним із основних 

завдань дисертаційної роботи з’ясувати економічну сутність бонуса та 

обґрунтувати доцільність його трактування не як «різновиду знижок», а як 

складової угоди, яка включає в себе декілька окремих компонентів (з 

відповідною зміною порядку обліку). Такі угоди в рамках цього дослідження 

пропонується називати мультикомпонентними угодами, сутність яких, для цілей 

обліку, можна сформулювати таким чином: мультикомпонентна угода (для цілей 

обліку) – це угода, яка складається з кількох окремо визначених компонентів, 

кожен із яких вимагає індивідуального відображення в обліку. Відповідно, 

мультикомпонентні операції – це операції, які складаються з кількох окремо 

визначених компонентів, кожен із яких вимагає індивідуального відображення в 

обліку. 

Адже в рамках партнерських бонусних програм ми фактично маємо справу 

з мультикомпонентною угодою: сутність бонусної програми полягає в наданні 

клієнтам програми (покупцям) її учасниками (продавцями) під час (первинної) 

покупки певної кількості бонусів (балів, залікових одиниць винагороди тощо), 

які можуть бути погашені (у вигляді продажів зі знижками або безоплатної 

передачі товарів) під час здійснення наступних покупок у торговельних закладах. 

До числа останніх, в залежності від виду програми, може входити або лише той 
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заклад, що надає й погашає бонус, або інші господарюючі одиниці цієї 

торговельної мережі, або інші партнери за програмами лояльності.  

Головна відмінність між бонусами і знижками полягає в: 

!!часі їх надання: бонуси, на відміну від знижок, надаються раніше від їх 

використання; 

!!необов’язковому характері використання бонусів у разі їх надання; 

!!диференціації доходів різних учасників бонусних програм: у той час як 

одні суб’єкти фіксують зростання доходів унаслідок збільшення обсягів продажів 

товарів (що стимулюється наданням бонусів), інші суб’єкти зазнають певних 

втрат у результаті продажу товарів зі знижками (в обмін на попередньо надані 

іншими партнерами за бонусною програмою); 

!!ціні товару, що продається зі знижкою чи бонусом: у разі надання знижки 

ціна змінюється в бік зменшення, а за умови надання бонуса вона залишається 

незмінною. У подальшому ця різниця спричинює різні підходи до визнання та 

обліку відповідних торговельних операцій, а також, у залежності від юрисдикції 

та чинного законодавства, специфічні податкові наслідки [87]. 

Незалежно від чисельності учасників програми або її назви, бухгалтерія 

суб’єктів господарювання, що входять до партнерської програми, стикається з 

цілою низкою досить складних проблем, пов’язаних із визнанням та оцінкою в 

обліку доходів від первинних продажів, відображенням та оцінкою бонусів, а 

також обліком руху матеріальних цінностей (товарів) – як тих, на які відповідні 

бонуси надаються, так і тих, які за них продаються за зниженими цінами чи 

взагалі даруються. 

 
1.2. Типологія знижок та бонусів у торгівлі для цілей обліку 

 

Для цілей більш глибокого розуміння економічної сутності знижок та 

бонусів та з метою побудови ефективної моделі обліку операцій з продажу 
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товарів із наданням знижок та бонусів необхідно дослідити класифікацію 

зазначених інструментів. Великий тлумачний словник української мови (під 

редакцією В.Т. Бусела) виокремлює 8 видів знижок (бонусна, дилерська, 

кількісна, сезонна, спеціальна, торговельна, функціональна та цінова) [35], 

Wikipedia розрізняє 15 видів (у статті українською мовою) і понад 20 – у статті 

англійською мовою [65], Н. Білова – 6 видів (рекламні, дисконтні, прогресивні, 

сезонні, святкові та на товари, що мають найменший попит) [17], О.Т. Бровко, 

І.І. Катольо і В.В. Стич виокремлюють 12 видів [28]. 

За результатами аналізу фахової літератури можна зробити узагальнення, 

що наразі найбільш уживаний у фаховій літературі підхід до класифікації знижок 

і бонусів полягає в розподілі їх на дві частини, причому критерії розподілу в 

різних дослідників не збігаються. Найчастіше знижки диференціюють за ознакою 

часу або за суб’єктом надання чи отримання. У першому випадку визначальним 

моментом є час надання знижки: у момент продажу або після нього. У другому 

випадку групувати пропонується за іншими напрямами: торговельні знижки, 

отримані від постачальників, та торговельні знижки, надані покупцям. 

Ще один підхід – умовний поділ знижок на зовнішні та внутрішні. Зовнішні 

знижки надаються зазвичай споживачам-власникам певних карток, які під час 

розрахунків за товари й послуги у визначених магазинах, ресторанах, готелях 

тощо отримують знижки в установленому розмірі. Коли суб’єкт господарювання 

входить до цієї системи, він бере на себе зобов’язання надавати знижки 

відповідно до правил системи. З одного боку, це реклама певної організації, 

оскільки вона включається до списку фірм, як правило, досить відомих, а з іншого 

боку, – це спосіб залучення нових клієнтів, які знають, що саме тут вони 

отримають знижку. У результаті цього, як очікується, обсяг товарообігу 

збільшується. Внутрішні знижки встановлюються організаціями також із метою 

залучення додаткових покупців: у новорічні та різдвяні свята, вихідні дні тощо. 

Деякі організації продають своїм клієнтам власні пластикові картки, 
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розраховуючись якими покупці також одержують знижки. Продаж таких карток 

дозволяє отримати свого роду кредит від покупця, заощадити на відсотках, 

сплачених банкам за використання їхніх кредитів. Крім цього, покупець ніби 

«прикріплюється» до певного магазину, він буде закуповувати товари саме тут, 

бо одержить знижку [67]. 

Є. Губа виділяє «прості» і «розпродажні» знижки. Прості знижки 

надаються покупцям із прейскурантної ціни товару, а розпродажні знижки 

застосовуються підприємствами під час розпродажу товарів (зокрема тих, що 

залежалися на складі) [46].  

Цілком очевидно, що наведена класифікація не відображає ані економічної 

сутності, ані всього розмаїття знижок, які сьогодні застосовуються суб’єктами 

господарювання. Наявні на сучасному етапи знижки можна класифікувати за 

декількома ознаками, характеристику яких наведено в табл. 1.4. 

Таблиця 1.4 

Класифікація торговельних знижок 

№ 
з/п 

Ознака 
класифікації 
знижок 

Види (характеристика) знижок за класифікацією 

1 2 3 
1 За суб’єктом 

надання 
Знижки можуть надаватися виробником або посередником 
(компанією, яка не має відношення до виробництва товару) 

2 За суб’єктом 
отримання 

Знижки можуть отримувати посередники або кінцеві споживачі 

3 За часовою 
перспективою 
надання 

Знижки поділяються на постійні, планові чи тактичні 
(короткострокові) 

4 За базою 
нарахування 

Знижки можуть нараховуватися за значної одномоментної покупки, 
за оборотом, обсягом продажу за партнерськими програмами тощо 

5 За часом 
надання 

Знижки пропонуються під час / після продажу того чи іншого товару 
або на наступні покупки 

6 За способом 
вираження 

Знижки виражаються як відсоток зниження прейскурантної ціни, 
число безкоштовних одиниць товару, грошова сума, що повертається 
або зараховується на рахунок покупця для наступних покупок тощо 

7 За формою 
надання 

Знижка реалізується у формі зменшення ціни на товар (у т. ч. 
партнерів), що купується, зарахування в ціну майбутніх покупок, 
повернення готівкою, пропозиції назвати свою ціну, надання 
безкоштовних товарів 
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Продовження таблиці 1.4 

1 2 3 
8 За кількістю 

рівнів 
Однорівнева система знижок означає однакові знижки для всіх 
клієнтів, за багаторівневої системи величина знижки визначається 
сумарною вартістю попередніх покупок 

9 За масштабами 
надання 

Знижки поділяються за ступенем зниження цін та за кількістю 
товарів, на які поширюється знижка 

10 За центром 
видатків  

Виокремлюють знижки, які компенсуються виробником, 
рекламодавцем, державою (особливо в сільському господарстві та 
будівництві житла), іншими особами – асоціаціями, спонсорами 
тощо  

11 За базою 
розрахунку 

Можуть надаватися як за розрахунками з одним клієнтом, так і на 
підставі домовленостей з групами покупців (buyer-групи, мережі 
знижок, купони та сімейні карти тощо) 

Джерело: розроблено автором. 

Розглянемо деякі із зазначених видів знижок детальніше. 

Знижки за обсяг покупок – ступінь зниження стандартної продажної ціни, 

яка гарантується покупцеві за умови придбання ним (одномоментно або 

впродовж обумовленого періоду) партії товару, що перевищує певну величину. 

Остання може бути прив’язана або до натурального виміру (кількість одиниць 

товару або його обсягу чи ваги), або до сумарної вартості покупки (що 

визначається на основі номінальних – довідкових чи прейскурантних – цін). 

Виразом знижки може бути: 

!! відсоток зниження номінальної ціни;  

!! кількість одиниць (обсягу) товару, який може бути отриманий 

безкоштовно або за зниженою ціною; 

!! сума, яка може бути повернена покупцеві грошима або зарахована в 

рахунок оплати наступних партій товару; 

!!право придбати за зниженими цінами продукцію партнерів. 

Знижки за великий обсяг товару, що купується (англ. – rebate – знижка, 

поступка), найчастіше полягають у поверненні покупцеві, який придбав 

обумовлену кількість товару, частини його вартості, і зазвичай пропонуються 

великими компаніями своїм дистриб’юторам і дилерам (як правило, у залік 
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наступних закупівель), значно рідше – кінцевим споживачам. У більшості 

випадків грошові премії не переказують на рахунок отримувача, а зараховують у 

рахунок майбутніх покупок.  

Кінцевим споживачам зазвичай надаються знижки за оборот – тобто за 

придбання товару понад обумовлену суму клієнт отримує право майбутніх 

покупок за цінами нижчими від прейскурантних. Зазвичай такі знижки 

гарантуються постійним клієнтам закладу за умови одномоментної купівлі 

товарів на певну суму і в майбутньому поширюються на всі (або окремі, наперед 

обумовлені) наступні покупки. Майже завжди за такої форми клієнтам надаються 

дисконтні картки. 

Альтернативою дисконтним карткам можуть бути знижки за умови 

пред’явлення встановленої кількості упаковок, етикеток, кришок, флаконів від 

фірмового товару тощо. Ці знижки надаються зазвичай покупцям споживчих 

товарів повсякденного попиту, таких як жувальна гумка, цукерки, напої тощо. 

Інколи товар у рамках таких акцій видається безкоштовно за формальною ціною. 

З точки зору побудови ефективної моделі обліку торговельних операцій з 

використанням знижок одним із ключових факторів щодо трактування та 

відображення знижок є економічна сутність знижок. Типологію знижок 

відповідно до їхньої економічної сутності подано в табл. 1.5. 

Таблиця 1.5 

Типологія знижок відповідно до економічної сутності 

№ 
з/п 

Група 
знижок Короткий опис Основні підвиди 

1 2 3 4 
1 Маркетингові Знижки, які безпосередньо не 

пов’язані з поточною і 
налагодженою логістикою 
продажів 

Прихована рекламна знижка 
Знижки, призначені для 
заохочення продажів нових товарів 
Знижки на пробні партії товару 
Конкурентні знижки 
Сервісні знижки 
Знижки, обумовлені специфікою 
міжкультурних комунікацій 
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Продовження таблиці 1.5 

1 2 3 4 
2 Збутові Знижки, що надаються 

відповідно до чинних угод та 
мають на меті забезпечення 
належного рівня збуту, його 
ритмічності, оборотності товарів 
тощо 

Функціональні знижки 
Дилерські знижки 
Сезонні знижки 
Фінальні (остаточні) знижки 

3 Логістичні Знижки, які надаються для 
оптимізації логістики 

Знижки за обсяг 
Прогресивні знижки 
Експортні знижки 
Знижки при комплектній закупівлі 
Знижки trade-in 

4 Фінансові Знижки, пов’язані з фінансовими 
аспектами торгівлі – умовами 
оплати, строками оплати, 
валютою оплати тощо 

Знижки за передоплату 
Знижки за завчасну оплату 
Знижки за оплату в певній формі 
Знижки за оплату в певній валюті 

Джерело: розроблено автором. 

1. Маркетингові знижки також можна назвати мотиваційними, вони 

впливають на перспективи розвитку, стимулюють поліпшення взаємин 

партнерів, забезпечують структурованість збутових каналів. 

До прихованих рекламних знижок можна віднести проведення компанією-

виробником реклами власної продукції із зазначенням списку торговельних 

організацій, які цією продукцією торгують. Тим самим компанія-виробник 

заощаджує кошти своїх дилерів на рекламу власних брендів, що за економічною 

сутністю рівнозначно наданню їм додаткової знижки. 

Сервісні знижки можуть бути обумовлені тим фактом, що значна частина 

промислової продукції потребує технічного обслуговування в період 

експлуатації. Цю проблему можна розв’язати або шляхом самостійного 

створення та підтримки ефективної сервісної мережі, що потребує значних 

інвестицій і зусиль, або шляхом надання знижок посередникам, на яких будуть 

перекладені функції сервісного обслуговування товарів, що продаватимуться 

споживачам уже без знижок. Різниця в ціні має покривати витрати на гарантійне 

обслуговування. Перепоною на цьому шляху є відсутність (або відносно висока 
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вартість) можливості контролю за виконанням реципієнтом знижки покладених 

на нього додаткових функцій.  

Знижки для заохочення продажів нового товару можна розглядати як 

доповнення до планових, які сприяють просуванню на ринок нового товару. 

Знижка для заохочення продажів нового товару – це міра зниження стандартної 

ціни продажу, яка гарантується торговим посередникам, якщо вони беруть на 

реалізацію нові товари, просування яких на ринок вимагає підвищених витрат на 

рекламу й послуги торгових агентів та інших додаткових витрат. 

Окремим випадком політики знижок є просування нових моделей товару 

на заміну старим, які ще не втратили своєї споживчої вартості. У цьому разі 

надання знижок на старі моделі товару за своєю економічною сутністю є 

переглядом цінової стратегії. 

Знижки на пробні партії товару – це окремий різновид знижок для 

заохочення продажів нового товару. Зазвичай вони встановлюються в ході 

дослідження нового ринку збуту або нового товару на знайомому ринку. Часом 

ці знижки досягають 100%, тобто товар надається торговцю безкоштовно або за 

символічною ціною. Призначення цієї знижки – дати можливість торговому 

агенту або незалежному торговцю визначити основні показники за реакцією 

ринку на цей товар, для встановлення оптимальної (граничної) ціни товару, а 

також для того, щоб торговець зміг провести інші дослідження й здійснити 

рекламні заходи, а споживач – ознайомитися з новим товаром. 

Конкурентна знижка – це знижка для встановлення відповідності цінам 

конкурентів. Яскравим прикладом таких знижок є акції типу «гарантована 

найнижча ціна», коли продавець зобов’язується надати покупцеві знижку, якщо 

останній доведе, що конкурент продає той самий товар за меншою ціною. 

2. До збутових відносять ті знижки з гуртової ціни, які надаються 

виробником посереднику або оптовому покупцеві, що безпосередньо пов’язані з 

поточними угодами і мають на меті забезпечення бажаної рентабельності 
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продажів та поточної оборотності складських запасів. Збутові знижки надаються 

постійним покупцям на підставі окремо укладених угод. У контракті в цьому 

випадку встановлюється шкала знижок (масштаб дисконту), яка 

диференційована залежно від досягнутого обороту протягом певного терміну 

(зазвичай одного року), а також порядок виплати сум на основі цих знижок. Як 

правило, таку систему знижок оформлюють у вигляді колонок (протоколу цін) 

прайс-листа. Потоварна диференціація знижок обумовлюється суттєвими 

відмінностями витрат обігу в процесі реалізації різних товарів, а також 

неоднаковим рівнем рентабельності для різних товарів. Одними з найбільш 

поширених знижок на збут є функціональна знижка (знижка на дистрибуцію), 

сезонні та фінальні знижки (розпродаж). 

Виробник чи оптовий продавець надає різні функціональні знижки 

окремим ланкам торгового ланцюга за виконання певних видів маркетингових, 

логістичних і торгових функцій: послуг із розвитку мережі продажів, розбудови 

дилерської мережі, зберігання товарів, їх обліку тощо. Загалом функціональні 

знижки надаються посередникам, які беруть на себе функції, притаманні 

продавцям; їх надання залежить від товарної та цінової політики виробника, а 

розмір диференціюється для різних каналів дистрибуції. 

Надання функціональної знижки вимагає від дистриб’юторів виконання 

щонайменше однієї з наведених задач: 

!! забезпечення просування товару на ринок; 

!! вихід на нові ринки; 

!! виведення на ринок нових товарів; 

!! розбудова системи дистрибуції; 

!! ведення «цінових війн». 

Роздрібним продавцям функціональні знижки надаються для сортування, 

пакування, фасування товарів. Вони диференціюються залежно від типу 

торговельної точки та виду товарів і розраховуються з урахуванням таких 
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факторів: 

!! обсягу роботи, що виконується; 

!!місця знаходження торговельної точки; 

!!професійного рівня персоналу; 

!! якості пропозицій для клієнтів тощо. 

Функціональні знижки мають не тільки покривати витрати учасників 

каналів дистрибуції, але й слугувати джерелом прибутку. Значний вплив на їхній 

розмір здійснюють традиції в галузі чи в країні. 

Дилерську знижку можна розглядати як різновид функціональної, але вона 

має специфічне призначення: вона може надаватися постійним представникам 

виробника або посередникам зі збуту в рамках партнерських програм з 

обслуговування покупців у мережі магазинів, для просування нових товарів, 

проведення промо-акцій тощо. 

Окремим видом збутових знижок треба виділити схему «пірамідальної» 

торгівлі, яка здійснюється через «консультантів» або «рекрутів» [47]. За цією 

схемою консультант отримує товар за «дистриб’юторською» ціною з метою його 

наступного продажу. Покупцем може бути не тільки споживач, але й ціла низка 

консультантів-покупців, кожний з яких отримує премію (чи знижку) за кожного 

додатково залученого ним консультанта-покупця, якщо останній здійснить 

покупки визначених товарів на певну суму й за певний період. 

Сезонні знижки надаються на придбання товарів сезонного попиту в період 

тимчасової (сезонної) відсутності попиту – у вигляді зниження стандартної ціни 

під час купівлі таких товарів у невідповідний час. До цієї категорії товарів 

належать одяг, товари для відпочинку, будівельні матеріали, окремі товари 

тривалого користування (електрообігрівачі, газонокосарки, кондиціонери тощо). 

Мета встановлення таких знижок полягає в тому, щоб спонукати покупців 

придбати певні товари поза сезоном, що забезпечує прискорення оборотності 

активів і дозволяє виробникам сезонних товарів знижувати коливання 
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завантаження своїх виробничих потужностей і своєчасно розпочинати 

підготовку до виготовлення продукції для наступного сезону. Крім того, вони 

призначені для мінімізації ризику морального старіння (або виходу із моди) 

продукції. 

Величина сезонних знижок зазвичай визначається: 

!! з боку покупця – величиною витрат на зберігання завчасно придбаного 

товару до початку сезону його застосування / продажу, а також вартістю 

залучення коштів для завчасного придбання товарів;  

!! з боку виробника – величиною витрат, які йому довелося б понести в разі 

зберігання виготовленого товару до початку сезону на його власних складах, а 

також зупинки виробництва через знерухомлення оборотного капіталу в запасах 

готової продукції або підтримування його за рахунок додатково залучених 

кредитів під поповнення оборотного капіталу; 

!! з обох боків – часом до початку сезону використання цього товару. 

Логіка знижок на позасезонну закупівлю вимагає їх диференціації в часі: чим 

раніше до початку сезону купується товар, тим більшою повинна бути величина 

знижки. 

Іншими словами, величина сезонних знижок повинна забезпечувати 

покупцеві економію більшу, ніж приріст його витрат на зберігання товару до 

моменту його фактичного застосування / перепродажу, а також залучення 

(знерухомлення) додаткових грошових коштів. З іншого боку, виробник може 

надавати сезонні знижки на суму не більшу, ніж величина його втрат через 

уповільнення оборотності капіталу в результаті неможливості продажу товару до 

початку сезону. 

До сезонних знижок можна також віднести і «тимчасові» знижки на всі 

товари, що продаються в робочі дні та нічні години. Зазвичай вони 

встановлюються супермаркетами з метою зниження навантаження на магазин у 

піковий час продажів. У цьому випадку розміри знижок та їхня ефективність 
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залежать від розміру упущеної вигоди за неможливості забезпечення 

купівельного попиту в години «пік». Специфікою цього виду знижок є те, що 

вони, як і всі інші, призначені для підвищення продажів, але при цьому 

орієнтовані не на тип клієнтів, а на час доби або пори року. Установлюються вони 

з метою забезпечення більш-менш рівномірної виручки протягом дня чи 

впродовж року. Такі знижки іноді називають «згладжувальними». 

Застосовуючи фінальні (остаточні) знижки або знижки на залишки, 

продавці можуть призначати на залишки товарів ціни нижчі від прейскурантних 

(а іноді й нижчі за собівартість) з метою скорочення товарних запасів і залучення 

клієнтів, які в подальшому можуть купувати товари й за звичайною ціною. 

Зазначимо, що зниження ціни на товар з «поганим» строком придатності (таким, 

що наближується до закінчення) за своєю природою не є знижкою, адже 

відображає зменшення корисності продукту, а, отже, і його вартості. У такому 

випадку більш коректним буде застосування терміна «переоцінка». 

У групі збутових знижок також окремо виділяють: 

!! знижки за мерчандайзинг, які надаються пунктам продажу за діяльність, 

спрямовану на підвищення привабливості товарів. Зазвичай мерчандайзингові 

послуги з боку посередника полягають у пріоритетному викладенні товарів 

виробника (дилера) на полицях, розміщенні повної асортиментної лінійки тощо;  

!! знижки за гарантію обсягів продажу конкретної торгової марки 

надаються торговцю, який бере на себе зобов’язання продати погоджені 

сторонами обсяги товарів певного бренду / типу; 

!! календарні знижки (зокрема передсвяткові та післясвяткові, коли 

потрібно розпродати залишок закуплених перед святами товарів) та знижки з 

нагоди особливих подій (наприклад, з нагоди проведення масштабних 

спортивних заходів). 

3. Розглянуті вище уніфіковані знижки за обсяг проданої продукції повною 

мірою не відображають економію, яку може отримати виробник у процесах 
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забезпечення зберігання, транспортування та дистрибуції власної продукції. Для 

відображення потенційних можливостей ефективної реалізації логістичних 

знижок доцільно виокремлювати специфічні логістичні знижки. До логістичних 

знижок відносять ті, що надаються в разі економного розміщення замовлень 

посередниками (зокрема за повне, а не часткове заповнення вантажних палет, 

машин чи вагонів, або відвантаження великих партій товарів із центрального 

складу), оптимізації методів відвантаження, збільшення кількості товару на 

зберігання та в продажу. Їхня мета – оптимізація виробництва, логістики, 

грошових і товарних потоків, що впливають на поточні фінансові показники 

діяльності компанії. 

Усі види логістичних знижок об’єднує економічне джерело – прибуток. 

Надання логістичних знижок веде до зниження реальної ціни придбання товару 

і, відповідно, до збільшення премії покупця (яким, зазвичай у цьому контексті, 

виступає посередник). Ця премія являє собою різницю між економічною 

цінністю товару для покупця і ціною, за якою цей товар йому вдалося купити. 

Рівень логістичних знижок у кожному конкретному випадку визначається: 

!!механізмом та умовами ціноутворення у сфері логістики; 

!! специфікою транспортування та умовами зберігання (з урахуванням 

терміну придатності та спеціальних вимог до зберігання) конкретної продукції; 

!! специфікою транспортування та зберігання товарів у конкретній 

місцевості (у т. ч. законодавчо закріпленими обмеженнями та додатковими 

нормативами); 

!! собівартістю транспортування одиниці товару залежно від величини 

партії; 

!! співвідношенням між попитом і пропозицією як на сам товар, так і на 

послуги щодо його транспортування та зберігання; 

!!пропозиціями конкурентів; 

!!пропозиціями з аутсорсингу; 
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!! обмеженими можливостями «ефекту масштабу » у сфері логістики. 

За умови покупки заздалегідь визначеного товару, обсяги якого зростають 

за кількістю, покупцям надаються знижки за кількість або серійність. Серійні 

замовлення становлять інтерес для виробників, оскільки в процесі виготовлення 

однотипного товару знижуються питомі витрати на виробництво. Знижка дається 

за фактом, або авансово, під угоду, що фіксує таку прогресію. 

Експортні знижки надаються продавцями під час продажу товарів 

іноземним покупцям додатково до тих знижок, які пропонуються покупцями на 

внутрішньому ринку. Їх мета – підвищити конкурентоспроможність товару на 

зовнішньому ринку. Питання надання знижок на експортну продукцію тісно 

пов’язано з поняттям маржинального доходу, особливо для виробництв із 

високою питомою вагою постійних витрат у собівартості продукції. 

Знижки під час комплектної закупівлі товарів зазвичай пропонуються 

фірмами, які продають лінійки взаємодоповнювальних товарів, заохочуючи в 

такий спосіб покупців до придбання декількох товарів з певної лінійки, тобто до 

комплектної закупівлі. Знижка за комплектної закупівлі товарів – міра зниження 

стандартної продажної ціни, яка гарантується покупцеві, якщо він придбає 

певний товар разом з іншими доповнювальними товарами цієї фірми. Іноді до 

складу такого набору товарів, які підпадають під дію знижки за комплектність, 

включаються і товари, вироблені іншою фірмою – партнером за програмою.  

Знижки trade-in надаються в ході продажів нових товарів за умови 

повернення раніше купленого у певної фірми товару. Такі знижки (у розмірі до 

25-30% від прейскурантної ціни) надаються покупцеві в разі повернення ним 

товару застарілих моделей. Такі знижки застосовуються при продажі 

автомобілів, електроустаткування, стандартного промислового устаткування та 

інших товарів тривалого користування. Надання цих знижок нерідко 

обумовлюється можливістю відновлення та перепродажу вживаних товарів.  
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4. Одним із найпопулярніших різновидів фінансових знижок є так звані 

знижки за завчасну оплату, попередню оплату або оплату готівкою, які зазвичай 

розглядають як винагороду покупцеві за якнайшвидшу оплату товару або оплату 

в бажаній формі. Варіанти назви – сash discount, сконто, ретро-знижки, декорт; 

перший випадок їх надання було зафіксовано у 1917 році [217]. Одним із варіантів 

реалізації подібних знижок є знижки за оплату у бажаній валюті. Для уникнення 

неоднозначності, у рамках цього дослідження під знижками за завчасну оплату 

будемо розуміти ті, що надаються за здійснення оплати за товари раніше дати 

остаточного виконання зобов’язань покупця щодо оплати товарів. 

Крім перелічених, існує ще велика кількість «хаотичних» знижок. 

Можливим варіантом їхньої практичної реалізації є встановлення кожного дня 

наперед визначеного відсотка знижки на довільно обрані в цей день товари. Такі 

знижки створюють ілюзію вигідних покупок кожного дня, хоча вони й 

призначаються на вкрай малу кількість товару.  

Крім того, варто вказати ще й на такі знижки, як: 

!! конфіденційна знижка – надається на підставі усної домовленості між 

сторонами;  

!! знижка за PR – надається за позитивні відгуки в соціальних мережах або 

за залучення нових клієнтів; 

!! колективна знижка – надається групі клієнтів із тим чи іншим рівнем 

централізації (від знижки для компаній-«сусідів» спортивної зали до спеціальних 

цін для всіх представників так званої buyer-групи – професійного об’єднання 

покупців); 

!! знижка-абонемент, за якою регулярні послуги пропонуються за нижчими 

цінами, ніж одноразові, так звані клубні знижки, які надаються членам клубу;  

!! знижка персональна анонімна – надається пред’явникам купонів чи 

флаєрів, що розповсюджуються поштою, через ЗМІ або просто на вулиці тощо; 
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!! сегментні знижки, які надаються певному колу осіб або соціальній групі 

– домогосподаркам, студентам, пенсіонерам тощо; 

!! знижки для престижних покупців або VIP-знижки. 

Останні, як випливає із самої назви, надаються покупцям, які належать до 

категорії «престижних», що дозволяє використовувати факт купівлі ними 

певного товару для просування його на ринку, або до тих осіб, у яких продавець 

найбільш зацікавлений чи від яких залежить тою чи іншою мірою. Такі знижки 

надаються на індивідуальних засадах і можуть бути оформлені, зокрема, у формі 

персональних карток покупців. Специфіка цих знижок зазвичай обумовлена 

ступенем публічності їх надання: у той час як знижки для лояльних покупців 

широко рекламуються, знижки для «престижних» покупців найчастіше не 

афішуються й залишаються секретом продавця. Причиною подібної секретності 

є той факт, що цей різновид знижки – найбільш яскравий прояв цінової 

дискримінації, яка взагалі властива механізму знижок. 

Продаж товарів із наданням більшості названих вище знижок є проявом 

прямої сегментації, спрямованої на збільшення обсягів продаж товарів і послуг 

споживачам з еластичним попитом. За класифікацією А. Пігу вони належать до 

цінової дискримінації третього виду. Підсумовуючи сказане, пропонуємо таке 

визначення знижок: знижка – це тимчасове зменшення ціни товару, яке 

надається покупцям у момент чи після здійснення покупки.  

З точки зору економічної сутності як окрему групу інструментів 

заохочення продажів вважаємо за необхідне виділити бонуси, що надаються 

клієнтам в рамках бонусних програм, хоча не всі дослідники поділяють таку 

точку зору. Так, зокрема, Райзберг Б.А., Лозовский Л.Ш., Стародубцева Е.Б. [130] 

та Энциклопедический словарь экономики и права [174] пропонують дефініцію 

«бонусные скидки», з якою, зокрема, цілком погоджується Л. Волкова, 

трактуючи їх як знижки за оборот [38]. Д. Начаркін класифікує бонуси як 

ретроспективні знижки [93], а Д. Бузанов узагалі ототожнює знижки і бонуси 
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[30]. Дотримуючись протилежної думки, пропонуємо розглянути можливі 

критерії класифікації бонусів, характеристику яких наведено у табл. 1.6. 

Таблиця 1.6 

Класифікація бонусів у торгівлі 

№ 
з/п 

Ознака класифікації 
бонусів Види (характеристика) бонусів за даною класифікацією 

1 За кількістю 
учасників програми 

Учасників може бути від одного до безкінечності, зазвичай 
виділяють самостійні, моно-брендові, ко-брендові та 
коаліційні програми 

2 За типом управління Бонусна програма може керуватися якірним партнером чи 
професійним оператором 

3 За часовою ознакою Виділяють одноразовий бонус (купи та отримуй додатково), з 
визначеним часом дії чи постійний 

4 За формою обміну 
бонусу 

Бонуси можуть обмінюватися на перелік товарів відповідно 
до каталогу чи на довільний асортимент 

5 За формою 
нарахування бонусів 

Існують бальна, грошова, відсоткова і подарункова форми 

6 За шкалою 
нарахування бонусів 

Бонуси нараховуються за простою чи прогресивною шкалою 

7 За часом нарахування 
бонусів 

Бонуси нараховуються під час покупки чи за період 

8 За наявністю чи 
відсутністю партнерів 

Програми, що реалізуються торговельними закладами 
самостійно або в партнерстві з іншими суб’єктами 
господарювання 

9 За формою 
підтвердження участі 
клієнта в програмі 

Передбачається електронна чи матеріальна форма 
(наприклад, пластикові картки, які, у свою чергу, можуть 
мати штрих-код, магнітну стрічку, мікросхему або 
мікропроцесор) 

10 За можливістю 
ідентифікації клієнта 

З наданням персоніфікованих карток або карток на 
пред’явника 

11 За обсягом 
інформації, яка 
вимагається від 
клієнта 

Інформація не вимагається, вимагається базова контактна 
інформація або деталізована персональна інформація 

Джерело: розроблено автором. 

Через свою специфіку на окрему увагу заслуговують партнерські бонусні 

програми, адже в рамках таких програм покупцям одного із торговельних 

закладів – члена програми – надається бонусна (клубна, дисконтна, 

преференційна) картка (або інший засіб ідентифікації), за умови пред’явлення 

якої клієнт може на свій вибір отримати знижку або інший бонус під час 

придбання товарів або послуг у будь-якого (у т. ч. іншого) роздрібного торговця 
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– члена цієї ж партнерської програми. У табл. 1.7 наведено фактори, які 

обумовлюють переваги для різних учасників партнерської бонусної програми.  

Таблиця 1.7 

Переваги участі в партнерських бонусних програмах для різних сторін 

№ 
з/п 

Сторона-
учасник 
програми 

Основні переваги та фактори зацікавленості в участі в програмі 

1 Якірні банки  - Доступ до клієнтської бази, яка містить повні характеристики 
реальної платоспроможності клієнтів, що дозволяє пропонувати 
клієнтам персоналізовані банківські продукти, а також якісніше 
оцінювати свої активи та пасиви (за допомогою методу «скорингу»); 
 - доступ до даних тих осіб, які на сьогодні не є клієнтами цього банку;  
 - комісійний дохід від обслуговування операцій. 

2 Торговельні 
компанії – 
учасники 
програми 

 - Механізм надання і використання бонусів створює додаткову 
можливість утримання клієнта в торговельних закладах і збільшення 
обсягів реалізації товарів і послуг як за рахунок безпосередньо 
продажів свого товару, так і за рахунок надання покупцям товарних 
бонусів [27]; 
 - скорочення бюджету на реалізацію програми: витрати на запуск 
(емісію карток, рекламу, установлення програмного забезпечення 
тощо) та функціонування програми (так само як і ризики) 
розподіляються між декількома учасниками; 
 - учасники програми мають спільну базу даних, що дозволяє їм 
персоніфікувати маркетингові пропозиції клієнтам залежно від їхнього 
віку, статі, преференцій у покупках, стилю життя тощо, а також 
залучати нових клієнтів; 
 - велика кількість та розмаїття бонусних товарів є привабливими для 
клієнтів і дозволяють підвищувати зацікавленість клієнтів у здійсненні 
покупок у торговців-учасників партнерських програм; 
 - партнери за програмою отримують додатковий зиск від взаємних 
референцій та рекламування. 

3 Клієнти  - Одна програма дозволяє їм отримувати бонуси в різних торговельних 
закладах; 
 - одна програма дозволяє їм погашати бонуси в різних торговельних 
закладах, забезпечуючи більший вибір; 
 - скорочення експлуатаційних витрат торговельних закладів-учасників 
програм та можливість доступу до програм з боку невеликих торговців 
теоретично можуть спричинити загальне зниження торговельних 
націнок та, відповідно, знизити ціни для кінцевих споживачів. 

Джерело: розроблено автором. 

Найбільш цікавими для дрібних торговців є коаліційні програми, які 

об’єднують декілька учасників – переважно ті компанії, які не мають можливості 

забезпечити необхідні інвестиції та супровід цілого комплексу робіт. Вступивши 
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до «коаліції», вони можуть не мати окремого штату, програмного забезпечення, 

аналітиків, методистів. Найбільш успішним прикладом такої «коаліції» є мережа 

Tesco у Великобританії, що ще з 1924 року об’єднує понад 2700 торгових центрів 

у всьому світі [99]. 

З урахуванням вищенаведеного пропонуємо в межах дисертаційної роботи, 

для цілей обліку, розуміти бонуси як похідні від знижок інструменти програм 

лояльності, сутність яких полягає в наданні клієнтам за здійснення покупок 

прав на отримання додаткових вигод від продавця (або його партнерів) у 

майбутньому. Найчастіше таке право на отримання додаткових вигод надається 

у вигляді права на отримання знижки під час здійснення майбутніх покупок. 

Відповідно, партнерську бонусну програму (ПБП) можна визначити як комплекс 

взаємопов’язаних технологічних, методичних, організаційних та економічних 

інструментів і заходів, що забезпечують її клієнтам можливість робити повторні 

покупки в учасників програми за пільговими цінами або з наданням інших 

додаткових благ. 

Класифікація знижок необхідна для адекватного розуміння їхньої сутності 

і, відповідно, для коректного відображення в обліку всіх операцій щодо продажу 

товарів із застосуванням знижок та бонусів. Економічна сутність таких операцій 

визначатиме підходи до їх трактування для цілей обліку і залежатиме, у тому 

числі, від економічної природи відносин та юридичного статусу учасників 

програм лояльності. 

Жодна з наведених вище класифікацій не задовольняє вимог щодо 

розмежування окремих типів господарських операцій з продажу товарів із 

наданням знижок та бонусів для цілей обліку та не може бути покладена в основу 

системи обліку таких операцій. За результатами проведеного дослідження 

видається найбільш доцільним, для цілей обліку, керуватися класифікацією 

програм надання знижок і бонусів, запропонованою спеціалістами 

PricewaterhouseCoopers (PwC), однією з компаній так званої «великої четвірки», 
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відповідно до якої виділяється лише 3 види програм надання знижок та бонусів, 

які представлені на рис. 1.1. 

 
Рис. 1.1. Класифікація програм надання знижок та бонусів (джерело: 

виконано за [212]) 

Відзначимо, що запропонована класифікація в жодному разі не є вичерпною 

для всіх знижок та бонусів, але, на наш погляд, вона найбільш вдало враховує всі 

істотні аспекти досліджуваних операцій для цілей обліку та дозволяє розрізняти 

їх з точки зору суттєвості саме для цілей обліку, а тому пропонується для 

використання як базова класифікація операцій з продажу товарів із наданням 

знижок та бонусів для цілей обліку в рамках цієї роботи.  

 
1.3. Економіко-правове регулювання здійснення та обліку операцій з 

продажу товарів із наданням знижок та бонусів 

 

Знижки стали предметом державного регулювання ще в ХХ сторіччі. Так, 

зокрема, у прийнятому у США в 1936 році законі Робінсона-Патмана (Robinson-

Patman Act) містилась вимога до виробників надавати всім роздрібним торговцям 

однакові знижки. Одним з найбільш дискусійних питань щодо регулювання 

операцій з надання знижок залишається підхід до домовленості між виробником 

Види програм надання знижок та бонусів за класифікацією PricewaterhouseCoopers

• програми, у рамках яких покупці отримують знижку
безпосередньо під час купівлі товару

Дисконтні 
програми (Discount 

programs)

• програми, у рамках яких клієнтам нараховують певні
фінансові вигоди, що надаються згодом у грошовій формі
(наприклад, нарахування певної кількості відсотків на
кредитні картки за здійснені з їх використанням оплати)

Програми 
відшкодування

(Rebate programs / 
cash back)

• програми, у рамках яких клієнти за здійснені покупки
отримують бонуси (пункти, бали, кредити, валюту тощо),
що можуть бути використані для отримання інших товарів
безкоштовно або зі знижкою

Програми бонусів
(Points programs)
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та продавцем про встановлення мінімальної ціни: чи має така домовленість 

заборонятися per se – тобто безумовно (як порушення Закону Шермана), чи на 

основі «правила доцільності» у кожному конкретному випадку (за прикладами 

можна звернутися до протоколів засідань Сенату США [231]). Наразі закони про 

мінімальну ціну, що діють у декількох штатах США, забороняють продавати 

товар нижче за його собівартість, а останнім федеральний закон стосовно знижок 

(прийнятий 2008 року) визначив, які знижки лікарні США мають надавати 

незастрахованим пацієнтам [199]. 

Нормативно-правові акти, які регулюють надання торговельними 

закладами знижок і бонусів та відображення таких операцій в бухгалтерському 

обліку в Україні, доцільно поділити на чотири групи в залежності від рівня 

регулювання, як представлено у табл. 1.8. 

На першому рівні регулювання здійснення та обліку операцій з продажу 

товарів із наданням знижок та бонусів найвищу юридичну силу має Конституція 

України, у статті 42 якої сказано, що «… держава забезпечує захист конкуренції 

у підприємницькій діяльності. Не допускається зловживання монополізмом та 

недобросовісна конкуренція» [70]. Загальні питання ціноутворення, основні 

засади цінової політики, організаційні засади роботи торговельних закладів та 

заходи на захист конкуренції розглядаються у Цивільному, Господарському та 

Податковому кодексах України. 

Так, зокрема, Господарський кодекс України (стаття 30) відносить 

установлення монопольних знижок до «неправомірних угод між суб’єктами 

господарювання» [41]. Статтею 632 Цивільного кодексу України встановлено, 

що ціна в договорі встановлюється за домовленістю сторін (ч. 1); зміна ціни після 

укладення договору допускається лише у випадках і на умовах, установлених 

договором або законом (ч. 2); зміна ціни в договорі після його виконання не 

допускається (ч. 3) [165].  
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Таблиця 1.8 

Рівні регулювання обліку операцій з продажу товарів із наданням знижок 

та бонусів 

№ 
з/п 

Рівень 
регулювання Документи Характеристика рівня 

регулювання 
1 I рівень 

(найвищий) – 
Конституція 
України та 
закони 

Конституція України, Податковий 
кодекс України, Господарський 
кодекс України та закони України 

На цьому рівні регламентуються 
загальні правила діяльності 
суб’єктів господарювання та 
здійснення торговельних 
операцій, украй рідко окремо 
розглядаються питання 
використання в діяльності 
підприємств знижок та бонусів, 
закладено принципи ведення 
бухгалтерського обліку в Україні. 

2 II рівень – 
національні 
та міжнародні 
стандарти 
обліку 

Національні та міжнародні 
положення (стандарти) 
бухгалтерського обліку – П(С)БО i 
МCФЗ (IFRS) 

На цьому рівні встановлюються 
методологічні засади ведення 
обліку, у т. ч. описані окремі 
загальні положення щодо обліку 
досліджуваних операцій. 

3 III рівень – 
офіційні 
інструкції, 
рекомендації, 
роз’яснення 
та тлумачення 

Інструкція про застосування 
планів рахунків бухгалтерського 
обліку та Методичні рекомендації 
з бухгалтерського обліку, 
роз’яснення Комітету з тлумачень 
Міжнародної фінансової звітності 
– КТМФЗ (IFRIC), листи та 
роз’яснення державних органів 
щодо окремих питань обліку та 
оподаткування 

На цьому рівні найбільш 
детально з усіх регламентовано 
облік досліджуваних операцій. 

4 IV рівень – 
внутрішні 
нормативні 
документи 
торговельного 
підприємства 

Накази про облікову політику 
підприємств, робочі плани 
рахунків підприємства, 
регламенти бухгалтерських та 
інших адміністративних служб та 
порядок організації та реалізації 
внутрішнього контролю. 

Ця група документів формується 
в межах системи управління 
конкретного підприємства та є 
обов’язковою до виконання лише 
в рамках діяльності окремого 
підприємства. 

Джерело: розроблено автором. 

Цивільний кодекс, так само як і Податковий, регулює переважно питання 

податкових знижок. Крім положень про податкові знижки, Податковий кодекс 

України в розділі V, у якому регламентовано оподаткування податком на додану 

вартість, містить статті, що стосуються безпосередньо питання оподаткування 
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операцій купівлі-продажу товарів зі знижками. Це, зокрема, статті 188 та 192, 

якими встановлено, що знижка, надана покупцеві (за відповідності додатковим 

умовам), не включається до складу оподатковуваного доходу. Сказане стосується 

також і знижки, наданої після дати первинної реалізації [114]. У попередніх 

редакціях Податкового кодексу аналогічні настанови були наведені й у розділі III 

щодо оподаткування податком на прибуток підприємств, але в чинній на момент 

підготовки цієї роботи до друку редакції Податкового кодексу такі норми 

(зокрема, стаття 135 «Порядок визначення доходів та їх склад», стаття 140 

«Особливості визнання витрат подвійного призначення» та ін.) були скасовані. 

Більш конкретно процеси надання знижок і бонусів та їх облік 

висвітлюються в законах України: 

!! «Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні» (Закон 

№ 996-XIV від 16.07.1999); 

!! «Про захист прав споживачів» (Закон № 1023-XII від 12.05.1991); 

!! «Про ціни і ціноутворення» (Закон № 5007-VI від 21.06.2012); 

!! «Про захист від недобросовісної конкуренції» (Закон № 236/96-ВР від 

07.06.96); 

!! «Про рекламу» (Закон № 270/96-ВР від 03.07.1996). 

У Законі України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в 

Україні» визначаються основні моменти щодо можливості для підприємств 

самостійно визначати облікову політику, обирати форму бухгалтерського обліку, 

розробляти систему управлінського обліку, звітності і контролю господарських 

операцій, затверджувати правила документообігу і технології обробки облікової 

інформації тощо [54]. Знижки згадуються у вітчизняних законах «Про захист 

прав споживачів», «Про ціни та ціноутворення», «Про захист економічної 

конкуренції» та «Про захист від недобросовісної конкуренції». Коротка 

характеристика окремих положень вказаних законів, у частині, що стосується 

здійснення операцій з продажу товарів із наданням знижок, наведена в табл. 1.9. 
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Таблиця 1.9 

Короткий огляд регулювання надання знижок у чинних законах України 

№ 
з/п Джерело Короткий зміст 

Вплив на 
операції з 

надання знижок 
1 2 3 4 
1 Закону України 

«Про ціни та 
ціноутворення» 
№ 5007-VI від 
21.06.2012 [62] 

Законом декларується вільне встановлення цін і 
тарифів на всі види продукції, товарів і послуг, 
за винятком тих, щодо яких здійснюється 
державне регулювання цін і тарифів (ст. 11). 
Знижка згадується лише у ст. 1 і 13. Ст. 1 
«Визначення термінів» визначає знижку 
(знижувальний коефіцієнт) як «зменшення ціни 
товару виробником (постачальником) під час 
його продажу (реалізації)». Способи державного 
регулювання цін описані у ст. 13, згідно з якою 
державне регулювання цін здійснюється 
Кабінетом Міністрів України, органами 
виконавчої влади та органами місцевого 
самоврядування відповідно до їхніх 
повноважень шляхом запровадження процедури 
декларування зміни ціни або реєстрації ціни та 
встановлення обов’язкових для застосування 
суб’єктами господарювання розміру знижок, а 
також: фіксованих і граничних цін; граничних 
рівнів торговельної надбавки (націнки) та 
постачальницько-збутової надбавки; граничних 
нормативів рентабельності; розміру 
постачальницької винагороди. 

Передбачено 
право суб’єктів 
господарювання 
самостійно 
встановлювати 
ціни на товари, у 
т. ч. надавати 
знижки на них, 
окрім тих товарів і 
послуг, щодо яких 
здійснюється 
державне 
регулювання цін. 

2 Закону України 
«Про захист 
прав 
споживачів» 
№ 1023-XII від 
12.05.1991, 
ст. 15 [58] 

Уживання понять «знижка» або «зменшена 
ціна» або будь-яких інших, аналогічних за 
значенням, дозволяється лише з додержанням 
таких умов: (а) якщо вони застосовуються до 
продукції, яку безпосередньо реалізує суб’єкт 
господарювання; (б) якщо такого роду знижка 
або зменшення ціни застосовується протягом 
визначеного та обмеженого періоду часу; 
(в) якщо ціна продукції є нижчою від її 
звичайної ціни. Після публічного повідомлення 
щодо початку застосування знижок або 
зменшення ціни до відома споживачів повинна 
доводитися інформація про ціну продукції, яка 
була встановлена до початку проведення 
відповідного розпродажу, застосування знижок 
або зменшення ціни, а також – про ціну цієї ж 
продукції, установлену після їх початку. 

Запроваджено 
обмеження щодо 
здійснення 
окремих видів 
торговельних 
операцій із 
наданням знижок, 
додаткові вимоги 
щодо 
інформування 
покупців тощо. 
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Продовження таблиці 1.9 

1 2 3 4 
3 Закон України 

«Про захист від 
недобросовісної 
конкуренції» 
№ 236/96-ВР 
від 07.06.1996, 
ст. 15 [56] 

У підпункті 15-1 ст. 15 «Досягнення 
неправомірних переваг у конкуренції» до 
переліку інформації, що вводить в оману, 
включено, зокрема, відомості, які містять 
неповні, неточні або неправдиві дані про ціну і 
знижки на товари, роботи та послуги. 

Передбачена 
відповідальність 
за поширення 
неповної, 
неточної або 
неправдивої 
інформації щодо 
знижок у торгівлі. 

Джерело: узагальнено за [56, 58, 62]. 

Ретроспективний аналіз законів, що, серед іншого, регулюють і надання 

знижок, свідчить про зниження уваги законодавців до цього аспекту торгівлі. 

Так, зокрема, в Законі України «Про обмеження монополізму та недопущення 

недобросовісної конкуренції у підприємницькій діяльності» № 2132-XII від 

18.02.1992, що втратив чинність 27 лютого 2002, була ст. 4, яка відносила до 

зловживання монопольним становищем на ринку встановлення на свої товари 

дискримінаційних цін (тарифів, розцінок), що обмежують права окремих 

споживачів, та встановлення монопольно низьких цін (тарифів, розцінок) на свої 

товари, що призвело або може призвести до обмеження конкуренції. Додатково 

до даної статті, у ст. 5 визначалося, що антиконкурентними узгодженими діями 

визнаються погоджені дії (угоди), що призвели або можуть призвести до 

встановлення (підтримання), у тому числі, і монопольних знижок [60]. 

Між тим у Законі України «Про захист економічної конкуренції» № 2210-

III, що був прийнятий 11.01.2001 на заміну попередньому закону, єдина згадка 

про знижки міститься у ст. 19 – у визначенні Продавця певного виду товарів, який 

вважається таким, що залежить від покупця, якщо цей покупець отримує від 

такого продавця, крім традиційних торговельних знижок чи винагород в іншій 

формі, особливу винагороду, яку не отримують інші подібні покупці. Таким 

продавцям забороняється встановлювати щодо господарської діяльності 

суб’єктів господарювання обмеження, які, як правило, не застосовуються до 
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інших суб’єктів господарювання, або застосовувати без об’єктивно виправданих 

причин різний підхід до різних суб’єктів господарювання [57]. 

Маємо відмітити, що наведені вище нормативні акти не забезпечують ані 

належної регламентації обліку операцій з продажу товарів зі знижками, ані 

належного захисту суб’єктів господарювання – як продавців, так і покупців. У 

той же час, судові спори щодо питань захисту економічної конкуренції між 

суб’єктами господарювання є поодинокими винятками, окрім проваджень щодо 

скасування рішень Антимонопольного комітету України. 

Для порівняння, у країнах Євросоюзу проблемами знижок, серед іншого, 

опікується Європейська комісія та її структурний підрозділ – Генеральний 

директорат з конкуренції, рішення якого ґрунтуються як на ст. 82 (85 за старою 

редакцією) Римського договору, так і прийнятому декілька десятиліть тому 

Законі про конкуренцію Європейської спільноти (European Union competition 

law). Відповідно до цього документа, у разі виявлення використання знижок як 

інструменту конкурентної боротьби на винних міг бути накладений суттєвий 

грошовий штраф. Так, ще у травні 1991 року в результаті позову (1986 року) 

французького гуртового торговця Vincent Gosme SA до відомого виробника 

коньяків Martell and Co. останній був оштрафований на 300 тис. єкю за те, що не 

надав позивачеві знижок під час продажу коньяку для подальшого експорту за 

межі Франції [133]. 

У подальшому розміри штрафів за недобросовісну конкуренцію зросли в 

декілька разів. Так, у 2009 році значно вищий штраф було стягнуто за надання 

знижок: за позовом від Virgin Atlantic авіакомпанія British Airways була 

оштрафована на 6,8 млн євро за «зловживання домінуючим становищем на ринку 

надання послуг авіаперевезень у Великобританії». Одним із трьох головних 

пунктів обвинувачень стала «нова схема заохочення, за якою агентам з продажу 

квитків була знижена базова величина комісії, але надавалася додаткова комісія 

у разі, якщо загальна виручка від продажів квитків на літаки British Airways, 
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оформлених агентом в конкретний календарний місяць, була більшою, ніж 

протягом відповідного місяця минулого року» [134]. 

У 1983 році позов за надання знижок під час продажу шин для вантажівок 

та автобусів був висунутий проти їх виробника NV Nederlandsche Banden-

Industrie Michelin. Останнього спочатку оштрафували на 680 тис. екю, але потім 

це рішення було переглянуте [135].  

У 2012 році Європейський суд залишив без змін рішення у справі Tomra 

Systems and others v. Commission (Справа C�549/10 P), визнавши «ретро-бонуси», 

надані компанією, антиконкурентними, оскільки вони сприяли значному 

покриттю ринку, що могло істотно обмежити або усунути конкуренцію, – штраф 

склав 16 млн євро [136]. Одне з останніх за часом рішень щодо законності 

надання знижки було прийняте у 2016 році у Німеччині: найбільший у світі 

Датський виробник виробник іграшок LEGO бува оштрафований німецьким 

регулятором (Bundeskartellamt) на 141 тис. доларів США за заборону 

дистриб’юторам надавати знижки на свою продукцію впродовж 2012-2013 

років [195]. 

Ще одне зі знакових рішень про законність надання ретро-знижок – від 12 

червня 2014 року – було прийнято Судом першої інстанції Європейських 

Спільнот у справі Т-286/09 – Intel Corp. v Commission. Своїм вердиктом Суд 

підтримав рішенням Європейської комісії (2009 року) про накладення штрафу в 

1,5 млрд доларів США на компанію Intel, яка домінувала на ринку центральних 

процесорів, за надання знижок Dell, HP, NEC, Lenovo і роздрібному продавцю 

MSH у разі закупівлі в Intel певної частки продукції (яка для NEC, зокрема, 

становила 80%), необхідних комп’ютерних чипів. Такі умови надання знижок 

домінуючою компанією, за рішенням суду, надають торговельним угодам 

характер ексклюзивності (або квазі-ексклюзивності), що є перешкодою ринковій 

конкуренції [137]. 
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Відтоді знижки «за лояльність», які надаються компаніями, що займають 

домінуючі позиції на ринку Євросоюзу, мають автоматично визнаватися 

антиконкурентними, навіть без економічного аналізу їхнього ефекту, і надалі 

Комісія не має доводити, що саме ретро-знижки стали вирішальним фактором у 

виборі продавця. 

В Україні, незважаючи на підвищену увагу Антимонопольного комітету 

України (АМКУ) до системи знижок, за переконанням юристів, поки що відсутні 

офіційні роз’яснення про критерії їх оцінки [159]. Знижки за лояльність не 

заборонені як такі, але ризик зловживання виникає тоді, коли компанія, що їх 

надає, посідає монопольне становище на ринку. За деяких обставин, за нормами 

вітчизняного законодавства знижки «за лояльність» можуть кваліфікуватися як 

зловживання домінуючим становищем. Згідно із Законом України «Про захист 

економічної конкуренції» надання бонусів в рамках партнерських програм 

лояльності підпадає під дію ст. 6 «Антиконкурентні узгоджені дії суб’єктів 

господарювання». Так, зокрема, до бонусів у рамках партнерських програм 

мають пряме відношення відразу декілька підпунктів пункту 2, яким визнаються 

антиконкурентними узгоджені дії, що стосуються:  

!! встановлення цін чи інших умов придбання або реалізації товарів; 

!! усунення з ринку або обмеження доступу на ринок інших суб’єктів 

господарювання, покупців, продавців; 

!! застосування різних умов до рівнозначних угод з іншими суб’єктами 

господарювання, що ставить останніх у невигідне становище в конкуренції; 

!! укладення угод за умови прийняття іншими суб’єктами господарювання 

додаткових зобов’язань, які за своїм змістом або згідно з торговими та іншими 

чесними звичаями в підприємницькій діяльності не стосуються предмета цих 

угод; 

!! істотного обмеження конкурентоспроможності інших суб’єктів 

господарювання на ринку без об’єктивно виправданих на те причин [57]. 
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Аналізуючи цей закон, варто пам’ятати, що зазначений перелік дій не є 

виключним, що означає потенційну здатність АМКУ визнати анти-

конкурентними будь-які інші дії, які прямо не вказані в Законі, але підпадають 

під загальне визначення таких дій [127]. Порушення, які призводять або можуть 

призвести до недопущення, усунення чи обмеження конкуренції або до 

обмеження інтересів інших компаній чи споживачів, що було б неможливим за 

умов суттєвої конкуренції, загрожують накладанням значних штрафів, 

притягненням посадових осіб підприємств до відповідальності тощо. 

Як зазначає фахівець з питань конкурентного права Олександр Вознюк, 

проблемними вважаються такі знижки або бонуси за лояльність, що надаються 

покупцеві за умови, що він купуватиме весь або майже весь обсяг товару тільки 

в певного постачальника, або купуватиме в нього, крім того обсягу, що купується 

зазвичай, також і додатковий обсяг (який він традиційно купував у конкурентів), 

але вже зі спеціальною знижкою або бонусом. Такі знижки, по суті, можуть 

розглядати як хабар, що надається в обмін на відмову постачальника від 

придбання продукції конкурентів – і для їх трактування має значення як характер 

знижки або бонуса, так і розмір [37]. 

У звіті Антимонопольного комітету України за 2013 рік зазначається, що 

за результатами дослідження стану конкуренції на ринках лікарських засобів, 

розпочатого ще у 2011-2012 роках, з метою запобігання порушенням 

законодавства про захист економічної конкуренції, у 2013 році було внесено 300 

рекомендацій учасникам ринку роздрібної торгівлі лікарськими засобами, що 

мають структурні ознаки індивідуальної чи колективної монополії, а з метою 

припинення дій, які містять ознаки порушення законодавства про захист 

економічної конкуренції, було розпочато 52 справи за ознаками таких 

порушень [63]. У Додатку Е наведено детальний аналіз структури припинених 

Антимонопольним комітетом України порушень законодавства про захист 

економічної конкуренції за видами порушень та за галузями за 2014 рік. 
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Як зазначається у звіті АМКУ, політика бонусів та знижок для 

великооптових компаній у разі придбання ними продукції для її подальшої 

реалізації через тендерні процедури потребує особливої уваги, особливо коли 

додатково до звичайних бонусів застосовується бонус у розмірі 15-25 % вартості 

реалізованої на тендерних торгах продукції. За твердженням експертів АМКУ, це 

свідчить про те, що «під час реалізації значної кількості лікарських засобів 

іноземного виробництва, дистриб’ютори в Україні мають безпосередню 

зацікавленість у придбанні якомога дорожчих лікарських засобів. При цьому, 

торговельна надбавка відіграє менш істотну роль у формуванні їх доходів, ніж 

дохід, що отримується за допомогою існування зворотного потоку грошових 

коштів у відсотковому співвідношенні до придбаного товару. Фактично, іноземні 

компанії нав’язують вітчизняним дистриб’юторам умови, за яких вони вимушені 

діяти для обмеженого кола споживачів, реалізовувати продукцію для споживачів 

за завищеними цінами» [63]. 

У зв’язку з цим, органами Комітету було розпочато розгляд 4 справ про 

антиконкурентні узгоджені дії, що стосуються постачання лікарських 

засобів [63]. У 2014 році було відкрито ще 6 справ у зв’язку з порушеннями, які 

спеціалісти АМКУ знайшли в текстах контрактів на поставку лікарських засобів, 

п’ять з яких продовжували розглядати й у 2015 році; експерти не виключають 

можливості відкриття нових справ за результатами розслідувань [11]. 

Доречно зазначити, що підставою для початку розслідувань щодо надання 

бонусів стало різке підвищення (на 10-90%) цін на деякі медичні препарати у 

2010 році. У ході розслідування як одне з найбільш характерних порушень у 

контрактах між виробниками та дистриб’юторами фармацевтичної продукції 

було виокремлено надання бонусів або знижок за звичайне виконання умов 

контракту: якщо виробник продає дистриб’ютору товар за 100 грн, а за місяць 

повертає йому за звичайне виконання умов контракту 20 грн у вигляді ретро-

знижки, бонуса, списання боргу або з використанням інших механізмів, то у 
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Комітету виникає питання: чому такий товар одразу не був проданий за 80 грн. У 

таких випадках АМКУ вбачає ознаки порушень [11]. 

АМКУ вже декілька років вивчає питання надання знижок і бонусів на 

фармацевтичному ринку та досліджує їх вплив на доступ конкурентів до каналів 

збуту й ціноутворення, поширюючи свою занепокоєність цим питанням і на інші 

олігополістичні ринки. Аналізуючи ефект знижки, наданої кінцевому покупцеві, 

експерти визнають, що знижка приносить вигоди споживачеві й відображає 

ефективність механізму конкуренції. Такі знижки дозволяють збільшити обсяг 

продажів і ринкову частку виробника, дистриб’ютора і роздрібного торговця на 

відповідному ринку товару, що є нормальним механізмом конкуренції, результат 

якого – збільшення ринкової частки – є правомірним. У разі ж надання знижки 

дистриб’ютору або роздрібному торговцю, і знижка, і бонус, як правило, не 

доходять до споживача. У таких випадках, у сукупності з певними умовами 

поставки, такими як заздалегідь узгоджений річний обсяг, умови надання ретро 

знижки або ретробонуса тощо, можуть призвести до антиконкурентних ефектів, 

що обмежують доступ конкурентів до каналу збуту [37]. 

У цілому, за відсутності офіційних роз’яснень з оцінки знижок, орієнтиром 

у цьому питанні можуть бути настанови і практика ЄС, які часто слугують 

своєрідним стандартом оцінки для АМКУ. Виходячи із судової практики ЄС і 

положень настанов Єврокомісії, знижки «за лояльність» можуть розглядатися як 

зловживання домінуючим становищем, якщо в результаті їх застосування: 

!! кінцева ціна на товар (з урахуванням усіх знижок і бонусів) виявляється 

нижчою від рівня собівартості – така політика знижок прирівнюється до 

«хижацького» ціноутворення з метою витіснення конкурентів для подальшого 

встановлення монопольних цін на товари / послуги; 

!! ефект від використання знижок співставний з наслідками ексклюзивних 

угод з домінуючою компанією, які фактично змушують клієнта купувати всю або 
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більшу частину товарів у одного постачальника, тим самим перешкоджаючи 

виходу на ринок нових гравців або витісняючи існуючих конкурентів [159]. 

Щодо нормативно-правового забезпечення досліджуваних операцій в 

Україні, додатково зазначимо, що до законодавчо-нормативних документів, 

окрім нормативних документів Верховної Ради України та Кабінету Міністрів 

України, також доцільно віднести нормативні документи Державної фіскальної 

служби України, роз’яснення Вищого арбітражного суду України та нормативні 

документи органів місцевого самоврядування. До другої групи нормативних 

документів належать національні нормативно-правові документи, які регулюють 

методологічні засади ведення обліку окремих підприємств в Україні, та 

міжнародні стандарти фінансової звітності. Серед вітчизняних стандартів, що 

мають відношення до проблем обліку знижок і бонусів, слід передусім назвати 

Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 15 «Дохід», що визначає 

методологічні засади формування в бухгалтерському обліку інформації про 

доходи підприємства та її розкриття у фінансовій звітності. Відповідно до ст. 7 

цього П(С)БО, дохід (виручка) від реалізації продукції – це загальний дохід 

(виручка) від реалізації продукції … без вирахування наданих знижок, у той час 

як чистий дохід визначається шляхом вирахування з доходу від реалізації 

продукції окремих показників, у т. ч. наданих знижок [118]. 

Значно більше уваги знижкам і, особливо, бонусам приділяється в 

міжнародних стандартах фінансової звітності. Так, зокрема, облік операцій 

продажу в рамках бонусних програм регламентується положеннями декількох 

міжнародних стандартів фінансової звітності (у т. ч. МСБО 18 «Дохід», МСБО 37 

«Забезпечення, умовні зобов’язання та умовні активи», МСФЗ 13 «Оцінка 

справедливої вартості» та інших), які містять положення про необхідність 

трактувати продаж товарів із наданням бонусів на наступні операції купівлі як 

угоду, у процесі обліку якої надані бонуси мають ураховуватися не тільки в 

кількісному, а й у грошовому виразі – тобто як окремий компонент торговельної 
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угоди. Але в чинних на сьогодні міжнародних стандартах фінансової звітності 

відсутня єдина позиція щодо обліку досліджуваних операцій, що буде більш 

детально проаналізовано в другому розділі дисертаційної роботи. 

З 1 січня 2018 року стане обов’язковим для використання новий 

міжнародний стандарт фінансової звітності – МСФЗ 15 – «Доходи від контрактів 

із клієнтами» (IFRS 15 Revenue from Contracts with Customers), ухвалений в 

листопаді 2011 року. Мета МСФЗ 15 полягає в установленні принципів, якими 

підприємство має керуватися в процесі підготовки звітів для споживачів 

фінансової звітності про природу, величину, терміни й невизначеність доходів і 

грошових потоків, що витікають з договору із замовником [203]. Цей документ 

має безпосереднє відношення до специфіки обліку досліджуваних операцій і буде 

більш детально розглянутий і проаналізований у наступних розділах цієї роботи. 

До третьої групи нормативних документів входять Тлумачення КТМФЗ 

(Комітету з тлумачення міжнародних стандартів фінансової звітності – 

International Financial Reporting Interpretations Committee), а також Інструкція про 

застосування плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, 

зобов’язань і господарських операцій підприємств і організацій; Інструкція з 

інвентаризації основних засобів, нематеріальних активів, товарно-матеріальних 

цінностей, грошових коштів і документів та розрахунків; Методичні 

рекомендації про застосування регістрів бухгалтерського обліку; інші 

нормативно-правові акти.  

У цій групі найбільш важливими для розв’язування питань щодо 

відображення в обліку операцій з продажу товарів із наданням знижок і бонусів 

є роз’яснення Комітету з тлумачень Міжнародної фінансової звітності КТМФЗ 13 

(IFRIC 13) «Програми лояльності клієнтів» (Customer Loyalty Programmes). Цей 

документ безпосередньо стосується обліку операцій з продажу товарів з 

наданням знижок та бонусів та буде детально розглянутий у наступних розділах. 
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В Україні питання обліку знижок і бонусів знайшло своє найповніше 

висвітлення у листі Державної митної служби від № 13.1/13.1-1996-ЕП від 13 

червня 2002 року «Щодо можливих знижок з ціни товару». У цьому документі 

подано вичерпний базовий перелік знижок, які можна використовувати на 

законних підставах під час укладання зовнішньоекономічних контрактів. 

Зазначений документ прямо вказує на можливість широкого застосування 

прийомів і методів маркетингової цінової політики у зовнішньоекономічній 

діяльності підприємства. Згідно із зазначеним вище листом під час визначення 

контрактної ціни сторонами контракту можуть бути враховані різноманітні 

знижки: проста знижка, знижка «сконто», прогресивна, бонусна, дилерська, 

спеціальна, сезонна, експортна, прихована. У листі вказується, що в окремих 

випадках знижка як така не згадується в тексті контракту, а в процесі переговорів 

визначається кінцева ціна з урахуванням знижки, і ця ціна фіксується в тексті 

контракту [172]. 

До четвертої групи документів, що регламентують здійснення та облік 

операцій з продажу товарів із наданням знижок та бонусів, включені нормативні 

документи, які належать до компетенції самого суб’єкта господарювання – наказ 

про облікову політику підприємства; робочий план рахунків; наказ про 

проведення інвентаризації; посадові інструкції; графіки документообігу та 

інвентаризації; регламенти бухгалтерських та інших адміністративних служб та 

порядок організації та реалізації внутрішнього контролю; наказ керівництва про 

встановлення знижок з переліком товарів, на які надаються знижки, умови 

їхнього надання, розмір знижки і термін її дії; прейскурант (прайс-лист) із 

зазначенням усіх вказаних умов тощо. Надання знижок покупцям на товари має 

здійснюватися на підставі відповідного розпорядчого документа. Це може бути 

Положення про маркетингову політику підприємства або Положення про 

знижки. У цих документах обґрунтовуються розмір цін та знижок, які 

застосовуються підприємством (з урахуванням розміру партії реалізованого 
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товару, строків поставки, умов оплати та інших чинників), а також економічна 

значущість та ефективність маркетингових і рекламних заходів та акцій, що 

проводяться. Рішення щодо надання знижок та проведення розпродажів 

підкріплюються наказом керівника про проведення акції, у якому бажано вказати 

мету проведення акції, перелік акційних товарів, період надання знижок, розмір 

знижок та умови їх надання тощо. 

 

Висновки за розділом 1 

 

За результатами проведеного дослідження теоретико-методичних засад 

обліку операцій з продажу товарів із наданням знижок та бонусів можемо 

зробити такі висновки: 

1.! На підставі аналізу фахової літератури визначені ключові відмінності 

між знижками та бонусами, які полягають у часі їх надання та використання, 

імовірнісному характері їх використання, цінах товарів, які встановлюються при 

використанні знижок та бонусів, а також специфічній для бонусних партнерських 

програм можливості диференціації доходів учасників такої програми. 

Систематизовано переваги та недоліки операцій з продажу із наданням знижок 

та бонусів. 

2.! У результаті дослідження питань цінової дискримінації учасників 

ринку, у т. ч. з точки зору історичної перспективи, установлено, що використання 

знижок та бонусів у торгівлі, за окремих умов, слід вважати проявами цінової 

дискримінації. 

3.! На підставі проведеного аналізу фахової літератури щодо з’ясування 

економічної сутності понять «бонус» та «знижка» обґрунтовано твердження, що 

зазначені категорії не отримали наразі єдиного визначення. За підсумками 

проведеного аналізу економічної сутності та класифікації знижок і бонусів 

запропоновано такі дефініції для цілей обліку: 
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!! знижка – це тимчасове зменшення ціни товару, яке надається покупцям 

у момент чи після здійснення покупки; 

!!бонус – похідний від знижок інструмент програм лояльності, сутність 

якого полягає в наданні клієнтам за здійснення покупок прав на отримання 

додаткових вигод від продавця (або його партнерів) у майбутньому. 

4.! За результатами дослідження партнерських бонусних програм як 

підвиду бонусних програм визначені переваги участі в таких програмах для 

різних категорій учасників, схарактеризовано основні види таких програм, за 

підсумками чого запропоновано таке визначення вказаного поняття для цілей 

обліку: партнерська бонусна програма – комплекс взаємопов’язаних 

технологічних, методичних, організаційних та економічних інструментів і 

заходів, що забезпечують її клієнтам можливість робити повторні покупки в 

учасників програми за пільговими цінами або з наданням інших додаткових благ. 

5.! Установлено, що класифікація знижок і бонусів необхідна для 

адекватного розуміння їх економічної сутності і, відповідно, для коректного 

відображення в обліку всіх операцій щодо продажу товарів із наданням знижок 

та бонусів в обліку та звітності торговельних закладів. За результатами 

дослідження різновидів знижок та бонусів (у т. ч. бонусів у межах партнерських 

бонусних програм), що надаються торговельними організаціями, розроблено їх 

детальну класифікацію. Знижки диференційовано за чотирма типами 

(маркетингові, збутові, логістичні та фінансові) та 11 класифікаційними 

ознаками, а бонуси – за 11 класифікаційними ознаками, що буде покладено в 

основу визначення класифікації господарських операцій з продажу товарів із 

наданням знижок і бонусів для цілей обліку.   

6.! Аргументовано доцільність, для цілей обліку, віднесення операцій з 

продажу товарів із наданням знижок і бонусів до однієї з трьох програм:  

!!дисконтні програми – програми, у рамках яких покупці отримують 

знижку безпосередньо під час купівлі товару; 
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!!програми відшкодування – програми, у рамках яких клієнтам 

нараховують певні фінансові вигоди, що надаються згодом у грошовій формі; 

!!бонусні програми – програми, у рамках яких клієнти за здійснені 

покупки отримують бонуси (пункти, бали, кредити, валюту тощо), що можуть 

бути використані для отримання інших товарів безкоштовно або зі знижкою. 

7.! Досліджено окремі випадки практики реалізації програм надання 

знижок і бонусів суб’єктами господарювання (у т. ч. судової практики щодо 

тлумачення сутності таких програм), що визначає напрямки та дає підстави для 

розробки рекомендацій щодо вдосконалення методики відображення 

досліджуваних операцій в обліку з урахуванням специфіки таких операцій. 

8.! Аналіз вітчизняних нормативно-правових документів дозволив виявити 

наявність істотних прогалин у нормативно-правовій базі щодо здійснення та 

відображення в обліку операцій з продажу товарів із наданням знижок і бонусів. 

За умови застосування вітчизняними суб’єктами господарювання досліджуваних 

інструментів програм лояльності окреслені проблеми вимагають належного 

висвітлення, зокрема з таких питань: визначення та тлумачення сутності операцій 

з продажу із наданням знижок та бонусів; нормативно-правового забезпечення 

регулювання програм лояльності; методичних рекомендацій щодо відображення 

операцій з продажу із наданням знижок та бонусів в обліку і звітності; 

рекомендацій щодо документального забезпечення таких операцій. 

Результати дослідження опубліковані в [5, 10, 178]. 
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Розділ 2. Організація та методика обліку операцій з продажу товарів із 

наданням знижок та бонусів 

 

2.1. Особливості організації та методики обліку операцій з продажу 

товарів із наданням знижок та бонусів в Україні 

 

Порядок відображення нарахованих знижок і бонусів у бухгалтерському 

обліку підприємства-продавця обумовлюється конкретним видом пільги. Для 

цілей бухгалтерського обліку необхідно виділити окремі групи операцій з 

продажів із наданням знижок та бонусів залежно від тих факторів, які 

зумовлюють економічну сутність таких операцій, що, у свою чергу, впливатиме 

на порядок їх обліку. У цьому розділі буде коротко проаналізовано загальні 

підходи до відображення в обліку господарських операцій з продажу товарів із 

наданням знижок та бонусів, а також загальноприйняту практику щодо обліку 

таких операцій, використовувану як вітчизняними бухгалтерами, так і їх 

іноземними колегами.  

Одразу зазначимо, що більшість наявних у чинних нормативно-правових 

актах положень стосуються податкового законодавства. І хоча в цій роботі не 

розглядається облік з метою нарахування і сплати податків, проведення 

вибіркового аналізу суто податкових норм дає нам можливість прояснити 

позицію регуляторів щодо досліджуваного питання. 

Для дослідження загальних підходів до відображення в обліку операцій з 

продажу з наданням знижок та бонусів спершу наведемо стислий огляд методики 

обліку торговельних операцій. При відображенні в обліку операцій з продажу 

товарів бухгалтерія торговельних підприємств має здійснити облікові записи на 

відображення змін одразу в декількох об’єктах обліку, перелік і характеристику 

яких наведено в табл. 2.1. 
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Таблиця 2.1 

Основні об’єкти обліку при здійсненні продажу товарів у торгівлі 

№ 
з/
п 

Об’єкт 
обліку Опис Рахунки синтетичного 

обліку 
Аналітичний 

облік 

1 2 3 4 5 
1 Дохід від 

реалізації 
Визнання доходу від 
реалізації товарів за 
методом нарахування 

702 «Дохід від реалізації 
товарів» (збільшення 
(одержання) доходу від 
реалізації – за кредитом 
субрахунку) 

За групами 
товарів, 
структурними 
підрозділами, 
торговими 
правочинами 
тощо 

2 Зобов’язан
ня з 
непрямих 
податків та 
зборів 

Відображається платниками 
таких податків та зборів 
відповідно до чинних норм 
податкового законодавства. 
Для цілей розрахунку і 
сплати податків розмір 
доходу, що підлягає 
оподаткуванню, може 
обчислюватися іншим 
шляхом, з урахуванням 
додаткових факторів 

702 «Дохід від реалізації 
товарів» (суми непрямих 
податків (акцизного 
збору, ПДВ та інших, 
передбачених 
законодавством) 
відображають за дебетом 
субрахунку) 

За видами 
податків, за 
ставками 
податків, за 
торговельними 
правочинами 
тощо 

3 Стан 
розрахункі
в з 
покупцями 
та рух 
грошових 
коштів 

На підприємствах 
роздрібної торгівлі, у разі 
отримання оплати від 
покупців безпосередньо в 
момент реалізації товару, 
дебіторська заборгованість 
не нараховується, а сума 
отриманих від реалізації 
товару коштів 
відображається на рахунках 
обліку грошових коштів. За 
інших умов оплати та на 
підприємствах оптової 
торгівлі необхідно вести 
облік розрахунків з 
покупцями. Попередня 
оплата від покупців 
визнається кредиторською 
заборгованістю, а у випадку 
відвантаження товарів на 
умовах відстрочки платежу 
визнається дебіторська 
заборгованість 

301 «Грошові кошти в 
касі» та 311 «Поточні 
рахунки в національній 
валюті» (за дебетом – 
отримання коштів від 
покупців); Рахунок 36 
«Розрахунки з 
покупцями та 
замовниками» 
(нарахування 
дебіторської 
заборгованості – за 
дебетом, за кредитом – її 
погашення або 
списання); 681 
«Розрахунки за авансами 
одержаними» 
(отримання авансу від 
покупця – за кредитом, а 
за дебетом – списання 
такого авансу у випадку 
відвантаження товарів) 

Грошові кошти 
– за видами 
грошових 
коштів, 
структурними 
підрозділами, 
розміщенням 
кас, рахунками 
в банках тощо. 
Дебіторська та 
кредиторська 
заборгованість 
покупців / 
перед 
покупцями – за 
категоріями 
покупців, 
окремими 
покупцями, 
торговими 
правочинами 
тощо 



 66 

Продовження таблиці 2.1 
1 2 3 4 5 
4 Собівартість 

реалізовани
х товарів 

Собівартість реалізованих 
товарів в оптовій торгівлі 
визначається одним із методів 
оцінки вибуття запасів 
(ідентифікованої собівартості 
відповідної одиниці запасів, 
середньозваженої 
собівартості, собівартості 
перших за часом надходження 
запасів – ФІФО). У роздрібній 
торгівлі товари можуть 
обліковуватися за цінами 
продажу, тобто з урахуванням 
торговельної націнки 

902 «Собівартість 
реалізованих товарів» 
(визнання собівартості 
реалізованих товарів у 
складі витрат періоду 
відображається за дебетом 
субрахунку) 

За групами 
товарів, 
торговими 
правочинами та 
іншими 
напрямами, 
визначеними 
підприємством 

5 Товари та 
торговельна 
націнка 

Вибуття запасів визначається 
за одним із методів оцінки 
вибуття запасів. У разі обліку 
товарних запасів за цінами 
продажу (для роздрібних 
підприємств), торговельна 
націнка накопичується на 
окремому субрахунку 

28 «Товари» (списання 
реалізованих товарів – за 
кредитом рахунку, 
нарахування торговельної 
націнки – за дебетом 
субрахунку); 285 «Торгова 
націнка» (за кредитом 
відображається збільшення 
суми торгових націнок, за 
дебетом – зменшення 
(списання)) 

За місцями 
зберігання, 
точками 
продажу, видами 
(групами) 
товарів, 
партіями товарів 
тощо 

Джерело: узагальнено за [68, 92, 121]. 

Первинними документами, що підтверджують реалізацію товарів 

виступають рахунки-фактури, видаткові накладні, накладні на відпуск товарів, 

товарно-транспортні накладні, акти приймання-передачі товарів, товарні чеки, 

прибуткові касові ордери та виписки банку (для роздрібної торгівлі), 

бухгалтерські довідки тощо. Саме на підставі цих документів у бухгалтерському 

обліку відображають дохід від реалізації товарів та інші об’єкти обліку 

відповідно до переліку вище [48]. 

Для обліку знижок Інструкцією про застосування Плану рахунків 

бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій 

підприємств і організацій, затверджено наказом Міністерства фінансів України 

№ 291 від 30.11.1999 передбачено субрахунок 704 «Вирахування з доходу», за 

дебетом якого відображаються суми надходжень за договорами комісії, 
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агентськими та іншими аналогічними договорами на користь комітентів, 

принципалів; сума наданих після дати реалізації знижок покупцям, вартість 

повернених покупцем продукції та товарів та інші суми, що підлягають 

вирахуванню з доходу. За кредитом субрахунку 704 відображається списання 

дебетових оборотів на рахунок 79 «Фінансові результати» [68]. 

Порядок відображення господарських операцій з продажу товарів із 

наданням знижок та бонусів має визначатися типом операції, яку здійснює 

суб’єкт господарювання, адже методика обліку таких операцій визначається 

економічною сутністю останніх. Найпростішими для дослідження методики 

обліку є, безумовно, господарські операції з продажу товарів із наданням знижок 

у межах дисконтних програм (перший тип за прийнятою за основу в цьому 

дослідженні класифікацією). Визначною особливістю таких програм є миттєвий 

характер їх реалізації (у тому, що стосується взаємовідносин з покупцем), тобто 

знижки надаються покупцеві безпосередньо в момент реалізації товару. 

Одразу маємо відзначити, що під знижками, що надаються при купівлі 

товару, у різних джерелах можуть матися на увазі різні за економічною сутністю 

інструменти. Так, зазвичай вітчизняні спеціалісти розподіляють знижки, що 

надаються при придбанні товару, на дві підгрупи: 

!! знижки, виплачені за певні дії покупця в інтересах продавця, котрі 

розглядаються як надання послуг (маркетингових, рекламних, логістичних 

тощо); 

!! знижки, не пов’язані з наданням послуг [150]. 

Знижки, які належать до першої підгрупи, кваліфікуються як винагорода за 

надані покупцем послуги (у т. ч. для цілей обчислення податків). Іншими 

словами, по суті покупець за винагороду виконує в інтересах продавця конкретні 

дії, у результаті яких привертається увага потенційних клієнтів до товарів 

продавця. Так, відповідно до пп. 14.1.108 п. 14.1 ст. 14 Податкового кодексу 

України, до маркетингових послуг, серед інших, належать послуги з розміщення 
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продукції платника податку в місцях продажу [114]. Раніше Державна податкова 

адміністрація України (ДПАУ) надавала особливого значення словосполученню 

«продукція платника податку», маючи на увазі, що платник податку повинен 

бути власником цієї продукції, для того щоб мати можливість відносити подібні 

послуги на витрати. Але з прийняттям узагальнюючої податкової консультації, 

затвердженої наказом ДПАУ «Про затвердження Узагальнюючої податкової 

консультації щодо віднесення витрат на оплату маркетингових та рекламних 

послуг до складу витрат» № 123 від 15.02.2012, ситуація змінилася, і подібні 

непорозуміння не виникають. Таким чином, регулятор у своїй узагальнюючій 

консультації визнає таке: 

!!методом просування товарів постачальника на ринку є сплата 

мотиваційних виплат (премій, бонусів, інших заохочень) на користь третіх осіб; 

!!мотиваційні виплати можуть включати премію (бонус) за дострокову 

сплату дебіторської заборгованості, за виконання плану закупівель товарів 

постачальника, за точність закупівельних прогнозів, за дотримання певного 

асортименту товарів під час закупівлі; 

!! такі виплати є винагородою за досягнення певних економічних 

показників третіми особами (дистриб’юторами) у межах своєї основної 

діяльності [156]. 

Досягнення таких показників обґрунтовано сприяє пожвавленню збуту 

товарів постачальника, стимулює просування товарів каналами дистрибуції. Такі 

мотиваційні виплати включаються до витрат на збут [156]. 

Отже, подібні заходи слід розглядати окремо від суті договору поставки й 

ураховувати їх як надання послуг. Тобто для покупця товару це буде дохід від 

надання маркетингових (або інших) послуг, а саме дохід від операційної 

діяльності, а продавець товару понесе витрати на оплату подібних послуг [150]. 

Як правило, ніяких проблемних питань, пов’язаних з визнанням та обліком 

таких видів знижок з точки зору фінансового обліку не постає (продавець у 
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своєму обліку визнає витрати на збут, а покупець, відповідно, доходи від надання 

послуг). Але з точки зору управлінського обліку відсутність конкретизованих 

даних про такі знижки унеможливлює подальший аналіз їх ефективності та 

вирішення питання щодо доцільності їх надання і, в разі позитивної відповіді, 

розрахунку конкретної їх величини. Ураховуючи сказане, вважаємо, що 

підприємство має дуже детально розробляти інформаційну політику, 

кореспонденцію проведень в управлінському обліку, рівень деталізації 

аналітики, структуру реєстрів тощо. Інформаційна політика підприємства щодо 

відображення подібних транзакцій має будуватися з урахуванням індивідуальних 

потреб та специфіки діяльності підприємства і на практиці не може бути сталою, 

а, навпаки, має динамічно розвиватися разом із поширенням у діяльності 

підприємства таких операцій та усвідомленням керівництвом підприємства 

постійно зростаючої значущості деталізованої і якісної інформації. Водночас 

зазначимо, що вказана підгрупа знижок є більш характерною для підприємств 

оптової торгівлі, для яких покупці (у т. ч. підприємства роздрібної торгівлі) 

можуть надавати певні послуги, такі як мерчандайзинг, послуги з просування та 

збуту тощо. Як бачимо, такі операції не є знижками за своєю економічною 

сутністю і не відповідають сформульованому вище визначенню знижок (для 

цілей обліку). Такі операції не є предметом аналізу в цій роботі. 

Порядок обліку знижок, що належать до другої підгрупи (тобто тих, що не 

пов’язані з наданням послуг), у найбільш загальному вигляді визначено вже на 

рівні чинного Плану рахунків. Так, зокрема, у бухгалтерському обліку не 

використовують субрахунок 704 «Вирахування з доходу» у разі, якщо торгове 

підприємство надає знижки в момент реалізації. Його застосовують у разі 

надання знижки після дати реалізації, коли треба відкоригувати вже отриманий 

дохід, який уже був відображений продавцем раніше, виходячи з ціни продажу. 

А в разі надання знижки в момент реалізації суб’єкт господарювання має 

відображати фактично отриманий дохід з урахуванням наданої знижки 
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безпосередньо на субрахунку 702 [68]. Отже, при складанні фінансової звітності, 

зокрема форми № 2 «Звіт про фінансові результати», у рядку 2000 «Чистий дохід 

від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)» суб’єкт господарювання 

відобразить фактичну виручку з урахуванням наданих знижок [92]. 

За результатами дослідження встановлено, що, залежно від облікової 

політики підприємства та налаштувань систем автоматизації обліку, на практиці 

може виникати ситуація, коли за кредитом субрахунку 702 відображається сума 

доходу без урахування знижки (але з урахуванням непрямих податків), а 

відображення знижки, що надається в момент продажу, здійснюється одночасно 

з цим шляхом внесення запису за дебетом субрахунку 704 «Вирахування з 

доходу» на суму наданої знижки. І хоча суто формально такий підхід можна 

вважати несуттєвим порушенням методики обліку (адже в результаті таких 

проведень сума чистого доходу не змінюється), такий порядок визнання доходу 

призводить до штучного завищення оборотів по рахункам обліку, а також, за 

відсутності системи коригувань відповідних оборотів, – до викривлення 

фінансової звітності, надання користувачам такої фінансової звітності 

некоректної або навіть неправдивої інформації з усіма відповідними наслідками. 

Для підприємств роздрібної торгівлі при здійснення господарських 

операцій з продажу товарів із наданням знижок безпосередньо в ході реалізації 

товару (окрім випадків урахування наданої знижки одразу під час визнання 

доходу) необхідно здійснити певні додаткові коригування. На підтвердження 

останнього твердження спершу необхідно схарактеризувати різницю в обліку 

товарів у оптовій та роздрібній торгівлі. Так, підприємства оптової торгівлі, як 

правило, ведуть облік товарів за первісною вартістю. Тому, якщо знижка від 

продажної ціни (тієї, за якою товар продається в загальному порядку) надається 

відразу в момент продажу, то вона фактично ніяк не відобразиться в обліку 

продавця і покупця. На суму знижки в результаті продавець визнає менший дохід 

та, відповідно, отримає менше прибутку. Це твердження є справедливим навіть у 
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тому разі, якщо така різниця є суттєвою. На сучасному етапі розмір знижки, яку 

іноді ще називають оптовою, може істотно змінюватися й досягати часом 20-30 % 

від оптової ціни продукції. Знижки за оплату продукції за готівку, як правило, 

установлюються в розмірі 1-1,5 % від загальної вартості поставки, а ось знижки 

за умови попередньої оплаті можуть сягати 3-5 %, залежно від періоду від дати 

оплати до постачання. 

Інша ситуація складається на підприємствах роздрібної торгівлі, де, у 

відповідності до наказу Мінстату України № 389 від 28.12.1996 «Про 

затвердження Інструкції про облік роздрібного товарообороту і товарних 

запасів», роздрібний товарооборот і товарні запаси обліковуються за 

продажними (роздрібними) цінами. Так, на підприємствах роздрібної торгівлі 

товари в місцях продажу обліковуються за цінами продажу, тобто з урахуванням 

торговельних націнок [69]. Нині суму торговельних знижок (націнок) на 

підприємствах роздрібної торгівлі визначають або на підставі інвентаризаційних 

описів (шляхом обчислення торгової знижки за кожним товаром, внесеним до 

опису, якщо наприкінці місяця проводилася інвентаризація), або виходячи із 

середнього відсотку торговельних знижок (націнок) до всієї маси реалізованих і 

залишку нереалізованих товарів на підставі спеціального (наведеного нижче) 

розрахунку. 

Установлений в Україні порядок розподілу торговельних націнок на 

залишок товарів та вартість реалізованих товарів у роздрібній торгівлі 

представлено на рис. 2.1. За такої системи знижки, що надаються в момент 

продажу, у бухгалтерському обліку взагалі не відображаються – вони фактично 

припиняють існувати після того, як товар відпущено покупцю. Практично всі 

автори монографій з проблем обліку в торгівлі вважають цілком виправданим 

облік надання / отримання знижки шляхом коригування торгової націнки 

методом «червоного сторно» чи коригування доходу [151, 40, 42, інші]. 
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Рис. 2.1. Порядок розподілу торговельних націнок (джерело: узагальнено 

за [126]) 

Наразі надання знижок потребує коригування розрахунку суми націнок, 

наданих на реалізований товар, та собівартості реалізованого товару – оскільки 

реалізується не вся нарахована торговельна націнка. У разі продажу товарів зі 

знижками до складу вартості товарів для розподілу націнок включається також і 

сума наданих знижок, а сума націнок на реалізовані за період товари визначається 

множенням середнього відсотка націнки на суму вартості реалізованих за період 

товарів та суми наданих знижок [17]. 

Операції з продажу товарів із наданням знижки на підприємствах 

роздрібної торгівлі передбачають фактичну переоцінку товару перед його 

списанням, що відповідає стандартним процесам обліку на підприємствах 

роздрібної торгівлі. Тобто, за умови достатності рівня торговельної націнки за 

кожним окремим товаром для покриття суми знижки, наданої за таким товаром, 

Розподіл торговельних націнок на собівартість реалізованих товарів та залишок 
нереалізованих товарів

•Залишок націнок на початок періоду (кредитове сальдо субрахунку 285) + 
Сума нарахованих за період націнок (оборот по кредиту субрахунку 285) -
Сума інших списань націнок за період (оборот по дебету субрахунку 285)

Сума 
націнок до 
розподілу

/

• Вартість реалізованих за період товарів за цінами продажу (оборот по 
дебету субрахунку 902) + Залишок нереалізованих на кінець періоду 
товарів (дебетове сальдо субрахунку 282 на кінець періоду)

Вартість 
товарів для 
розподілу 
націнок

*100%

=

•Сума націнок на залишок нереалізованих товарів на кінець періоду = 
Середній відсоток націнок на товари * Залишок нереалізованих на кінець 
періоду товарів
•Сума націнок на реалізовані за період товари = Середній відсоток націнок 
на товари * Вартість реалізованих за період товарів за цінами продажу

Середній 
відсоток
націнок на 
товари
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нарахована торговельна націнка має бути відкоригована ще до продажу товару. 

Але за умови здійсненні підприємством роздрібної торгівлі операцій з продажу 

товарів із наданням знижки, яка фактично перевищує наявну торговельну 

націнку, стандартний підхід щодо коригування рівня торговельної націнки на 

всю суму знижки призвів би до викривлення інформації про собівартість 

реалізованих товарів, оцінку залишків товарів у торговельних залах, обсяги 

нереалізованої торговельної націнки. Наслідком цього, окрім викривлення 

облікової інформації та звітності, можуть стати також помилки, яких 

припускаються під час аналізу здійснених операцій та прийняття управлінських 

рішень на підставі такого аналізу. Для уникнення подібної ситуації доцільним 

буде коригування нарахованої раніше торговельної націнки в сумі, що не 

перевищує рівень такої торговельної націнки за цим товаром. Залишок суми 

необхідної знижки, що перевищує рівень торговельної націнки, має бути 

віднесений не на зменшення нарахованої торговельної націнки, а на витрати 

періоду [45]. 

Порядок реалізації схарактеризованого вище коригування торговельної 

націнки перед здійсненням торговельної операції із наданням знижки 

ґрунтується на одній із засад обліку в роздрібній торгівлі, а саме вимозі щодо 

оцінки товарів за цінами продажу, що різко зменшує можливості різних видів 

шахрайства з товарами та обмежує доступ неавторизованих співробітників до 

закупівельних цін та іншої інформації, яка становить комерційну таємницю. З 

точки зору захисту комерційних інтересів, зазвичай доцільно будь-які уцінки або 

віднесення товарів до акційних здійснювати завчасно й відповідно до 

розподілених певним чином повноважень різних співробітників або відділів у 

межах підприємства. На практиці це зазвичай реалізується шляхом 

централізованого внесення даних щодо уцінки або віднесення певних товарів до 

акційних через головний офіс торговельної організації, відповідно до внутрішніх 

регламентів такої організації. Роздрібні торговельні точки в такому разі 
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отримують інформацію про коригування вартості товарів та продовжують 

обліковувати їх (а також нести матеріальну відповідальність за такі товари) у 

роздрібних цінах. Проте, залежно від внутрішніх політик підприємств, на 

практиці можуть зустрічатися різні варіації процедур уцінки товарів або 

включення їх до складу акційних. Зокрема, коли певний співробітник (контролер, 

спеціаліст по роботі з клієнтами, керівник торгової точки тощо) безпосередньо 

торговельної точки авторизований самостійно чи за допомогою скликання 

спеціальної комісії уповноважений здійснювати уцінку товарів або відносити їх 

до складу акційних чи таких, що будуть продані з наданням знижки. Одразу 

відзначимо, що в таких випадках зазвичай установлюється певна межа 

повноважень таких співробітників або комісій, у абсолютному (грошовому) або 

відносному (зокрема, у відсотках до товарообороту) виразі.  

Бухгалтерські проведення на відображення здійснення такої локальної 

уцінки можуть бути як такими ж, що й при уцінці за стандартної процедури, так 

і дещо іншими. Зокрема, уцінка може здійснюватися безпосередньо в момент 

продажу або не здійснюватися взагалі, а сума наданої знижки може 

відображатись на рахунку витрат на збут або інших витрат операційної діяльності 

окремим проведенням (у такий спосіб головний офіс зможе контролювати 

надання непогоджених завчасно знижок конкретними співробітниками на місцях 

та вчасно попереджувати випадки шахрайства). 

Проаналізований порядок обліку знижок, що надаються одночасно з 

продажем товарів, дає підстави для висновку: за першим типом програм надання 

знижок (дисконтних) порядок обліку операцій з продажу не дозволяє виокремити 

дані про надані (запропоновані) знижки за кожним товаром, що ускладнює пошук 

оптимального виду та рівня знижки, а також розрахунку її ефективності. У 

результаті на практиці можуть виникати ситуації, коли надання знижок не сприяє 

досягненню цілей підприємства, а лише призводить до зменшення прибутків. 

Так, за підрахунками менеджерів однієї з провідних російських роздрібних 
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мереж, ця мережа втрачала на дисконті 7 млн доларів США чистого прибутку, 

при тому що сума середнього чека не зростала, а кількість «нелояльних» клієнтів 

не зменшувалася [79]. 

Таким чином, що сучасна система обліку на підприємствах роздрібної 

торгівлі (за умови ведення обліку в цінах продажу) спрямована на визначення 

суми торгових знижок post factum на базі розрахунку середнього відсотку 

торгових знижок до всієї маси реалізованих і залишку нереалізованих товарів на 

підставі вищезазначеного розрахунку. Такий підхід, поза всяким сумнівом, не 

може дати користувачам інформації необхідних даних для відповіді на жодне з 

наступних питань, які є ключовими з точки зору планування та реалізації 

досліджуваних операцій: 

!! визначення оптимальної величини знижки; 

!! визначення порогового рівня (вхідного бар’єру), після якого знижка має 

надаватися; 

!! установлення переліку товарів, на які доцільно встановлювати знижки; 

!! установлення терміну дії знижки; 

!!доцільності вибору між фіксованими та прогресивними знижками, 

кумулятивними та / або сконто;  

!! розрахунку ефективності надання знижки тощо. 

Виявлені у межах проведеного аналізу проблеми обліку операцій продажу 

зі знижками можна віднести до проблем аналітичного характеру, що обумовлює 

недосконалість даних обліку, складність отримання інформації для аналізу та 

прийняття управлінських рішень. З точки зору методики обліку істотних проблем 

при відображенні господарських операцій з продажу товарів із наданням знижок 

у момент реалізації виявлено не було. 

Стосовно проблем аналітичного характеру необхідно визнати, що вони не 

є формальними проблемами, вирішення яких не створює додаткової цінності для 

підприємств як роздрібної, так і оптової торгівлі. Ці проблеми є вкрай 
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актуальними, а їх розв’язання покликане забезпечувати прийняття управлінських 

рішень високої якості. Неможливість вчасно й відносно легко отримати всю 

необхідну для аналізу інформацію щодо продажу товарів зі знижками (у т. ч. про 

надані знижки, товари, клієнтів, часові виміри таких операцій тощо) призводить 

до прийняття управлінських рішень низької якості. Так, зокрема, обґрунтування 

рішення про (а) доцільність, (б) величину та (в) умови надання знижки потребує 

визначення маржинального доходу від продажу кожної одиниці товару, 

додатково проданої завдяки наданню знижки. 

Другий та третій види програм нарахування знижок та бонусів – за 

програмами відшкодування та за програмами бонусів – ще не так давно 

практично не використовувалися у вітчизняній практиці, але набули 

надзвичайної популярності в зарубіжних країнах. У різних країнах та джерелах 

знижки та бонуси за програмами відшкодування називаються по-різному: ретро-

знижки, знижки сконто, рібейт, премія тощо. Але незалежно від назви головною 

відмінністю бонусів і знижок, наданих у межах другого та третього виду програм, 

від знижок за першим видом програм є час надання знижки: якщо в рамках 

дисконтних програм знижки надаються покупцеві в момент продажу, то в межах 

програм відшкодування та бонусних програм покупець отримує бонуси згодом – 

у разі наперед обумовленого часу чи форми оплати, досягнення певного обсягу 

покупок, здійснення покупцем інших дій, настання певних умов тощо. 

Бухгалтерський облік руху товарно-матеріальних цінностей ґрунтується на 

принципі нарахування. В оптовій торгівлі виникнення прав і зобов’язань, що 

пов’язане з переходом права власності на товарно-матеріальні цінності, з одного 

боку, та рух готівки – з іншого, можуть не збігатися в часі. Але згідно з 

принципом нарахування дохід (виручка) від реалізації визнається, якщо існує 

ймовірність надходження до підприємства економічних вигод, пов’язаних з 

операцією, а також якщо продавець передає покупцеві суттєві ризики і 

винагороди, пов’язані з власністю на товар. З цього моменту покупець 



 77 

відображає придбання товарів і виникнення зобов’язання з їх оплати, а продавець 

– реалізацію товарів і право на отримання за них коштів. Розглянемо деякі з 

різновидів таких операцій.  

З метою прискорення інкасації дебіторської заборгованості гуртові 

торговці нерідко пропонують гнучкі системи знижок. На підприємствах оптової 

торгівлі, де облік ведуть за первісною вартістю, знижка, що передбачена 

договором та надається вже після продажу товарів та виписки всіх первинних 

документів, проводиться наступним чином: у момент підтвердження права 

надання знижки продавець (покупець) повинен на підставі бухгалтерської 

довідки або іншого первинного документа відобразити в бухгалтерському обліку 

знижку. Для відображення в бухгалтерському обліку знижки у продавця у 

випадку її надання після відвантаження товару Інструкцією № 291 передбачений 

субрахунок 704 «Вирахування з доходу». Сума знижки відображається за 

дебетом субрахунку 704 в кореспонденції з кредитом рахунків обліку 

розрахунків з покупцями [68]. 

Умови надання знижок та їх розміри зазначаються в розрахункових 

документах. Знижки, що надаються покупцям, можна поділити на дві групи: 

!! грошові знижки (cash discounts) надаються з метою стимулювання 

дострокового платежу, це є ціновою поступкою. Наприклад, за умовою договору 

термін оплати – 30 днів, умови надання знижки 2/10, n/30 означають надання 2 % 

знижки в разі оплати впродовж 10 днів, а за відсутності оплати у вказаний термін 

необхідно буде сплатити чисту суму реалізації впродовж 30 днів (n/30, де n – 

«net» – «чиста сума реалізації», тобто сума реалізації за вирахуванням будь-яких 

повернень товарів). 

!! торговельні знижки (trade discounts) стимулюють збільшення обсягів 

реалізації, є знижками з ціни. Наприклад, на товар установлена ціна 15 грошових 

одиниць за одиницю товару. У разі закупівлі 100 і більше одиниць товару 

покупцеві надається знижка 20 %, тобто ціна одиниці товару дорівнюватиме 12 
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грошових одиниць. Розмір запропонованої знижки може змінюватися залежно 

від обсягу замовлення. 

Якщо клієнт сплачує рахунки контрагента раніше обумовленого терміну, 

або закупає більшу партію товару, він отримує знижку й сплачує меншу суму 

(прострочення платежу тягне за собою сплату пені). Такий підхід зумовлює 

формування за кожним видом товару двох видів цін: брутто – ціна, що вказана у 

товарному документі (рахункові, фактурі, накладній), та нетто – брутто-ціна за 

вирахуванням знижки. Відповідно й відображення знижок може здійснюватися 

двома методами: валовим (брутто-метод) або чистим (нетто-метод). 

За валового методу обліку рахунок-фактура покупцеві виписується одразу 

на всю суму, включно із відпускною вартістю товару й відсотками, що будуть 

стягнуті з покупця за відстрочення платежу, причому у розрахунку на весь 

обумовлений угодою термін. Таки чином дохід і дебіторська заборгованість у 

продавця записуються на загальну (валову) суму (без знижки) виставленого 

рахунку. За своїм впливом на покупця такі умови продажу є маркетинговим 

інструментом: покупцеві психологічно приємніше усвідомлювати, що він 

отримує знижку, та ще й не сплачуватиме відсотки. З погляду бухгалтерського 

обліку в момент визнання доходу бухгалтер не має підстав з високою 

ймовірністю очікувати отримання оплати завчасно, якщо договором 

обумовлений інший термін розрахунків. Більше того, з точки зору економічної 

сутності цієї операції, знижку за завчасну оплату не зовсім коректно називати 

знижкою. Зазначений аспект практичної реалізації знижок за завчасну оплату 

буде проаналізовано в наступних розділах, після аналізу зарубіжних підходів до 

обліку досліджуваних операцій. 

У разі якщо покупець розраховується за товар раніше вказаного терміну, 

бухгалтерія продавця реєструє «недоотримані» відсотки на окремому рахунку. У 

вітчизняному Плані рахунків в цьому випадку передбачено використання 
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контрпасивного субрахунку 704 «Вирахування з доходу» до субрахунку 702 

«Дохід від реалізації товарів» [68, 92]. 

Чистий метод у вітчизняній практиці застосовується рідко. За чистого 

методу обліку 704 рахунок не використовується, у ході відображення реалізації 

товарів на умовах відстрочки платежу бухгалтер підприємця-продавця не 

реєструє потенційні відсотки як нараховані доходи. Вони відображаються в 

обліку вже у момент отримання оплати. За цього методу первинні продажі й 

дебіторська заборгованість відображаються на рахунках бухгалтерського обліку 

за вирахуванням знижок. У міжнародній практиці в ситуації, коли покупець не 

використовує знижки, кредитується не рахунок обліку виручки від реалізації, а 

рахунок обліку інших доходів. Такий рахунок обліку може мати різну назву – 

наприклад, «Втрачені (упущені) знижки», – але, у будь-якому разі, кредитове 

сальдо такого рахунку відображається у Звіті про прибутки і збитки як стаття 

доходів. На демонстрацію вищесказаного в табл. 2.2 представлено порівняння 

підходів до оцінки поточної дебіторської заборгованості відповідно до 

вітчизняного та зарубіжного досвіду. 

У міжнародній практиці обліку вважається, що застосування чистого 

методу є більш виправданим, оскільки грошова знижка майже завжди 

використовується покупцями і такий метод більше відповідає принципу 

обачності: активи і доходи оцінюються за найменшою із можливих вартостей. 

Тому на рахунках бухгалтерського обліку й у фінансовій звітності дебіторська 

заборгованість і дохід первинно фіксуються за вирахуванням знижки, а в разі 

невикористання покупцем наданої можливості, здійснюється коригуючий запис 

(відповідно до прийнятого в Україні Плану рахунків такий запис полягав би в 

записі за дебетом рахунку 36 «Розрахунки з покупцями та замовниками» та за 

кредитом рахунку 71 «Інший операційний дохід» суми невикористаної покупцем 

знижки). 
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Таблиця 2.2 

Оцінка поточної дебіторської заборгованості у вітчизняній та зарубіжній 

системі обліку 

Джерело: [39]. 

Найбільш поширеною формулою надання знижки за вчасну оплату є 2/10 

NET 30. Цей запис означає, що покупець у разі сплати рахунка не пізніше 10 днів 

після дати його складання отримує 2 % знижку від зазначеної в документі ціни. 

Залежно від домовленості з постачальником, така знижка може розраховуватися 

й частково – тільки на частку від усієї суми, отриманої впродовж 30 днів. 

Крім прискореної оплати, ще однією причиною для надання ретро-знижки 

може стати і форма оплати – перевага надається готівці, а також великому обсягу 

(у кількісному чи грошовому виразі) покупок за певний період. В останньому 

випадку (попередньо обумовленому в угоді) повернення частини вартості товару 

зазвичай пропонується виробниками та компаніями оптової торгівлі своїм 

дистриб’юторам і дилерам (як правило, у залік наступних закупівель), значно 

рідше – кінцевим споживачам. Грошові премії (що нараховуються не в момент 

купівлі, а в кінці періоду – залежно від обсягу покупок за весь період) зазвичай 

Оцінка поточної дебіторської заборгованості 
Вітчизняний досвід Зарубіжний досвід 

На дату 
виникнення 

На дату 
складання 
балансу 

На дату 
виникнення 

На дату 
складання 
балансу 

На дату погашення 

за 
первісною 
вартістю 

- за первісною 
вартістю; 
- за чистою 
вартістю 
реалізації 
(сума поточної 
дебіторської 
заборгованості 
мінус резерв 
сумнівних 
боргів) 

Валовий метод 
за сумою 
виставленого 
рахунку 

за сумою, 
скоригованою 
на знижку 

з урахуванням знижки 
(за умови оплати в 
період дії знижки)  

Чистий метод 

за сумою 
зменшеною на 
величину 
знижки 

за сумою, 
скоригованою 
на знижку 

- з урахуванням знижки 
(за умови оплати в 
період дії знижки) 
- знижка, не отримана 
покупцем, трактується 
як «штраф» (за умови 
оплати пізніше періоду 
дії знижки)  
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не перераховуються на рахунок отримувача, а зараховуються в рахунок 

майбутніх покупок. 

У ході надання ретро-знижок за оборот можуть установлюватися прості, 

складні та серійні (прогресуючі) знижки. За надання знижок у простій формі 

фактична ціна, яка сплачується покупцем, установлюється шляхом разового 

зменшення початкової ціни в цілому на визначений відсоток чи на визначену 

суму. За умови застосування складних знижок у торговельній угоді проводиться 

два й більш послідовних зменшень ціни: спочатку з вихідної ціни, потім з ціни, 

утвореної після попереднього зниження тощо. Серійні знижки даються 

продавцем за оптові закупівлі певної кількості (серій) однорідних предметів. 

Щоб привабити покупця, ці знижки будуються так, що вони зростають при 

збільшенні кількості товару, що закупається, тому їх також називають 

прогресуючими знижками [67]. 

У розрахунках із посередниками величина такої знижки зазвичай 

фіксується в дилерській угоді – адже механізм знижок працює максимально 

ефективно за наявності прозорої та чітко прописаної схеми розрахунку знижок. 

Знижки можуть пропонуватися на некумулятивних (окремо на кожне розміщене 

замовлення, що стимулює одноразове придбання великої партії товару_) або 

кумулятивних (на кількість виробів, замовлених за певний період) засадах. 

В усіх перерахованих випадках, коли знижка передбачена угодою та 

надається не в момент продажу товарів, а після нього й оформлення всіх 

первинних документів, у момент підтвердження права покупця на надання 

знижки (зокрема, отримання дострокової оплати, підписання додаткової угоди, 

протоколу погодження ціни тощо) продавець повинен на підставі наявних 

первинних документів (у т. ч. бухгалтерської довідки) відобразити в 

бухгалтерському обліку надану знижку. Для відображення в бухгалтерському 

обліку знижки у продавця у випадку її надання після відвантаження товару 

Інструкцією № 291 передбачений субрахунок 704 «Вирахування з доходу». Сума 
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знижки відображається за дебетом субрахунку 704 в кореспонденції з кредитом 

рахунків обліку розрахунків з покупцями [68]. 

Маємо відзначити, що проблеми обліку бонусів, особливо в рамках 

партнерських бонусних програм, майже не отримали висвітлення у вітчизняній 

фаховій літературі. Так, зокрема, HAVAS Discovery Ukraine – Український 

підрозділ міжнародної мережі Havas Worldwide (11 тис. співробітників, які 

працюють у 75 країнах), що спеціалізується на програмах лояльності (від 

аналітики даних компаній до розробки рекомендацій, впровадження і підтримки 

цих програм), – присвятив економічним аспектам проблеми єдину публікацію у 

блозі Ірини Чубукової 18 листопада 2014 р., у якій директор Київського 

підрозділу сформулювала, що потрібно для розрахунків: «У першу чергу 

провести аналітику клієнтського активу: визначити нових клієнтів і виручку від 

цієї групи, потім визначити стабільних клієнтів, для яких визначити базову 

виручку і додаткову виручку – за рахунок підвищення середнього чека і частоти 

покупок» [169]. 

Тим часом, вітчизняні фахівці стикаються з безліччю невирішених в 

українському нормативному полі та загальноприйнятій практиці обліку проблем, 

до числа яких відносяться: 

!! облік знижок та бонусів, що надаються для наступних покупок; 

!! облік знижок та бонусів, що використовуються під час наступних 

покупок; 

!! облік реалізації товарів, які продаються за бонусними програмами в разі 

здійснення покупок в одній торговельній точці; 

!! облік реалізації товарів, які продаються за бонусними програмами в разі 

здійснення покупок в різних торговельних точках; 

!! облік реалізації товарів, які потенційно можуть бути продані за 

бонусними партнерськими програмами; 

!! оцінка результативності програми тощо. 



 83 

Ще одна проблема – спільна для бухгалтерів і маркетологів – визначення 

терміну придатності бонуса та одиниці його виразу. Останнє може бути у формі: 

!!балів, що прив’язуються до певної кількості грошових одиниць; 

!!безпосередньо грошових одиниць; 

!! відсотку знижки на наступні покупки. 

До того ж, у ході побудови системи обліку операцій з продажів із наданням 

бонусів необхідно враховувати правила скасування бонусів (у іноземних 

джерелах – «forfeiture»), які залежать від специфіки реалізації кожної конкретної 

програми, а також фактичні обсяги погашення таких бонусів покупцями – адже 

існує чимало причин, чому бонуси можуть бути не використані (зокрема, 

недостатня мотивація покупців, зміна купівельних звичок, надто швидке / 

повільне нарахування бонусів, специфіка використання бонусів тощо) [177]. 

Для побудови комплексної системи обліку операцій з продажів із наданням 

знижок та бонусів за умови нарахування / використання таких знижок та бонусів 

після первинної операції з продажу необхідно, окрім урахування специфіки 

обліку на підприємствах торгівлі, додатково детально проаналізувати питання 

визнання доходів від операцій з продажів. 

 
2.2. Системи обліку щодо визнання доходу від реалізації в торгівлі 

 

У вітчизняній фаховій літературі практично не наголошується на наявності 

проблем із визнанням доходу за результатами здійснення операцій з продажу із 

наданням знижок та бонусів. Утім, в окремих випадках загальноприйнята на 

сьогодні модель обліку таких операцій не відповідає принципам бухгалтерського 

обліку та фінансової звітності. Укажемо на окремі аспекти методики обліку 

доходу від продажів за національними стандартами, які наразі не забезпечують 

повноти та своєчасності відображення доходів від реалізації товарів із наданням 

знижок та бонусів у системі бухгалтерського обліку. 
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Доходи від основної операційної діяльності торговельних підприємств 

складаються головним чином з доходу (виручки) від реалізації товарів. Дохід від 

реалізації визнається в момент відвантаження товарів і відображається в 

бухгалтерському обліку в сумі справедливої вартості активів, що отримані або 

підлягають отриманню. Також за загальним правилом до складу доходів від 

реалізації включається сума податку на додану вартість, яка відображається на 

рахунках бухгалтерського обліку як податкове зобов’язання від вартості 

реалізованих товарів та продукції власного виробництва. 

Для визначення доходу від операцій з продажу зі знижками чи бонусами 

бухгалтер має керуватися П(с)БО № 15 «Дохід» та МСБО 18 «Дохід». П(с)БО 

№ 15 «Дохід» визначає доходи як збільшення економічних вигод у вигляді 

надходження активів або зменшення зобов’язань, які приводять до зростання 

власного капіталу, за винятком зростання капіталу за рахунок внесків 

власників [118]. За МСБО 18 «Дохід» дохід є валовим надходженням 

економічних вигід протягом періоду, що виникає в ході звичайної діяльності 

суб’єкта господарювання, коли власний капітал зростає в результаті цього 

надходження, а не в результаті внесків учасників власного капіталу [83]. 

Тлумачення сутності доходів в сучасній науковій літературі базується на 

двох підходах: економічному і бухгалтерському. Підґрунтям економічного 

підходу є два визначення: «грошові надходження» і «виручка», хоча очевидно, 

що доходи підприємства не обмежені лише виручкою. Також істотним для 

нашого дослідження є той факт, що в межах економічного підходу до розуміння 

доходу значна увага приділяється саме надходженню грошових коштів, що 

суперечить принципу нарахування. З іншого боку, такий підхід з окремими 

застереженнями можна застосовувати для потреб управління, а, оскільки 

інформаційна система підприємства має задовольняти потреби всіх користувачів 

інформації, доцільно навести коротку класифікацію доходів з точки зору 

управління, що зроблено у табл. 2.3. 
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Таблиця 2.3 

Класифікація доходів підприємства з точки зору управлінського підходу 

Напрямок 
використання Ознака класифікації Вид доходу 

Для 
прогнозування 
і планування 

За можливістю планування Планові, позапланові 
За ступенем узагальнення Доходи підприємства, центрів 

відповідальності 
За впливом інфляційних 
процесів 

З високим, середнім та низьким ризиком 
знецінення вартості 

За можливістю передбачення Звичайні, надзвичайні 
Для прийняття 
управлінську 
рішень 

За впливом на прийняття 
управлінських рішень 

Релевантні, нерелевантні 

За регулярністю отримання Систематичні, разові 
За можливістю вибору Альтернативні, імперативні 
За ступенем регулювання Контрольовані, неконтрольовані 
За ступенем ризику 
отримання 

Із суттєвим ризиком, з низьким ризиком 

Для контролю За центрами відповідальності За центрами прибутку, за центрами 
доходу 

Джерело: [148]. 

Бухгалтерській підхід щодо визначення сутності доходів ґрунтується на 

економічній вигоді. Класифікацію доходів підприємства з точки зору 

бухгалтерського підходу наведено у табл. 2.4. 

Таблиця 2.4 

Класифікація доходів підприємства з точки зору бухгалтерського підходу 

Напрямок 
використання 

Ознака класифікації Вид доходу 

Для обліку За видами діяльності Доходи операційної, фінансової, 
інвестиційної, надзвичайних подій 

За видами продукції Виходячи з товарної групи 
За ринками збуту За географічними сегментами 
За віднесенням до звітних 
періодів 

Доходи минулих періодів, поточні 
доходи, доходи майбутніх періодів 

За валютою отримання доходу Монетарні, немонетарні 
За формою розрахунку Загальний дохід, чистий дохід 
За напрямами використанням 
активів 

Відсотки, дивіденди, роялті 

Для оподаткування Доходи, які враховуються для 
розрахунку оподаткованого прибутку і 
такі, які не враховуються 

Джерело: [148]. 
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Аналіз проблем визнання доходу від операцій з продажу товарів із 

наданням знижок та бонусів згідно з національними та міжнародними 

стандартами звітності доцільно здійснювати залежно від моменту надання 

знижок. 

1. Економічна сутність знижки, що надається в момент купівлі товару на той 

самий товар в рамках торговельної націнки, практично не створює ніяких 

ускладнень для визнання доходу за такими операціями. Згідно з розглянутими 

вище нормами чинного законодавства України, дохід від реалізації товарів 

відображається в бухгалтерському обліку та фінансовій звітності в момент його 

виникнення (у звітний період) незалежно від дати надходження або сплати 

грошових коштів відповідно до методу нарахування. 

2. Досить детально розписані і правила визнання доходу від операцій 

продажу із застосуванням ретро-знижок (за надання знижки вже після реалізації 

товару). Чинний на сьогодні порядок полягає в тому, що при обліку таких 

операцій дохід спочатку визнається в повному обсязі, а потім коригується за 

допомогою субрахунку 704 «Вирахування з доход» на суму наданої знижки вже 

в момент надання такої знижки (на відміну від моменту переходу права власності 

на товари при визнанні доходу). 

Наведений вище порядок відображення операцій з продажу товарів із 

наданням знижок після визнання первинної операції з реалізації, як убачається, 

повністю відповідає практиці обліку вітчизняних підприємств. Але в такій 

методиці обліку є одна істотна проблема: часто, визнаючи дохід від реалізації 

товарів, з досить високим ступенем ймовірності можна очікувати його 

коригування в майбутньому. Таке очікування може ґрунтуватися на історії 

діяльності компанії в минулому та накопиченому досвіді, загальноприйнятим 

правилам ведення бізнесу, рекомендаціях експертів та аудиторів, галузевих 

стандартах тощо. У такому випадку визнання доходу від реалізації на повну суму, 

без будь-якого врахування можливого надання знижок, не буде відповідати 
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принципам бухгалтерського обліку та фінансової звітності, зокрема принципам 

обачності, нарахування та відповідності, а також періодичності. Одним із 

можливих способів коректного відображення в обліку таких імовірних знижок є 

нарахування резервів на надання знижок у той чи інший спосіб або часткове 

визнання доходів. 

Також маємо окремо виділити один із специфічних видів операцій з 

продажу товарів із наданням знижок після дати визнання первинної реалізації. 

Так, щодо обліку знижок, наданих виключно за прискорення погашення 

дебіторської заборгованості, необхідно враховувати наступне: 

1.! Як і для інших операцій з продажу товарів із наданням знижки після 

визнання первинної реалізації, при визнанні доходу, величина якого ймовірно 

буде коригуватися, для відповідності вимогам вітчизняних та міжнародних 

стандартів бухгалтерського обліку доцільно або визнавати лише частину такого 

доходу від реалізації, або хоча б нараховувати резерв на здійснення такого 

коригування, особливо якщо визнання доходу та надання знижки відносяться до 

різних звітних періодів. 

2.! За своєю економічною сутністю отримання від покупця оплати за товар 

до дати погашення заборгованості покупця перед продавцем відповідно до 

договору є прихованою формою кредитування продавця покупцем, адже 

фактично продавець унаслідок такої операції отримує можливість тимчасово 

користуватися коштами покупця. Отже, за економічною сутністю це фінансова 

операція, а не торговельна. У такому разі знижка, що надається продавцем 

покупцеві за завчасне погашення заборгованості покупця, є формою 

фінансування діяльності продавця, а витрати на таке фінансування діяльності за 

своїм економічним змістом є платою за надання коштів у тимчасове 

користування, які мають визнаватися елементом фінансових витрат 

підприємства. Так, П(С)БО 31 «Фінансові витрати» визначає фінансові витрати 

як витрати на проценти та інші витрати підприємства, пов’язані із запозиченнями 
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(запозичення, відповідно, визначаються як позики, векселі, облігації, а також 

інші види короткострокових і довгострокових зобов’язань, на які нараховуються 

відсотки) [120]. Тобто списання частини раніше нарахованої дебіторської 

заборгованості покупця продавцем у разі надання знижки за завчасну оплату має, 

принаймні, здійснюватися за рахунок визнання фінансових витрат, а не за 

рахунок визнання вирахувань з доходу. З іншого боку, чітко визначена 

можливість для покупця сплатити меншу суму за сам товар та зобов’язання 

покупця сплатити більшу суму в разі розстрочки платежу на більший термін 

свідчать про наявність у самій торговельній операції суто фінансового 

компоненту, який має бути належним чином ураховано.  

3.! У світовій практиці для визнання доходу за операціями, за якими 

можливе (імовірне) коригування таких доходів у майбутньому, часто 

застосовується так званий нетто-метод, який полягає у визнанні лише тої частки 

доходів, яка буде напевно отримана. 

Для побудови належної системи обліку операцій з продажу товарів із 

наданням знижок за завчасну оплату маємо спершу детальніше дослідити 

підходи до обліку мультикомпонентних операцій, на базі чого будуть 

сформульовані рекомендації щодо удосконалення обліку зазначених операцій. 

Визнання доходу в операціях продажів у рамках партнерських програм 

лояльності залежить від трактування бонуса, який надається в ході первинного 

продажу. Відповідно до усталених на сучасному етапі поглядів більшості 

вітчизняних фахівців, порядок обліку бонусів, що надаються в рамках 

партнерських програм лояльності, не слід диференціювати від обліку знижок. 

Так, В. Єфіменко суть своєї позиції винесла в назву статті: «Бонуси – це знижки, 

і за певних умов з їх урахуванням можна відобразити менші валові доходи» [52]. 

За твердженням Д. Бузанова, «бонуси є різновидом знижки». Згідно з його 

поглядами, «очевидно, що у момент видачі і відповідно отримання купона на 

потенційну знижку жодних змін в обліку сторін не відбувається. Тому що, по-
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перше, невідомо, чи скористається покупець цим бонусом у майбутньому, а по-

друге, купон за своєю суттю не є первинним бухгалтерським документом. Тобто 

якийсь вплив на облік використання купона на знижку матиме лише у момент 

здійснення подальшої операції купівлі-продажу» [30]. 

За браком вітчизняних публікацій щодо досліджуваного питання доцільно 

дослідити альтернативні підходи до трактування сутності бонусів для цілей 

обліку. Так, у російськомовній літературі аналіз різних юридичних конструкцій, 

які використовуються для класифікації відносин усередині клубу між 

учасниками – юридичними особами, представлений двома альтернативними 

підходами до трактування бонусних партнерських програм [27]. 

Один із них полягає у трактуванні відносин сторін на базі конструкції 

завдатку або безвідсоткової позики. Трактування бонуса як завдатку може мати 

місце в разі, коли продавець надає або продає якийсь сертифікат (подарунковий 

сертифікат або дисконтну / бонусну картку) для придбання покупцем у 

майбутньому товару в нього ж [43]. Як справедливо вказують фахівці, для 

бонусної програми така конструкція абсолютно не підходить, тому що в цьому 

випадку продавець, який перерахував грошовий еквівалент бонуса, кому б він не 

був перерахований на поточний рахунок (організатору або покупцеві), не вступає 

в зобов’язальні відносини, забезпечені завдатком, ні з організатором, ні з 

покупцем. Продавець надає премію (у вигляді бонуса) за придбання в нього 

товару покупцем, і тільки покупець вирішує, яким чином використовувати 

отриманий бонус, у якого саме учасника програми, і чи використовувати взагалі. 

Крім того, використання терміна «завдаток» у бонусній програмі може 

породжувати обов’язок одержувача суми, визначеної як завдаток, сплатити ПДВ 

з отриманої суми, оскільки податкові органи вважають, що завдаток є платежем 

у рахунок майбутніх поставок і збільшує податкову базу з ПДВ у момент його 

отримання.  
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З конкретними вказівками щодо обліку бонусів можна ознайомитись на за 

допомогою «Рекомендаций по заполнению формы № КМ-5 “Журнал 

регистрации показаний суммирующих денежных и контрольных счетчиков 

контрольно-кассовых машин, работающих без кассира-операциониста”». У них 

стверджується, що, надаючи бонус 10 % під час купівлі товару на 1000 умовних 

одиниць, підприємство-продавець кладе на умовний рахунок покупця бонус в 

еквіваленті 100 умовних одиниць (тим самим визнається, що, крім фактичної 

покупки товару (послуги) за 900 умовних одиниць, покупцем вноситься 

передплата в 100 умовних одиниць у рахунок майбутніх угод) [132]. 

Доцільно вказати, що Верховний суд США під час розгляду у 1972 році 

справи Federal Trade Commission v. Sperry & Hutchinson Trading Stamp Co., 

405 U.S. 233 (1972) трактував марки S&H Green Stamps (які, нагадаємо, являли 

собою матеріальне підтвердження наданого бонуса) як замінник законного 

платіжного засобу і, з огляду на те, що вони могли бути обміняні лише на наперед 

визначені товари у визначених торговельних закладах, як одну із форм 

кредиту [194]. 

Існує й альтернативне трактування бонуса – як відкладеної знижки. За 

даними публікацій у журналі «Фінансовий аналіз», таке трактування не 

підходить для бонусної програми ні за змістом, ні по суті: продавець ніяких 

знижок не надає і тим більше їх не відкладає, він надає (у вигляді бонуса) премію 

покупцеві за укладення з ним договору купівлі-продажу, а її грошовий еквівалент 

у момент реалізації цього договору перераховує на поточний рахунок або 

організатора, або самого покупця. Як найбільш прийнятне пропонується 

застосовувати трактування бонусної партнерської програми як договірних 

відносин між продавцем і організатором – суб’єктом господарювання, що є 

посередником у розрахунках між усіма учасниками бонусного клубу [27]. 

Так, кожен продавець і організатор укладають двосторонній договір, що є 

підставою для вступу продавця у бонусну програму. По суті це договір доручення 
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(комісії, агентський), за яким організатор є агентом (комісіонером) продавця. А 

продавець – принципалом (комітентом), який доручає організаторові 

здійснювати придбання необхідного товару. Продавець для цілей мотивації надає 

покупцеві премію (бонус) за придбання в нього товару. Премія виражається в 

можливості отримати товар у будь-якого учасника бонусної програми. При цьому 

бонус (у грошовому вираженні) нараховується на карту покупця для його 

індивідуалізації, а фактично може передаватися організаторові шляхом переказу 

грошей у розмірі нарахованого бонуса на його поточний рахунок. До моменту 

реалізації покупцем можливості отримати суму бонуса він залишається у 

власності продавця. На вимогу і за умови одержання покупцем бонуса в іншого 

продавця-учасника програми (продавця-партнера) вартість бонусного товару 

перераховується організатором продавцю-партнеру. Таким чином, продавець за 

здійснену в нього купівлю видає покупцеві премію у вигляді оплати будь-якого 

обраного товару на суму наданої премії (бонуса) і доручає організаторові 

здійснити оплату обраного споживачем товару. Для цього організатор передає 

свої кошти в розмірі наданої премії для оплати. Поки гроші (бонус), що передані 

організаторові, ще не використані, право власності на них належить продавцю, 

який їх перерахував. А коли організатор проводить оплату, вони переходять у 

власність продавця-партнера, що видав товарний бонус, тобто продав продавцю 

товар, призначений для преміювання покупця. Таким чином, організатор 

виступає в ролі посередника (агента, комісіонера), здійснюючи від власного 

імені, але за рахунок і за дорученням продавця, оплату придбаного ним товару, 

що використовується в подальшому для видачі бонусів своєму покупцеві [27].  

Можна погодитися, що такий підхід до визначення сенсу відносин у рамках 

посередницького договору дає можливість чітко визначити призначення й 

приналежність грошових потоків і захистити учасників програми від можливих 

податкових стягнень. Він ґрунтується на таких вихідних даних: бонус покупцю 

повинен надавати (оплачувати) той, хто придбав вигоду від первинного продажу 
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будь-якого товару чи послуги. При цьому бонус надається продавцем покупцеві 

в грошовому вираженні і або перераховується на рахунок покупця, або 

акумулюється на поточному рахунку суб’єкта господарювання-організатора 

бонусної програми. 

З точки зору програми в цілому, бонусна програма може мати позитивний 

результат: установлений механізм надання й використання бонусів створює 

додаткову можливість утримання клієнта в торговельних закладах і збільшення 

реалізації товарів та послуг як за рахунок безпосередньо продажів свого товару, 

так і за рахунок надання покупцям бонусів на наступні покупки в учасників 

програми. Однак з позиції тієї торговельної точки, яка головним чином реалізує 

надані іншими партнерами бонуси, а не продає власні товари з нарахуванням на 

них бонусів (тобто продаючи товари собі у збиток або навіть видаючи їх у вигляді 

подарунка), результат реалізації програми партнерства може бути негативним. У 

бухгалтера такого торговельного закладу виникне ціла низка проблем:  

!!на яких підставах надаються знижки та бонуси закладом, якщо покупець 

нічого не купив конкретно в нього за справедливою ціною? 

!! у чому економічний сенс видачі бонусів покупцеві на придбання товару 

в іншої юридичної особи?  

!! як оформити реалізований бонус?   

!! як оформити грошові розрахунки у взаємовідносинах учасників 

програми – продавців? 

Відповідь на поставлені запитання необхідно шукати передусім у 

договорах, укладених учасниками партнерської бонусної програми, яка може 

бути реалізована з використанням різноманітних юридичних інструментів. У 

додатках Ж та З для ознайомлення наведено коротку характеристику умов участі 

в двох окремих партнерських бонусних програмах. Але за будь-якої форми 

договору в таких партнерських бонусних програмах для всіх учасників має бути 

свій, насамперед економічний сенс, який при цьому не обов’язково може 
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полягати в безпосередньому й миттєвому (мається на увазі в ході реалізації 

програми) збільшенні доходів від реалізації товарів. Так, учасник програми може 

за формального підходу до розрахунку прибутковості нести збитки від участі в 

програмі, надаючи в межах партнерської бонусної програми свої товари зі 

знижкою або навіть безкоштовно, але, якщо це дозволить отримати нових 

лояльних покупців, увійти на нові ринки збуту, прорекламувати свою продукцію 

та бренд, такий учасник програми матиме змогу в майбутньому відшкодувати 

понесені витрати за рахунок додаткових продажів. Тому для всіх учасників 

партнерських бонусних програм участь у відповідній програмі має задовольняти 

певну ціль. Отже, розглянемо облік з точки зору різних учасників партнерської 

бонусної програми (окрім організатора, який переважно виступає агентом інших 

учасників, – дослідження обліку агентських операцій виходить за межі цієї 

роботи). Отже, під час здійснення кожної окремої поставки кожної окремої 

одиниці товару в рахунок погашення бонусів покупця, продавець такого товару 

виступає в одній із трьох ролей, як представлено в табл. 2.5. 

Таблиця 2.5 

Сценарії реалізації товарів у рамках партнерських бонусних програм 

№ 
з/п Опис Бонуси 

нараховує 
Джерело покриття наданої 

знижки 

1 
Продавець обмінює свої товари на бонуси 
покупця, самостійно нараховані такому 
покупцеві 

Продавець Попередньо нараховані 
бонуси 

2 

Продавець обмінює свої товари на бонуси 
покупця, нараховані такому покупцеві 
іншим продавцем-учасником 
партнерської бонусної програми 

Партнери 
за 

програмою 

Дебіторська заборгованість 
партнерів за партнерською 
бонусною програмою 

3 

Продавець обмінює свої товари на бонуси 
покупця, нараховані такому покупцеві 
частково іншим продавцем-учасником 
партнерської бонусної програми, а 
частково самостійно 

Продавець 
і партнери 

за 
програмою 

Частково попередньо 
нараховані бонуси, частково 
дебіторська заборгованість 
партнерів за партнерською 
бонусною програмою 

Джерело: розроблено автором. 

Відзначимо, що під обміном товарів на бонуси мається на увазі продаж 

товарів покупцеві із погашенням вартості здійсненої покупки покупцем за 
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рахунок нарахованих йому бонусів (таке погашення вартості покупки за рахунок 

бонусів може бути і частковим, тобто бонусами може покриватися не вся сума 

покупки). Найпростішим для аналізу порядку обліку для нас є другий варіант, 

адже по суті в момент продажу товарів покупцеві в рахунок погашення бонусів, 

нарахованих такому покупцеві іншим продавцем-учасником партнерської 

бонусної програми – продавцем-партнером, продавець обмінює свої товари (у 

т. ч. частково) на певну вигоду, яку він має отримати від іншого продавця-

партнера – учасника партнерської бонусної програми. І в такому разі, за своєю 

економічною суттю, відшкодувати вартість переданих товарів має продавець-

партнер. Конкретний порядок взаєморозрахунків різних учасників партнерських 

бонусних програм визначається угодами, укладеними такими учасниками, але 

найбільш зручним видається той чи інший спосіб регулярних взаємозаліків та 

оплат. Для ілюстрації у Додатку И розглянуто приклади розкладення такого 

продажу товарів на окремі транзакції та відображення торговельної операції в 

обліку. 

За реалізації продавцем товарів покупцеві в рахунок погашення (у т. ч. 

часткового) бонусів, нарахованих такому покупцеві продавцем разом з іншим(и) 

учасником(ами) партнерської бонусної програми (продавцями-партнерами), 

частина знижки, надана в рахунок погашення бонусів, нарахованих іншим(и) 

учасником(ами) партнерської бонусної програми, відповідно, також має бути 

компенсована партнерами за такою партнерською бонусною програмою 

відповідно до конкретних угод.  

Та частина знижки, яка надається продавцем у рахунок погашення бонусів, 

самостійно нарахованих покупцеві (сценарії 1 та частково 3 відповідно до 

вищенаведеної схеми), має погашатися за рахунок таких попередньо нарахованих 

бонусів. Для дослідження реалізації продавцем товарів покупцеві в рахунок 

погашення (у т. ч. часткового) бонусів, нарахованих такому покупцеві продавцем 

самостійно або разом з іншим(и) учасником(ами) партнерської бонусної 
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програми, маємо спершу розглянути облік первинного нарахування таких 

бонусів продавцем (у тій частині бонусів, що нарахована покупцеві даним 

продавцем). 

Для побудови моделі обліку операцій з продажу товарів із наданням знижок 

та бонусів після дати первинної реалізації доцільно розглянути спершу світовий 

досвід щодо визнання окремих елементів таких операцій. 

 

2.3. Методика обліку операцій з продажу товарів із наданням знижок 

та бонусів у зарубіжних країнах 

 

Дослідження міжнародних та зарубіжних стандартів бухгалтерського 

обліку та фінансової звітності надає змогу виявити цілу низку інструментів та 

методів, що можуть бути придатними для визнання знижок і бонусів й обліку 

операцій з продажу з їх наданням. Зазначимо, що дослідження міжнародного 

досвіду щодо обліку операцій продажу зі знижками та бонусами цікавить нас 

передусім відносно обліку продажів за програмами відшкодування та бонусів. 

Тобто проблеми визнання доходу для досліджуваних операцій виникають лише 

стосовно тих операцій, знижки та бонуси за якими надаються / погашаються після 

первинної операції з продажу, адже щодо знижок, які надаються у момент 

здійснення операції, як у світовій, так і у вітчизняній практиці обліку, 

сформувалася стала позиція щодо їх обліку, яка, як видається, повністю 

відповідає принципам бухгалтерського обліку. 

Аналіз інструментів і методів обліку та документального оформлення 

розрахунків в рамках програм відшкодування та партнерських бонусних програм 

у зарубіжних країнах дозволяє зробити висновок про те, що облік ретро-знижок і 

бонусів можна було б значно полегшити шляхом використання мало відомих в 

Україні, але широко використовуваних у міжнародній практиці торгівлі кредит-

нот. Кредит-нота (credit-note) – це, за визначенням, поданим у Фінансовому 
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словнику, розрахунковий документ, що містить повідомлення, яке надсилається 

однією зі сторін, які перебувають у розрахункових відносинах, іншій про запис у 

кредит рахунку останньої певної суми через настання яких-небудь обставин, що 

надали іншій стороні право вимоги цієї суми [162]. 

Оскільки чинним законодавством України не визначено поняття «кредит-

нота», і не зрозуміло, які цивільно-правові та податкові наслідки вона спричиняє 

для сторін договору поставки, є сенс звернутися до коментарів юристів.   

Як зазначає О. Левітан, з погляду законодавства України в одних випадках 

кредит-нота є простим повідомленням, в інших (коли вносяться зміни до 

договору) – документом, що підтверджує волевиявлення однієї сторони щодо 

зміни умов договору, у тому числі щодо оплати його ціни чи погашення 

дебіторської або кредиторської заборгованості протягом строку виконання 

зобов’язань за договором [76]. 

Спираючись на частину першу ст. 651 Цивільного кодексу України, якою 

встановлено, що зміна або розірвання договору допускається лише за згодою 

сторін (якщо інше не встановлено договором або законом), у загальному випадку, 

якщо договором не встановлено можливості його зміни в односторонньому 

порядку, за цивільним та господарським законодавством України кредит-нота є 

офертою (статті 638, 641 Цивільного кодексу) або проектом договору (ст. 181 

Господарського кодексу України). А одностороннє волевиявлення не є 

первинним документом бухгалтерського обліку і не засвідчує здійснення 

господарської операції. Тому кредит-ноту як оферту мають супроводжувати 

первинні облікові документи (накладні, рахунки-фактури тощо), які могли б бути 

належною підставою для змін у бухгалтерському та податковому 

обліку [41, 76, 165]. 

Інший підхід пропонують фахівці Міжнародного центру підтримки та 

розвитку підприємництва. Згідно з роз’ясненнями, розміщеними на їх 

офіційному сайті, відповідно до ст. 605 Цивільного кодексу, зобов’язання 
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припиняється внаслідок звільнення (прощення боргу) кредитором боржника від 

його обов’язків, якщо це не порушує прав третіх осіб щодо майна кредитора. 

Тому одностороннє рішення кредитора щодо надання «ретроспективної знижки» 

шляхом виставлення такої кредит-ноти кваліфікується як прощення боржнику 

частини боргу за первинним договором без зміни його ціни. Згоди боржника для 

цього не потрібно, отже, у такому випадку, додаткові документи не складають. 

Кредит-нота стає первинним обліковим документом, на підставі якого у 

бухгалтерському обліку і у боржника, і в кредитора списується первинний борг. 

У разі виявлення кредитором помилок у первинних облікових документах, 

складених під час або безпосередньо після здійснення господарської операції, він 

коригує (сторнує) у бік зменшення величину дебіторської заборгованості. У 

цьому разі кредит-нота виконує роль повідомлення або довідкового документа. 

Для внесення змін до бухгалтерського та податкового обліку самої кредит-ноти 

недостатньо. До неї кредитор має додати виправлені первинні облікові 

документи (накладні, рахунки-фактури, виписки з банку тощо), які будуть 

належною підставою для змін в обліку [122, 165]. У Додатку К наведено вимоги 

щодо оформлення кредит-нот. 

Альтернативою кредит-нотам у Російській Федерації виступають від’ємні 

рахунки-фактури. Так, Федеральним законом № 245-ФЗ від 19.07.2011 «О 

внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса Российской 

Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации о налогах 

и сборах» було законодавчо врегульовано поняття «від’ємних рахунків-фактур» 

і порядок їх використання [95]. 

Від’ємний або коригувальний рахунок-фактура виписується на різницю 

між показниками рахунки-фактури, за яким здійснюється зміна вартості 

відвантажених товарів, і показниками, обчисленими після зміни вартості 

відвантажених товарів. У разі зміни вартості відвантажених товарів у бік 

зменшення, відповідна різниця між сумами податку, обчисленого до і після їх 
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зміни, вказується з негативним знаком. Коригувальний рахунок-фактура з 

позитивним знаком тягне зобов’язання продавця доплатити ПДВ до бюджету, а 

покупцеві дає право прийняти суму податку до відшкодування. Коригувальний 

рахунок-фактура з від’ємним значенням дає право продавцеві прийняти до 

відшкодування різницю, що виникла, і породжує обов’язок покупця 

перерахувати суму податку та доплатити її до бюджету [71]. 

Коригувальний рахунок-фактура являє собою нову версію вихідного 

рахунки-фактури, у якому вся інформація залишається без зміни, за винятком 

реквізитів документа і даних, у яких була виявлена помилка. Умова для 

використання нового виду рахунку-фактури в обліку наведена в законі: 

«… вирахування суми різниці здійснюються на підставі коригувальних рахунків-

фактур, за наявності договору, угоди, іншого первинного документа, що 

підтверджує згоду (факт повідомлення) покупця на зміну вартості відвантажених 

товарів (виконаних робіт, наданих послуг)». Стосується це не тільки електронних 

рахунків-фактур, а й паперових [71]. 

Корисним для обліку бонусів можуть стати положення ПБО 8/01 

«Условные факты хозяйственной деятельности», яке діяло в Російській Федерації 

до 2010 року. Короткий огляд норм вказаного документа, які можуть бути 

використані для визначення порядку обліку бонусів, представлено у табл. Л.1 

Додатку Л. У зазначеному документі було регламентовано відображення в обліку 

умовних фактів господарської діяльності (відповідно до положень наведеного 

документа умовним фактом господарської діяльності на звітну дату є факт 

господарської діяльності, щодо наслідків якого й імовірності їх виникнення в 

майбутньому існує невизначеність, тобто виникнення наслідків залежить від 

того, відбудуться чи ні в майбутньому невизначені події). У чинній на сьогодні 

версії цього положення (ПБО 8/2010 «Оценочные обязательства, условные 

обязательства и условные активы») запроваджується поняття оціночного 

зобов’язання, яке визначається як «зобов’язання організації з невизначеною 



 99 

величиною і (або) терміном виконання» (пункт 4 ПБО 8/2010). Оціночне 

зобов’язання може виникнути, серед іншого, у результаті дій організації, які, 

відповідно до встановленої в минулому практики або зроблених організацією 

заяв, указують іншим особам, що організація приймає на себе певні зобов’язання, 

унаслідок у чого в таких інших осіб виникають обґрунтовані очікування, що 

організація виконає такі зобов’язання [115]. У цілому, положення ПБО 8/2010 

відповідають підходу МСБО 37 «Забезпечення, умовні зобов’язання та умовні 

активи» [77]. 

Інформаційний щоквартальний бюлетень PwC Australia, що висвітлює 

найактуальніші проблеми роздрібної торгівлі в Австралії та Новій Зеландії, у 

травневому випуску в 2013 році розмістив статтю, у якій програми надання 

знижок та бонусів і способи їх відображення в обліку згруповані за наступними 

ознаками: знижки; бонуси / подарункові картки, видані в ході продажу товарів; 

ваучери, роздані безкоштовно; безкоштовні товари на додаток до вже придбаного 

товару. Запропоновані у цій статті підходи до обліку подано у табл. 2.6.  

Таблиця 2.6 

Підходи PwC Australia до обліку програм надання знижок та бонусів 

Програма Відображення в обліку 
Знижки Визнаються як зменшення виручки (не маркетингові витрати) 

на момент продажу. 
Бонуси / подарункові 
картки, видані в ході 
продажу товарів 

Дохід має складатися із надходжень за вирахуванням 
справедливої вартості бонуса (у т. ч. у вигляді подарункової 
карти). Справедлива вартість бонуса нараховується в балансі до 
моменту погашення. Розрахунок коефіцієнту погашення 
включається в нараховані суми при наданні бонуса й упродовж 
усього періоду його чинності. 

Ваучери, роздані 
безкоштовно (наприклад, 
купони на знижку в 
газеті) 

Ніякі зобов’язання не визнаються, до того, як товар буде 
проданий у збиток (що спричинює обтяжливий контракт). При 
погашенні дохід відображає дисконтовану вартість. 

Безкоштовні товари 
(«один купуєш – другий 
отримуєш 
безкоштовно») 

Виручка відображає грошові надходження від реалізації. 
Додаткові витрати на пропозицію другого товару зі знижкою 
відображаються як витрати реалізації, а не як маркетингові 
витрати. 

Джерело: [176]. 
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Як бачимо, наведена класифікація не охоплює всіх можливих ситуацій 

щодо обліку операцій з реалізації товарів зі знижками, а також не роз’яснює 

причин вибору того чи іншого методу обліку, не дає можливості здійснити 

самостійний обґрунтований вибір. Для більш глибокого аналізу вважаємо за 

доцільне звернутися до міжнародних стандартів бухгалтерського обліку, 

упровадження в практику яких є завданням загальнодержавного значення [125]. 

Із чинних міжнародних стандартів фінансової звітності для відображення в 

обліку знижок і бонусів за програмами відшкодування та програмами бонусів 

інтерес становлять окремі положення МСБО 18 «Дохід», МСБО 10 «Події після 

звітного періоду» та МСБО 37 «Забезпечення, умовні зобов’язання та умовні 

активи», вибіркову характеристику яких подано у табл. 2.7. 

Таблиця 2.7 

Огляд положень МСБО 10, МСБО 18 та МСБО 37 щодо обліку операцій у 

рамках бонусних програм та програм відшкодування 

Посилання Зміст Вплив на облік 
досліджуваних операцій 

1 2 3 
МСБО 18 
«Доходи», 
ст.13 [83] 

Критерії визнання, як правило, 
застосовуються окремо до кожної операції. 
За певних обставин для відображення суті 
операції треба застосовувати критерії 
визнання до компонентів однієї операції, 
які можна ідентифікувати окремо. Так, 
коли ціна продажу включає суму за 
подальші послуги, яку можна 
ідентифікувати, ця сума відстрочується й 
визнається як дохід, коли послуги 
фактично надані. 

Дане положення може бути 
застосовано до операцій з 
продажу відповідно до 
програм відшкодування та 
бонусів. Адже критерії 
визнання застосовуються до 
двох або більше операцій 
разом, коли вони пов’язані в 
такий спосіб, що 
комерційний ефект не можна 
зрозуміти без посилання на 
серію операцій у цілому. 

МСБО 18 
«Доходи», 
ст.19 [83] 

Доходи та витрати, пов’язані з тією самою 
операцією або іншою подією, визнаються 
одночасно; цей процес, як правило, 
називають відповідністю доходів та 
витрат. Дохід не може бути визнаний, 
якщо витрати неможливо достовірно 
оцінити; за таких обставин будь-яка вже 
отримана за продаж товарів компенсація 
визнається як зобов’язання. 

Установлюється вимога 
визнання витрат, пов’язаних 
з наданням знижок та 
погашенням бонусів, у тому 
періоді, у якому були визнані 
доходи за відповідними 
операціями. 
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Продовження таблиці 2.7 

1 2 3 
МСБО 10 
«Події після 
звітного 
періоду», ст. 9 
[82] 

У переліку подій, «які вимагають 
коригування після звітного періоду, коли 
суб’єктові господарювання слід 
коригувати суми, визнані у фінансовій 
звітності, або визнавати раніше не визнані 
статті», поміж іншого, «отримання 
інформації після звітного періоду, яка 
свідчить, що корисність активу 
зменшилася на кінець звітного періоду 
або що суму раніше визнаного збитку від 
зменшення корисності цього активу треба 
коригувати». 

Даний стандарт визначає: а) 
коли слід коригувати 
фінансову звітність стосовно 
подій після звітного періоду 
та б) яку інформацію слід 
розкривати у фінансовій 
звітності про події після 
звітного періоду. Надання 
знижок та погашення бонусів 
може бути за певних умов 
віднесено до «подій після 
звітного періоду» – подій, які 
відбуваються з кінця звітного 
періоду до дати затвердження 
фінансової звітності до 
випуску. 

МСБО 10 
«Події після 
звітного 
періоду», ст. 
19 [82] 

Якщо суб’єкт господарювання після 
звітного періоду отримує інформацію про 
умови, які існували на кінець звітного 
періоду, йому слід оновити розкриття 
інформації, пов’язаної з цими умовами. 

МСБО 37 
«Забезпечення, 
умовні 
зобов’язання 
та умовні 
активи» [81] 

Зобов’язання – існуюче зобов’язання 
суб’єкта господарювання, яке виникає в 
результаті минулих подій і погашення 
якої, за очікуванням, призведе до вибуття 
ресурсів суб’єкта господарювання, котрі 
втілюють у собі економічні вигоди. 
Умовним зобов’язанням може бути а) 
можливе зобов’язання, яке виникає 
внаслідок минулих подій і існування якого 
підтвердиться лише після того, як 
відбудеться або не відбудеться одна чи 
кілька невизначених майбутніх подій, не 
повністю контрольованих суб’єктом 
господарювання, або б) існуюче 
зобов’язання, яке виникає внаслідок 
минулих подій, але не визнається, оскільки 
немає ймовірності, що вибуття ресурсів, 
котрі втілюють у собі економічні вигоди, 
буде необхідним для погашення 
зобов’язання, або суму зобов’язання не 
можна оцінити достатньо достовірно. 

У загальному сенсі, всі 
забезпечення є умовними, 
оскільки вони не визначені за 
строками або сумою (п. 12). 
Термін «умовне 
зобов’язання» також 
застосовується до 
зобов’язань, які не 
відповідають критеріям 
визнання. Визнавати 
забезпечення рекомендується 
лише за виконання наступних 
умов: а) суб’єкт 
господарювання має існуюче 
зобов’язання внаслідок 
минулої події; б) ймовірно, 
що вибуття ресурсів, які 
втілюють у собі економічні 
вигоди, буде необхідним для 
виконання зобов’язання; в) 
можна достовірно оцінити 
суму зобов’язання. 

Джерело: узагальнено за [81, 82, 83]. 

За результатами аналізу наведених норм чинних міжнародних стандартів 

фінансової звітності можемо дійти висновку, що облік операцій з продажу 

товарів із наданням знижок та бонусів відповідно до програм відшкодування та 
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бонусних програм потребує визначення засад, на підставі яких мають 

обліковуватися бонусні одиниці, пропоновані клієнтам:  

!!шляхом повного визнання доходу (тобто, на суму чеку) при первинному 

продажі й визнання резервів під будь-які додаткові витрати на виконання 

зобов’язань, що випливають з програми лояльності; або  

!! як окремий компонент доходів, який можна виокремити; в такому разі, 

як цей компонент повинен бути оцінений і коли цей дохід має бути визнаний 

(такий підхід називають підходом доходів майбутніх періодів або умовним 

доходом). Обидва описані вище підходи наразі дозволяються в рамках МСБО 18. 

Однак МСБО 18 не дає ніяких посилань на те, коли компоненти є окремо 

упізнаваними, а коли необхідно застосовувати критерії визнання до окремо 

ідентифікованих компонентів. 

Порівнюючи наведені у МСБО 37 визначення й тлумачення понять 

«існуюче зобов’язання» і «минула подія» з термінологією та умовами продажів у 

рамках партнерських бонусних програм, легко знайти багато спільного. Надані 

під час первинного продажу бонуси створюють саме ті зобов’язання, які, у 

відповідності до п.19, «виникають унаслідок минулих подій, незалежних від 

майбутніх дій суб’єкта господарювання (тобто, майбутнього ведення бізнесу)» і 

мають визнаватися як забезпечення. А надалі, на виконання пп. 36-41, треба дати 

оцінку забезпечення, яка «має бути найкращою оцінкою видатків, необхідних для 

погашення існуючого зобов’язання на кінець звітного періоду», враховуючи 

ризики та невизначеності (пп. 42-44), оцінити очікуване вибуття активів, 

використати забезпечення – «лише для тих видатків, для яких це забезпечення 

було створено з самого початку» (п.61). При цьому, згідно з п.59, «Забезпечення 

слід переглядати на кінець кожного звітного періоду та коригувати для 

відображення поточної найкращої оцінки. Якщо вже немає ймовірності, що 

вибуття ресурсів, котрі втілюють у собі економічні вигоди, буде потрібним для 

погашення зобов’язання, забезпечення слід сторнувати» [81]. 
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Жоден з наведених вище нормативних актів не забезпечує єдиного порядку 

обліку досліджуваних операцій. Аналіз зарубіжних нормативних актів щодо 

відображення в обліку операцій з продажу товарів із наданням знижок та бонусів 

після дати первинної реалізації, у т. ч. доцільності ідентифікації та відображення 

окремих компонентів первинних торговельних операцій, підходів до 

відображення в обліку знижок та бонусів, загальних підходів до оцінки тощо, дає 

змогу дійти висновку, що найбільшу практичну цінність для побудови системи 

обліку операцій з продажу товарів із наданням знижок та бонусів після дати 

первинної реалізації являють окремі положення роз’яснення Комітету з 

тлумачень Міжнародної фінансової звітності КТМФЗ 13 «Програми лояльності 

клієнта» (IFRIC 13 Customer Loyalty Programmes). КТМФЗ 13 надає рекомендації 

щодо обліку балів винагороди клієнта (бонусів) за програмами лояльності, які 

суб’єкт господарювання надає клієнтам як складову операції з продажу товарів. 

Огляд окремих норм цього документа в частині, що може бути застосована до 

обліку досліджуваних операцій, подано в табл. 2.8.  

Один із поширених у міжнародній практиці підходів щодо відображення в 

обліку бонусів, наданих після дати первинної реалізації, полягає у виокремленні 

бонусів, які надаються під час первинної операції з продажу, як одного з 

елементів мультикомпонентної операції з продажу. Утім у рамках такого підходу 

невирішеним залишається питання щодо трактування бонусів: як витрат чи 

доходів майбутнього періоду. Окремі зарубіжні фахівці трактують бонус як 

маркетинговий інструмент і, відповідно, пропонують обліковувати його як 

витрати на маркетинг [191, 224, 214]. За такого підходу зобов’язання суб’єкта 

господарювання, що виникають в рамках програми лояльності, повинні бути 

визнані як витрати в момент первинного продажу й оцінені з урахуванням сум, 

необхідних для їх врегулювання, у відповідності до МСБО 37. Іншими словами, 

продавець повинен визнати витрати з відповідним створенням резерву [81]. 
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Таблиця 2.8 

Огляд положень КТМФЗ 13 щодо обліку досліджуваних операцій 

Досліджуваний 
аспект 

Зміст результатів аналізу 

Питання, що 
розглядаються 

Доцільність різних способів визнання та оцінки зобов’язань 
суб’єкта господарювання надавати в майбутньому товари або 
послуги безоплатно чи зі знижкою («винагороди»), а також порядок 
визначення та віднесення компенсації на бали винагороди. 

Доцільність 
відображення в 
обліку окремих 
компонентів 
первинних 
торговельних 
операцій 

Суб’єкт господарювання повинен застосовувати параграф 13 МСБО 
18 та обліковувати бали винагороди як окремий визначений 
компонент операції(й) із реалізації, у якій вони надаються 
(«первинний продаж»). Справедливу вартість отриманої 
компенсації або компенсації, яка підлягає отриманню, за первинним 
продажем слід розподілити між балами винагороди та іншими 
компонентами реалізації. 

Можливі 
альтернативи 
відображення в 
обліку нарахування 
бонусів та знижок 

а) віднесення певної частини отриманої компенсації або компенсації, 
яка підлягає отриманню від операції з продажу, на бали винагороди 
та відстрочення визнання доходу (застосовуючи параграф 13 МСБО 
18); б) забезпечення визначених майбутніх витрат на надання 
винагороди (застосовуючи параграф 19 МСБО 18). 

Загальний підхід до 
оцінки балів 
винагород 

Оцінку компенсації, розподіленої на бали винагороди, слід 
здійснювати шляхом посилання на їх справедливу вартість, тобто на 
суму, за яку ці бали винагороди можна було б продати окремо. 

Обтяжливі 
контракти 

Зобов’язання щодо таких контрактів, відповідно до Тлумачення, 
слід визнавати згідно з вимогами МСБО 37. 

Сценарії постачання 
винагород та вплив 
на облік 

Якщо суб’єкт господарювання сам забезпечує постачання 
винагород, він повинен визнавати розподілену на бали винагороди 
компенсацію як дохід під час виплати винагороди клієнту й 
виконання своїх зобов’язань з надання винагороди. Якщо 
постачання винагород забезпечує третя сторона, суб’єкт 
господарювання повинен визначити, як отримується компенсація, 
віднесена на бали винагороди, – на власний рахунок (тобто як 
принципал в операції) або ж від імені третьої сторони (тобто як 
агент третьої сторони). Якщо суб’єкт господарювання отримує 
компенсацію від імені третьої сторони, він повинен, по-перше, 
оцінювати свій дохід як чисту суму, отриману на власний рахунок; 
та, по-друге, визнавати цю чисту суму як дохід, коли третя сторона 
набуває зобов’язання надати винагороду та право одержати за це 
компенсацію. Якщо клієнт може звертатися за виплатою 
винагороди до суб’єкта господарювання або до третьої сторони, ці 
події відбуватимуться тільки тоді, коли клієнт звернеться за 
отриманням винагороди до третьої сторони. Якщо суб’єкт 
господарювання отримує компенсацію на власний рахунок, він 
повинен оцінювати свій дохід як загальну суму компенсації, 
розподілену на бали винагороди, і визнавати дохід мірою виконання 
зобов’язань. 

Джерело: узагальнено за [153]. 
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Теоретичним підґрунтям для підходу «доходів майбутніх періодів» слугує 

такий аргумент: у процесі первинної покупки надані бонуси є окремим 

компонентом ціни первинно проданих товарів або послуг, яку можна розглядати 

як передоплату наступних покупок (які умовно можна називати вторинними). 

Таким чином, суб’єкт господарювання має окремо ідентифікувати різні 

компоненти і в поточному періоді визнавати тільки той дохід, який стосується 

вже проданих товарів і послуг. Визнання доходу, який має відношення до 

бонусних балів, має відбуватися лише в ході погашення цих бонусів, тобто 

вторинної покупки. 

Як уже було зазначено, основний міжнародний стандарт звітності, яким 

регулюється визнання виручки, – МСБО (IAS) 18 «Дохід» – вимагає, щоб 

компоненти торговельних операцій, що окремо ідентифікуються, ураховувалися 

окремо. Відповідно до п.14 МСБО 18, дохід від продажу товарів має визнаватися 

за умови задоволення таких критеріїв: 

!! суб’єкт господарювання передав покупцеві суттєві ризики і винагороди, 

пов’язані з власністю на товар; 

!! за суб’єктом господарювання не залишається ані подальша участь 

управлінського персоналу у формі, яка, як правило, пов’язана з володінням, ані 

ефективний контроль за проданими товарами; 

!! суму доходу можна достовірно оцінити; 

!! імовірно, що до суб’єкта господарювання надійдуть економічні вигоди, 

пов’язані з операцією; та 

!! витрати, які були або будуть понесені у зв’язку з операцією, можна 

достовірно оцінити [83]. 

Погоджуючись на розширене тлумачення «подальших послуг» із 

включенням до них надання товарів зі знижкою або безкоштовно під час 

вторинної покупки, необхідно виокремлювати справедливу вартість бонусів. 

Винагорода, зарахована до бонусних одиниць, має переноситися на майбутні 
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періоди до тих пір, поки залишається вірогідність того, що клієнт висуне вимоги 

з їх погашення. За твердженням прихильників такого трактування бонусів, 

визнання того, що клієнти під час первинної покупки платять, серед іншого, і за 

бонуси (які можуть бути використані в майбутньому), вимагає визнавати ці 

бонуси як доходи майбутнього періоду. 

Таким чином, аналіз міжнародних стандартів фінансової звітності, 

коментарів до них, а також публікацій у фахових виданнях, дає змогу зробити 

висновок про наявність двох альтернативних підходів до відображення в обліку 

нарахування знижок та бонусів відповідно до програм відшкодування та 

бонусних програм, характеристику яких подано на рис. 2.2. 

 
Рис. 2.2. Характеристика альтернативних підходів до відображення в 

обліку знижок та бонусів (розроблено автором) 

Існування у вітчизняному та зарубіжному законодавстві багатьох норм, що 

потенційно могли б здійснювати вплив на відображення в обліку господарських 

операцій з продажу товарів із наданням знижок та бонусів, відсутність у чинних 

на сьогоднішній день нормативно-правових актах (у тому числі зарубіжних) 

чіткої позиції щодо досліджуваного питання дозволяє зробити висновок про те, 

Підходи до відображення в обліку знижок та бонусів, нарахованих відповідно до 
бонусних програм та програм відшкодування

•Під час первинного продажу нараховані бонуси та знижки мають 
трактуватися як витрати й оцінюватися відповідно до МСБО 37, 
тобто за вартістю виконання зобов’язань. На покриття вказаних
витрат у майбутніх періодах нараховується відповідний резерв, за 
рахунок якого нараховані знижки та бонуси будуть погашені

1. Нарахування 
резервів на 
покриття 
майбутніх 
витрат

• Визнання частини доходу, отриманого під час первинного продажу 
відкладається, оскільки товари або послуги на погашення 
нарахованих бонусів та знижок ще не поставлені. Сума доходу, 
визнання якого відтерміновується, відображається у складі доходів
тоді, коли винагороди погашені, а нараховані знижки та бонуси 
використані (або скасовані).

2. Відстрочення 
визнання частки 
доходу та 
визнання 
доходів 
майбутніх 
періодів
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що проаналізовані норми не задовольняють потреб бухгалтерів у якісних і чітких 

настановах щодо обліку досліджуваних операцій. 

З 1 січня 2018 року на зміну КТМФЗ 13 прийде розроблене у 2014 році 

МСФЗ 15 «Доходи від контрактів із клієнтами» (IFRS 15 Revenue from Contracts 

with Customers). МСФЗ 15 містить конкретні вказівки щодо критеріїв і часу 

визнання доходу від операцій зі знижками, ретро-знижками, відшкодуваннями, 

ціновими поступками, пільгами, бонусами тощо, які набудуть директивної сили 

не пізніше 1 січня 2018 року. Таким чином, на даний момент практично відсутній 

досвід використання норм, що їх запроваджує новий стандарт. Утім, за 

результатами проведеного дослідження встановлено, що, з погляду методики 

обліку, підхід, у цілому окреслений у МСФЗ 15, є таким, що найбільш повно 

відповідає принципам бухгалтерського обліку та вимогам щодо повноти і 

достовірності бухгалтерської інформації, яка має бути відображена за 

результатами здійснення господарських операцій з продажу товарів із наданням 

знижок та бонусів після первинної реалізації. Тому вважаємо за доцільне 

детально дослідити даний підхід з метою надання рекомендацій щодо 

вдосконалення існуючої практики обліку щодо досліджуваних операцій. 

 

Висновки за розділом 2 

 

У другому розділі дисертаційного дослідження було досліджено 

організацію та методику обліку операцій з продажу товарів із наданням знижок 

та бонусів та зокрема питання визнання доходів за такими операціями. Проведене 

дослідження надає змогу зробити такі висновки: 

1.! За результатами проведеного дослідження виявлені специфічні для 

кожного виду програм надання знижок та бонусів проблеми методичного та 

аналітичного характеру, що потребують урахування в процесі розробки 

рекомендацій щодо удосконалення відображення в обліку операцій з продажу 
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товарів із наданням знижок та бонусів. Досліджено питання документального 

оформлення надання знижок та бонусів. Аналіз інструментів і методів обліку та 

документального оформлення розрахунків у рамках програм відшкодування та 

партнерських бонусних програм у зарубіжних країнах дозволяє зробити висновок 

про те, що облік ретро-знижок і бонусів можна було б значно полегшити шляхом 

використання широко застосовуваних у зарубіжній практиці торгівлі кредит-нот. 

Досліджено порядок складання та вимоги до оформлення вказаного документу. 

2.! Установлено, що специфіка обліку в роздрібній торгівлі (облік товарів 

у торгівлі за цінами продажу) та чинний порядок визначення фінансового 

результату від реалізації товарів за дисконтними програмами не забезпечує 

користувачів інформації даними, необхідними для ефективного аналізу таких 

операцій та управління ними, у т. ч. в частині розв’язання питань щодо 

доцільності надання конкретних знижок на окремі товари в конкретному 

торговельному закладі, алгоритму визначення оптимальної знижки (її величини, 

кількості рівнів, терміну дії, умов надання тощо), загальної суми витрат, 

пов’язаних із наданням знижок, та загальної суми доходів, пов’язаних із 

наданням знижок, а також алгоритму визначення ефективності операцій продажу 

зі знижками. 

3.! Установлено, що поширений у практиці діяльності підприємств 

роздрібної торгівлі підхід до відображення в обліку господарських операцій з 

продажу товарів із наданням знижок у момент здійснення операцій у разі надання 

знижки, що перевищує рівень середньої торговельної націнки, призводить до 

викривлення даних обліку та, зокрема, потребує додаткового коригування під час 

розрахунку торговельної націнки, що стосується реалізованого товару та залишку 

товарів у місцях продажу на кінець періоду. 

4.! Порівняння брутто- і нетто-методів відображення в обліку знижок та 

бонусів, наданих після дати первинної торговельної операції, дозволило виявити 

істотні недоліки використання вітчизняними бухгалтерами валового методу, що 
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стало підставою для обґрунтування доцільності використання нетто-методу, на 

базі якого в подальшому мають бути розроблені рекомендації щодо 

удосконалення обліку досліджуваних операцій. 

5.! За результатами аналізу операцій з продажу товарів із наданням знижок 

та бонусів у межах бонусних програм та програм відшкодування, 

схарактеризовано специфіку таких операцій з точки зору обліку, яка полягає у 

необхідності додаткового відображення в обліку окремих компонентів таких 

операцій, що має бути враховано у ході розробки системи рекомендацій щодо 

вдосконалення обліку досліджуваних операцій. 

6.! Детально розглянуто один із видів операцій із надання знижок у межах 

програм відшкодування – надання знижки за завчасну оплату, установлено 

відмінності подібних операцій від інших видів програм надання знижок, на 

основі чого зроблено висновок щодо некоректності віднесення подібних знижок 

до торговельної діяльності, оскільки, за економічною сутністю, зазначені 

операції є різновидом фінансових операцій, що потребує відповідного 

відображення в обліку. 

7.! Проаналізовано партнерські бонусні програми як підвид бонусних 

програм, досліджено їх економічну сутність, можливі варіанти реалізації, 

окреслено найбільш проблемні питання щодо відображення результатів 

реалізації таких програм в обліку. Запропоновано порядок відображення цих 

операцій в обліку залежно від конкретних ситуацій, що виникають у практиці 

діяльності торговельних підприємств, які реалізують партнерські бонусні 

програми. 

8.! За результатами дослідження виявлено недостатність належного 

висвітлення механізму обліку господарських операцій з продажу товарів із 

наданням знижок та бонусів у рамках бонусних програм та програм 

відшкодування як у чинних нормативно-правових актах, так і у фаховій 

літературі, а також обґрунтовано необхідність додаткового вивчення зарубіжного 
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досвіду. Досліджено міжнародну практику відображення в обліку надання 

знижок після дати первинної реалізації, проаналізовано іноземні нормативні акти 

та фахові публікації щодо досліджуваного питання, у т. ч. МСБО 18 «Дохід», 

МСБО 10 «Події після звітного періоду» та МСБО 37 «Забезпечення, умовні 

зобов’язання та умовні активи», а також Тлумачення КТМФЗ 13 «Програми 

лояльності клієнта», окремі фахові публікації. За результатами проведеного 

дослідження встановлено, що чинні на сьогодні міжнародні стандарти фінансової 

звітності не забезпечують єдиного цілісного підходу до відображення в обліку 

досліджуваних операцій. Відповідно, чинна нині практика обліку досліджуваних 

операцій вимагає вдосконалення. 

Результати дослідження опубліковані в [4, 8]. 
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Розділ 3. Удосконалення організації та методики обліку операцій з продажу 

товарів із наданням знижок та бонусів 

 

3.1. Удосконалення методики обліку операцій з продажу товарів із 

наданням знижок та бонусів 

 

За результатами дослідження, викладеними в попередніх розділах, 

установлено, що прийнятий на сучасному етапі порядок визнання й обліку 

операцій з реалізації товарів із наданням знижок та бонусів не відповідає ані 

принципам бухгалтерського обліку та фінансової звітності, ані потребам 

користувачів даних обліку як зовнішніх, так і внутрішніх по відношенню до 

торговельного підприємства. 

Виявлені у межах проведеного дослідження проблеми можна згрупувати 

таким чином: 

!!проблеми методичного характеру – прийнятий нині порядок обліку 

досліджуваних операцій в окремих випадках не відповідає економічній сутності 

таких операцій, принципам бухгалтерського обліку та фінансової звітності, 

міжнародній практиці, а також призводить до викривлення даних обліку та 

показників фінансової звітності; 

!!проблеми аналітичного характеру – недосконалість даних обліку, 

складність отримання інформації для аналізу та прийняття управлінських рішень. 

Щодо проблем аналітичного характеру маємо визнати, що це не формальні 

проблеми, розв’язування яких не створює додаткової цінності для підприємств 

як роздрібної, так і оптової торгівлі. Неможливість вчасно й відносно легко 

отримати всю необхідну для аналізу інформацію щодо продажу товарів зі 

знижками та бонусами (у т. ч. про надані знижки, товари, клієнтів та торговельні 

точки, що брали або беруть участь у таких операціях, часові виміри таких 

операцій тощо) призводить до прийняття управлінських рішень низької якості. 
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Зазначені проблеми призводять до реалізації неефективних або навіть збиткових 

програм лояльності. Яскравим проявом недосконалості сучасного порядку обліку 

операцій з продажу товарів у рамках партнерських бонусних програм є 

діаметрально протилежні висновки щодо їх ефективності: у той час як Starbucks 

вказує на свою програму лояльності (що, за даними цієї мережі закладів, 

забезпечила зростання прибутку на 26%) як на головний чинник рекордно 

високих показників у другій половині 2013 року [238], російські фахівці 

Агентства Стимулювання Продажів BTL Studio зайняті з’ясуванням причин 

провалу програм лояльності. Порахувавши витрати на залучення клієнтів та їх 

стимулювання (не менше 4 доларів США на кожну бонусну картку учасника 

програми «Малина»), експерти дійшли висновку, що «співвідношення витрат і 

результатів не приносять компаніям прибутку і не є привабливими для 

клієнтів» [161]. 

Ірина Чубукова, директор аналітичного агентства HAVAS Discovery 

Ukraine – підрозділу міжнародної мережі, що спеціалізується на програмах 

лояльності, у своєму інтерв’ю стверджує, що «розрахунок рентабельності 

програм лояльності нічим не відрізняється від класичного розрахунку 

рентабельності будь-якого іншого проекту. У його основі лежить показник 

окупності інвестицій у маркетинг» [168]. На практиці для здійснення необхідних 

розрахунків та прийняття якісних управлінських рішень підприємствам сфери 

торгівлі часто бракує даних, методики та інструментів аналізу.  

Щодо проблем методичного характеру, основними є такі: 

!!дохід у момент первинного продажу визнається у повному обсязі, 

незалежно від економічної сутності відповідних операцій та незважаючи на 

необхідність надання знижок та бонусів у майбутньому. Тут одразу зазначимо, 

що часто це скоріше обумовлено нормами податкового та контролюючого 

характеру (див., зокрема, установлений у Законі України «Про застосування 

реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування 
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та послуг» порядок проведення розрахунків, згідно з яким «суб’єкти 

господарювання, які здійснюють розрахункові операції... при продажу товарів у 

сфері торгівлі... зобов’язані проводити розрахункові операції на повну суму 

покупки (надання послуги) через зареєстровані, опломбовані у встановленому 

порядку та переведені у фіскальний режим роботи реєстратори розрахункових 

операцій...» [55]); 

!! у вітчизняній практиці відсутні єдині настанови щодо грошової оцінки 

знижок та бонусів, які надаються або можуть бути надані після первинної 

операції з продажу; 

!!планом рахунків не передбачено окремого рахунку для обліку бонусів у 

грошовій формі – як тих, що вже були нараховані, так і тих, які відповідний 

суб’єкт господарювання буде вимушений нарахувати / надати відповідно до 

взятих на себе зобов’язань; 

!! створення резерву для погашення окремих категорій обіцяних винагород 

покупцям (тобто взятих на себе підприємством-продавцем договірних 

зобов’язань) не передбачається; 

!! в окремих випадках взаємовідносини суто фінансового характеру 

розглядаються як торговельні операції із відповідним викривленням даних обліку 

та звітності. 

Зазначений порядок обліку суперечить принципам бухгалтерського обліку 

та фінансової звітності, зокрема таким:  

!!безперервності: оцінка активів та зобов’язань кожного з учасників 

партнерської бонусної програми має здійснюватися на базі припущення про те, 

що всі бонуси можуть бути пред’явлені до погашення в ході наступних покупок; 

!! обачності: методи оцінки, що застосовуються в бухгалтерському обліку, 

повинні запобігати заниженню зобов’язань та витрат і завищенню оцінки активів 

та доходів підприємства. Але у випадку обліку операцій у рамках партнерських 

бонусних програм ми спостерігаємо прямо протилежні тенденції: бонуси, які є 
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по суті зобов’язаннями (частиною вартості майбутньої покупки), не 

відображаються у фінансовій звітності, у той час як доходи розраховуються на 

базі всієї суми виручки від первинного продажу; 

!!превалювання сутності над формою: операції обліковують відповідно до 

їх сутності, а не лише виходячи з юридичної форми. Цей принцип засвідчує, що 

бухгалтерський облік не є засобом простої фіксації формальних даних. Оскільки 

наявність чи відсутність первинних документів або законодавчих актів не завжди 

є підставою для відображення чи невідображення операцій у бухгалтерському 

обліку з метою складання фінансової звітності; дохід слід визнавати та 

обліковувати за вирахуванням справедливої вартості бонуса;  

!!нарахування та відповідності доходів і витрат: для визначення 

фінансового результату звітного періоду необхідно порівняти доходи звітного 

періоду з витратами, що були здійснені для отримання цих доходів. На сучасному 

етапі, у ході здійсненні підприємствами господарських операцій з продажу 

товарів із наданням бонусів покупцям на наступні покупки у рамках бонусних 

програм та програм відшкодування, в обліку та звітності у момент їх виникнення 

відображаються тільки доходи (виручка від первинних продажів), а майбутні 

витрати (компенсація частини вартості майбутньої покупки) ігноруються взагалі; 

!!повного висвітлення: фінансова звітність повинна містити всю 

інформацію про фактичні та потенційні наслідки господарських операцій і подій, 

здатних уплинути на рішення, що приймаються на базі такої звітності. Як 

показано в попередніх розділах, цей принцип ігнорується; 

!! єдиного грошового вимірника: вимірювання та узагальнення всіх 

господарських операцій у фінансовій звітності має здійснюватися в єдиній 

грошовій одиниці, а не балах, умовних одиницях винагороди, пунктах, бонусах 

тощо. 

У табл. 3.1 узагальнено інформацію щодо відповідності чинної методики 

та практики відображення в обліку торговельних операцій принципам 
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бухгалтерського обліку та фінансової звітності залежно від сценарію надання 

знижок та бонусів. 

Таблиця 3.1 

Відповідність обліку операцій з продажу товарів із наданням знижок та 

бонусів принципам бухгалтерського обліку та фінансової звітності 

№ 
з/п 

Сценарій 
реалізації 
товарів 
торговельними 
підприємствами 

Відображення знижок та бонусів в 
обліку 

Визнання 
знижок та 
бонусів як 
окремих 

компонентів 
торговельної 
операції 

Відповідність 
прийнятої 
системи 
обліку 

економічній 
сутності 

1 

Продаж товарів 
без надання 
знижок чи 
бонусів 

Не потребується Відсутнє Відповідає 

2 

Продаж товарів з 
наданням знижки 
в момент 
реалізації 

Знижки, надані в момент реалізації, не 
потребують окремого відображення в 
обліку. Дохід за такими операціями 
визнається вже з урахуванням наданої 
знижки 

Не є 
необхідним Відповідає 

3 

Продаж товарів з 
наданням знижок 
на реалізований 
товар після 
первинної 
реалізації 

У момент реалізації товарів в обліку 
жодні знижки, наразі, не відображаються. 
При наданні знижки здійснюється 
коригування визнаних раніше доходів 
шляхом вирахування з доходів суми 
знижки 

Необхідне, 
але знижки не 
визнаються як 
окремий 
компонент 

Не відповідає 

4 

Продаж товарів з 
наданням знижок 
та бонусів, які 
можуть бути 
застосовані під 
час здійснення 
наступних 
покупок 

У момент реалізації товарів в обліку 
жодні знижки або бонуси, наразі, не 
відображаються. У разі надання знижки у 
майбутньому або використання бонусів 
зазвичай в обліку відображається нова 
операція з реалізації товарів з 
урахуванням наданих знижок та бонусів – 
незважаючи на той факт, що такі знижки 
та бонуси були нараховані покупцеві за 
результатом минулих покупок. У разі 
безкоштовної передачі товарів вартість 
запасів, що вибула, зазвичай просто 
списується на витрати періоду 

Необхідне, 
але знижки та 
бонуси не 

визнаються як 
окремий 
компонент 

Не відповідає 

Джерело: розроблено автором. 

Найбільш суттєвою з наведених, на наш погляд, є проблема визнання 

доходу від операцій з продажу товарів із наданням знижок та бонусів. Вітчизняні 
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фахівці на сучасному етапі відображають звичайні торговельні операції та 

операції з продажу товарів із наданням знижок та бонусів однаково, що повністю 

влаштовує регуляторів. Навіть у наукових журналах та професійних виданнях 

зустрічаються публікації, у яких стверджується, що знижки та бонуси мають бути 

відображені в обліку в момент їх надання / використання (а самі бонуси 

необхідно обліковувати поза балансом). Окремі автори пропонують надані 

бонуси визнавати як зобов’язання та обліковувати як передплату від покупця. 

Так, П.О. Сахаров пропонує визнавати дохід на всю суму чека, а зобов’язання 

нараховувати в кореспонденції з субрахунком 323 «Електронні гроші виражені в 

бонусах» до рахунку 32 «Електронні кошти». Додатково автор пропонує 

нараховувати резерв покриття бонусів, але його позиція швидше є винятком, не 

поширеним на практиці (при цьому дохід все одно пропонується визнавати в сумі 

отриманих від покупців коштів) [139].  

Аналізуючи деякі аспекти досліджуваних операцій, редактор газети 

«Бухгалтерія» О. Самарченко стверджує, що «в обліку підприємства сума 

передплачених бонусів визнається як кредиторська заборгованість підприємства 

перед покупцем. Якщо надалі покупець не буде звертатися в цей магазин і не 

скористається сумою накопичених бонусів, то за певних обставин після 

закінчення строку позовної давності така кредиторська заборгованість може бути 

включена до складу валового доходу підприємства. Хоча справедливості заради 

варто відзначити, що подібна ситуація (включення безнадійної кредиторської 

заборгованості в дохід) може виникнути навіть при відсутності будь-яких 

обмежень прав покупців з боку підприємства» [138]. За результатами 

проведеного дослідження маємо зробити висновок, що жоден з наведених 

підходів не відображає суті досліджуваних операцій і не відповідає принципам 

бухгалтерського обліку та фінансової звітності. Так, невідображення в обліку 

наданих (або обіцяних) покупцям знижок та бонусів не відповідає принципу 

повного висвітлення, а відображення доходу за сумою чека (накладної, акту 
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приймання-передачі тощо) порушує принцип обачності. При цьому в обох 

ситуаціях бухгалтер своїми діями спричиняє викривлення даних обліку та 

фінансової звітності й уведення користувачів такої інформації в оману. 

Нарахування резервів під погашення бонусів чи надання знижок у 

майбутньому хоч і дещо збалансовує доходи та витрати в обліку, але все одно не 

відображає економічної суті операцій і все рівно викривлює дані обліку та 

звітності. За результатами проведеного дослідження слід зробити висновок, що 

продаж товарів із наданням знижок та бонусів є, по суті, мультикомпонентною 

операцією, яку при відображенні в обліку необхідно розкладати на окремі 

компоненти, які мають бути відображені індивідуально. Так, придбаваючи певні 

товари за умови надання знижки чи бонуса в майбутньому, покупець, фактично, 

сплачує як за самі товари, так і за ймовірну знижку або бонуси, які він зможе 

отримати в майбутньому. Адже очевидно, що, за інших однакових умов, маючи 

можливість придбати товари із отриманням знижок або бонусів в одного 

продавця та без такої можливості в іншого, покупець обере перший варіант. 

Також, якщо б покупець не був зацікавлений у наданні йому знижок чи бонусів 

у майбутньому, він міг би не брати участі у відповідній програмі (зокрема, не 

оформлював би картку постійного покупця). Але якщо покупець стверджує про 

своє бажання брати участь у відповідних програмах і отримує це право внаслідок 

придбання певного товару (чи здійснення інших дій на виконання умов програми 

лояльності продавця), такі факти мають бути належним чином відображені в 

обліку. 

Отже, в даному випадку найбільш доцільним є визнання в обліку доходу в 

тій сумі, яку підприємство найбільш імовірно очікує в обмін на продані товари. 

Тобто, дохід має бути відображений у розмірі справедливої вартості саме того 

компоненту торговельної транзакції, який аналізується. Але в такому випадку 

постає питання, як відобразити решту суми чека (накладної, акта приймання-

передачі тощо) і чи відображати її взагалі чи ні. В окремих публікаціях, як 



 118 

вітчизняних, так і зарубіжних, у рамках операцій з продажу товарів із 

нарахуванням бонусів покупцеві пропонується решту суми обліковувати як 

зобов’язання продавця перед покупцем, певну форму передплати покупця 

продавцеві. Щодо ймовірної знижки покупцеві в майбутньому в межах підходу 

невизнання доходу за торговельною операцією на повну суму документа на 

вітчизняному та пострадянському просторі можна знайти лише рекомендації 

щодо визнання решти суми в обліку лише в тому випадку, якщо покупець не 

скористується правом на знижку. Але останній підхід призводить до викривлення 

даних про дебіторську заборгованість (адже до тих пір, поки знижки не надана 

покупцеві, він має оплатити на рахунок продавця повну суму первинного 

торгового документа – і це у т. ч. має бути відображено в актах звірки 

взаєморозрахунків). Визнання ж частки отриманої від покупця оплати як 

зобов’язань перед покупцем не є доцільним, адже такі суми не відповідають ані 

визначенню зобов’язань за своєю сутністю, ані критеріям визнання зобов’язань. 

Нагадаємо, що зобов’язання, згідно з НП(С)БО 1 «Загальні вимоги до фінансової 

звітності», визначається як заборгованість підприємства, яка виникла внаслідок 

минулих подій і погашення якої в майбутньому, як очікується, призведе до 

зменшення ресурсів підприємства, що втілюють у собі економічні вигоди. 

Відповідно до П(С)БО 11 «Зобов’язання», зобов’язання в обліку визнається, якщо 

його оцінка може бути достовірно визначена та існує ймовірність зменшення 

економічних вигод у майбутньому внаслідок його погашення. Якщо на дату 

балансу раніше визнане зобов’язання не підлягає погашенню, то його сума 

включається до складу доходу звітного періоду [92, 117]. 

У продавця не може бути грошових зобов’язань перед покупцем щодо 

досліджуваних нами операцій – так, покупець не може вимагати від продавця 

погашення нарахованих йому бонусів у грошовій формі (в іншому разі йшлося б 

про певні суми авансів від покупців, як, наприклад, у ситуації з подарунковими 

сертифікатами, – тобто операції, відмінної від досліджуваних нами). Іншими 



 119 

словами, продавець у тій чи іншій формі вже набув права отримати (можна 

сказати, що він уже «заробив») ті кошти, які він має отримати від покупця. Але, 

оскільки на момент здійснення первинного продажу ми не можемо знати, коли і 

яким саме чином зазначені кошти будуть реалізовані (зокрема, у який період і під 

час купівлі якого товару будуть погашені бонуси; чи скористається покупець 

правом на використання бонусів; чи відповідатиме покупець умовам надання 

знижки на попередні покупки тощо), такі кошти найбільш доцільно визнавати як 

доходи майбутніх періодів. Відповідно до МСБО 18 «Дохід» доходами майбутніх 

періодів є доходи, обумовлені фактами господарської діяльності та подіями 

поточного звітного періоду, але визнані у звіті «Про прибутки та збитки» 

майбутніх звітних періодів [83]. 

Таким чином, облік операцій з продажу товарів із наданням знижок та 

бонусів після дати первинної реалізації має ґрунтуватися на тлумаченні таких 

операцій як мультикомпонентних угод. Ураховуючи вищенаведене, вважаємо за 

доцільне в момент здійснення операції з продажу товарів із наданням знижок та 

бонусів визнавати дохід у сумі торговельної операції за вирахуванням 

справедливої вартості таких знижок та бонусів, тобто тієї частини 

мультикомпонентної торговельної операції, яка відноситься до майбутніх 

покупок. Решту доходу (тобто, справедливу вартість таких знижок та бонусів) 

пропонуємо обліковувати у складі доходів майбутніх періодів. Оскільки чинним 

Планом рахунків не передбачено відповідного рахунку для такого обліку, 

пропонуємо ввести субрахунок 691 «Доходи майбутніх періодів за результатами 

програм лояльності», на якому інформація про такі операції буде обліковуватись 

відокремлено від інших доходів майбутніх періодів. Таким чином, фактично, 

пропонується виокремлення окремого об’єкта обліку «Доходи майбутніх 

періодів за результатами програм лояльності». 

На практиці неодмінно постане питання, яким чином необхідно 

розраховувати суму, що потребує визнання як доходи майбутніх періодів. Для 
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цього пропонуємо дослідити досвід міжнародної бухгалтерської спільноти та 

скористатися напрацюваннями зарубіжних фахівців. Але для якісного розуміння 

порядку аналізу та відображення мультикомпонентних операцій необхідно 

зробити короткий екскурс в історію сприйняття подібних операцій міжнародною 

бухгалтерською спільнотою. 

Облік виручки від реалізації товарів, як головної складової доходу 

підприємств торгівлі в країнах, які в бухгалтерському обліку дотримуються 

міжнародних стандартів фінансової звітності, здійснюється відповідно до 

розробленого ще у 1982 році МСБО 18 «Дохід» (IAS 18 Revenue), з 

доповненнями 1993 року, а в Україні – відповідно до вітчизняного положення 

(стандарту) бухгалтерського обліку П(С)БО 15 «Доходи» (що в цілому не 

суперечить МСБО 18). Відповідно до вітчизняних норм, «при продажі товара, по 

якому відображається нарахування бонусу і підлягає к отриманню повна вартість 

товару – по кредиту рахунка 70 відображається така сума повністю, без 

зменшення на суму нарахованого бонусу» [113]. 

На відміну від вітчизняних, чинні міжнародні стандарти фінансової 

звітності дозволяють трактувати бонуси (які, на відміну від доходів і витрат, 

пов’язаних з конкретною операцією, не можуть бути визначені одночасно) як 

зобов’язання. Так, зокрема, відповідно до пункту 13 МСБО 18 «Дохід», до двох 

або більше операцій разом, коли вони пов’язані в такий спосіб, що комерційний 

ефект не можна зрозуміти без посилання на серію операцій у цілому, мають 

застосовуватись критерії визнання. У випадку, коли тим чи іншим способом 

спростовується суттєвий результат операції, обидві операції мають розглядатися 

разом, а в разі, якщо витрати, які будуть понесені після відвантаження товару, 

неможливо достовірно оцінити, компенсація, отримана за продаж товарів, має 

визнаватися як зобов’язання (п.19) [83]. 

Одночасно при обліку операцій у рамках партнерських бонусних програм 

західні фахівці керувалися ще й МСБО 37 «Забезпечення, умовні зобов’язання та 
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умовні активи», МСБО 13 «Оцінка справедливої вартості» та іншими, що давали 

можливість трактувати продаж товарів із наданням бонусів на наступні операції 

купівлі як мультикомпонентну угоду, у ході якої створюється умовне 

зобов’язання, що потребує забезпечення. За такого тлумачення надані бонуси 

мали враховуватися не лише в кількісному, а й у грошовому виразі. Відповідно 

до цих положень зазначені та деякі інші міжнародні стандарти обліку залишали 

на розсуд суб’єктів господарювання обирати підхід до тлумачення бонусів: 

відносити їх до «майбутніх зобов’язань» або до «доходів майбутніх періодів» 

[81, 84, 153]. 

Така невизначеність і двозначність обліку операцій продажу з наданням 

бонусів спонукали розробників міжнародних стандартів зайнятися 

розв’язуванням проблем обліку конкретно в рамках партнерських бонусних 

програм. Першим результатом розробок у цій сфері став Проект Тлумачення 

«Програми лояльності клієнта» D20 (IFRIC Draft Interpretation D20 Customer 

Loyalty Programmes), представлений на обговорення 7 вересня 2006 року. У 

проекті цього документа бонуси пропонувалося трактувати як залікові одиниці 

винагороди (що мають власну справедливу вартість), які можуть бути «погашені» 

(redeemed) при купівлі зі знижкою або отриманні товарів безкоштовно в інших 

торговельних точках – учасниках програми [201]. 

По завершенню обговорення й узгодження спірних питань 28 червня 

2007 року було опубліковане КТМФЗ 13 «Програми лояльності клієнта». У 

КТМФЗ 13 бонуси називаються «заліковими одиницями винагороди» (award 

credits), які суб’єкт господарювання надає своїм клієнтам як складову операції з 

реалізації товарів, надання послуг або використання клієнтом активів суб’єкта 

господарювання. У Тлумаченні визначається, що суб’єкт господарювання 

повинен застосовувати параграф 13 МСБО 18 та обліковувати бали винагороди 

як окремо визначений компонент операції(й) з реалізації, у якій вони надаються 

(«первинний продаж»). Частину грошових надходжень, згідно із вимогами 
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МСБО 18, слід розглядати як зобов’язання (як обов’язок забезпечити виплату 

винагороди). Справедливу вартість отриманої компенсації або компенсації, яка 

підлягає отриманню за первинним продажем, слід розподілити між балами 

винагороди та іншими компонентами надходжень у результаті реалізації товару. 

Цим документом передбачені також і підходи до тлумачення та порядку обліку 

операцій, у ході яких виконання зобов’язань певним торговельним закладом не 

покривається його доходами від реалізації [153]. 

У КТМФЗ 13 було закріплено трактування бонусних партнерських програм 

як угод, у яких виручка за продаж має бути розподілена між надходженням за 

продаж товару та балами винагороди, що мають бути погашені в майбутньому й 

обліковані як «доходи майбутніх періодів». Практична реалізація рекомендацій 

Тлумачення КТМФЗ 13 як для зарубіжних, так і для вітчизняних бухгалтерів була 

пов’язана з необхідністю вирішення низки теоретичних та практичних питань 

визначення «справедливої вартості». У відповідності до МСФЗ 13, «справедлива 

вартість – це ціна, яка була б отримана за продаж актива або сплачена за передачу 

зобов’язання у звичайній операції на головному (або найсприятливішому) ринку 

на дату оцінки за поточних ринкових умов (тобто вихідна ціна), незалежно від 

того, чи спостерігається така ціна безпосередньо, чи оцінена за допомогою іншої 

методики оцінювання». Стосовно справедливої вартості бонусів автори 

Тлумачення пропонують у разі, коли вартість бонуса прямо не вказується в 

умовах акції, визначати її на базі середньозваженої ціни товарів, які можуть бути 

безоплатно отримані покупцями в обмін на бонуси (п. AG 2 КТМФЗ 13) [153]. 

На практиці реалізація цієї пропозиції наштовхувалася на цілу низку 

проблем, включно із невизначеністю, обумовленою відсутністю досвіду 

реалізації подібних програм, а також багатоваріантністю факторів, які можуть 

окремо або за принципом синергії істотно впливати на її конкретну величину. 

Відсутність досвіду реалізації подібних програм не дозволяє більш-менш 

достовірно передбачити частоту використання бонусів, що може обумовити 
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завищену (у разі невисокої частки їх пред’явлення до погашення) чи занижену (у 

разі їх 100-відсоткового використання) оцінку справедливої вартості бонусів.  

У табл. 3.2 наведена порівняльна характеристика вітчизняної та 

міжнародної практики обліку та відображення у звітності бонусів, нарахованих 

покупцям для використання під час майбутніх покупок. 

Таблиця 3.2 

Порівняльна характеристика вітчизняної та міжнародної практики обліку 

та відображення у звітності бонусів 

Етап обліку Згідно з вітчизняним 
законодавством Згідно з ГААП США Згідно з МСФЗ 

Класифікація у звіті 
про фінансові 
результати 

Ігнорування 
Зменшення доходів 
або витрати на 
маркетинг 

Зменшення доходів 

Класифікація в балансі Ігнорування Резерв Доходи майбутніх 
періодів 

Оцінка Ігнорування 

Різні методи; 
переважно за вартістю 
виконання зобов’язань 

для компанії 

Справедлива вартість 
для клієнта 

Визнання балів 
винагороди Ігнорування 

Різні методи: на дату 
надання або 
погашення 

На дату погашення 

Джерело: узагальнено за [212] та вітчизняними П(С)БО. 

Справедлива вартість бонусів у кожному конкретному випадку їх надання 

залежить від багатьох факторів, головними з яких є наявність чи відсутність 

обмежень:  

!!на термін дії бонуса;  

!!на суму покупок для отримання права брати участь у програмі надання 

бонусів; 

!!на асортимент та кількість товарів, що можуть бути продані з дисконтом 

(або надані безкоштовно) під час погашення бонуса. 

За наявності першого обмеження на момент завершення терміну 

придатності бонуса (за умови його невикористання) усі нараховані доходи 

майбутніх періодів, раніше не визнані доходом, мають бути віднесені до доходів. 
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Якщо ж термін дії необмежений (доцільність чого має бути оцінена окремо), 

господарююча одиниця має сама розрахувати термін їх потенційного 

використання, який має періодично коригуватися у відповідності до змін 

ситуації. 

У разі наявності обмежень на асортимент товарів велике значення для 

визначення справедливої вартості бонусів мають такі фактори, як рівень 

торговельної націнки на пропоновані товари, попит на них, терміни їх 

придатності, моральний знос та інші показники. 

У цілому, аналіз КТМФЗ 13 показує, що розв’язання питань щодо періоду 

визнання, суми й невизначеності виручки торговельних закладів передавалося на 

розсуд суб’єктів господарювання. Процес визначення справедливої вартості 

бонусів і розробки рекомендацій щодо їх обліку виявився надзвичайно складним 

і неоднозначним (особливо з урахуванням проблем оподаткування операцій 

пільгових продажів). Фахівці у сфері обліку зосередили свою увагу на розробці 

такого стандарту щодо обліку виручки, який би не тільки повністю відповідав 

потребам як укладачів, так і користувачів звітності (і зовнішніх, і внутрішніх), 

але й дозволив би усунути досить значні розбіжності між американським 

(Розділ 606 Кодифікації стандартів бухгалтерського обліку США [226]) та 

європейськими стандартами звітності. З цією метою, починаючи з 2008 року Рада 

з МСФЗ спільно з Радою зі стандартів фінансового обліку США (FASB) почала 

працювати над розробкою нового стандарту обліку доходів, намагаючись 

поєднати в одному документі міжнародні стандарти бухгалтерського обліку, що 

ґрунтуються на принципах (principles based standards), із стандартами GAAP, що 

ґрунтуються на правилах (rules based standards). Результат спільної роботи був 

оприлюднений 28 травня 2014 року у вигляді МСФЗ 15 «Доходи від контрактів 

із клієнтами» (IFRS 15 Revenue from Contracts with Customers – зазначимо, що на 

сьогодні в Україні відсутній офіційний переклад цього стандартy, можливий 

варіант перекладу назви стандарту – «Виручка за контрактами з клієнтами» 
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та ін.) [200, 206]. Цей стандарт набуде чинності 1 січня 2018 року, хоча за 

бажанням господарюючих одиниць це може статися й раніше (відзначимо, що на 

момент прийняття стандарту набуття ним чинності було призначено на 1 січня 

2017 року, але 11 вересня 2015 року стало відомо, що набуття чинності стандарту 

буде відкладено на один рік [202]). Оскільки на момент здійснення цього 

дослідження не було опубліковано офіційного перекладу МСФЗ 15, для 

полегшення сприйняття та уникнення розбіжностей із термінологією 

майбутнього перекладу, далі будемо деякі терміни використовувати також із 

наведенням англомовного варіанту. 

Новий стандарт, як вважають фахівці, надає більш детальні вказівки щодо 

практичних аспектів обліку виручки, поліпшує порівнянність визнання виручки 

серед різних організацій, галузей економіки, юрисдикцій і ринків капіталу в 

глобальному масштабі, створює передумови для забезпечення користувачів 

більш корисною інформацією шляхом удосконалення настанов щодо розкриття 

інформації з питань виручки. Крім того, використання нового стандарту надає 

керівництву господарюючих одиниць можливість більш точно оцінювати 

нинішні та майбутні грошові потоки [170]. У табл. 3.3 наведено коротку 

характеристику МСФЗ 15 щодо загальних питань визнання виручки, аналізу 

договорів на предмет оцінки необхідності визнання доходу, оцінки суми доходу 

до визнання тощо. 

Таблиця 3.3 

Характеристика окремих положень МСФЗ 15 

Аспект, що 
аналізується Характеристика Вплив на облік досліджуваних 

операцій 
1 2 3 

Галузі, облік у 
яких зазнає 
найбільшого 
впливу 

Авіакосмічна та оборонна промисловості, 
будівництво, телекомунікації, охорона 
здоров’я, управління активами, 
нерухомістю, ІТ тощо 

Новий стандарт має пряме 
відношення і до обліку операцій 
з продажів товарів, у т. ч. у 
рамках бонусних програм та 
програм відшкодування. 
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Продовження таблиці 3.3 

1 2 3 

Стандарти і 
тлумачення, які 
буде замінено 

МСБО 11 Будівельні контракти; 
МСБО 18 Дохід; 
КТМФЗ 13 Програми лояльності клієнта; 
КТМФЗ 15 Угоди про будівництво об’єктів 
нерухомості; 
КТМФЗ 18 Передачі активів від клієнтів; 
ПКТ 31 Дохід: бартерні операції, пов’язані 
з рекламними послугами 

Із набранням чинності МСФЗ 15 
для обліку досліджуваних 
операцій не можна буде 
застосовувати МСБО 18 та 
КТМФЗ 13. 

Підхід до 
визнання 
виручки 

Змінено підхід до визнання виручки: на 
зміну концепції доходу (performance 
reporting) прийшла концепція зміни активів 
/ зобов’язань (positional reporting). 
Стосовно самої операції продажу, новий 
стандарт ґрунтується на «договірному» 
підході (contract-based approach), а сам 
договір трактується як угода між двома або 
більше сторонами, у результаті якої 
виникають права та зобов’язання, що 
підлягають виконанню. Згідно з таким 
підходом, визнання виручки за договором з 
покупцем ґрунтується на зміні активів і 
зобов’язань, які виникають, коли 
організація стає стороною за договором і 
починає виконувати зобов’язання за ним. 

Продавець визнає виручку як 
відображення передачі обіцяних 
покупцеві відповідно до умов 
договору товарів і послуг у сумі, 
що відповідає винагороді, на яку 
він має право і яку очікує 
отримати в обмін на ці товари і 
послуги. Мають ураховуватися 
не тільки договірні активи 
(право організації на винагороду 
в обмін на товари або послуги), 
але й договірні зобов’язання 
(performance obligation, тобто 
зобов’язання організації 
передати товари або послуги, за 
які організація отримала чи має 
отримати винагороду від 
покупця).  

Процедура 
щодо визнання 

доходу 

Відповідно до 5-крокової моделі, яка 
застосовується для вирішення питання про 
те, чи слід визнавати виручку за 
відповідними угодами, в якому обсязі і 
коли 

Запропонована модель може 
бути взята за основу для 
побудови системи відображення 
в обліку досліджуваних 
операції. 

Джерело: узагальнено за [89, 170, 225]. 

МСФЗ 15 установлює єдину модель, яка підлягає застосуванню до 

договорів з покупцями, і два підходи до визнання виручки за цими договорами: 

визнання у певний момент часу й визнання протягом певного часу. 

Основним елементом цієї моделі є п’ятикроковий аналіз договорів для 

розв’язання питання про те, чи слід визнавати виручку за відповідними угодами, 

у якому обсязі й коли, характеристику якої подано в табл. 3.4. 
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Таблиця 3.4 

Характеристика 5-крокової моделі аналізу договорів за МСФЗ 15 

№ 
з/п 

Завдання 
кроку 
аналізу 

Зміст етапу (кроку) аналізу 
Вплив на облік 
досліджуваних 
операцій 

1 2 3 4 

1 
Ідентифікація 
контракту(ів) 
з клієнтом 

МСФЗ 15 дає визначення договору як угоди між 
двома або більше сторонами, яка закріплює права 
та зобов’язання, установлює критерії для кожного 
окремого контракту, що підлягає виконанню. 
Ідентифікація контракту з клієнтом полягає в 
перевірці його відповідності всім нижче 
переліченим критеріям: 1. Угода була схвалена 
сторонами договору. 2. Права кожного учасника 
угоди щодо товарів та послуг, що мають 
передаватися, можуть бути ідентифіковані. 3. 
Умови оплати товарів та послуг, що мають 
передаватися, можуть бути ідентифіковані. 4. 
Угода має комерційний сенс. 5. Цілком імовірно, 
що грошові кошти, на які сторона має право в 
обмін на товари або послуги, будуть стягнуті. 

Досліджувані операції 
відповідають цим 
критеріям: клієнт, 
стаючи учасником 
бонусної програми, 
погоджується (1) 
купувати у продавця в 
майбутньому певні 
товари за пільговими 
цінами (2), (3); така 
угода є комерційно 
привабливою (4) як для 
продавця, так і для 
покупця, що зумовлює 
високу вірогідність її 
реалізації (5). 

2 

Ідентифікація 
зобов’язань, 
що мають 
бути 
виконані за 
угодою 

Ідентифікація зобов’язань, що мають бути 
виконані за угодою, полягає в установленні 
одиниць обліку, на які має бути розподілена ціна 
транзакції та для яких має визнаватися дохід. 
Ідентифікація зобов’язань за угодою має бути 
здійснена під час її підписання у формі оцінки 
товару або послуги, які були обіцяні клієнту; 
також має бути визначено, що саме є виконанням 
зобов’язання. 

У рамках бонусних 
програм зобов’язанням 
є надання права на 
придбання додаткових 
товарів, тобто обіцянка 
продати в майбутньому 
певний товар за 
пільговою ціною або 
безкоштовно. 

3 
Визначення 
ціни 
транзакції 

Ціна транзакції – це сума відшкодування, право на 
яке організація очікує отримати в обмін на 
передачу обіцяних товарів або послуг покупцеві, 
за виключенням сум, отриманих від імені третіх 
сторін. Вона може бути фіксованою сумою, або 
містити негрошову, а також змінну частину 
винагороди. Якщо в угоді визначаються елементи 
виплат, які можуть бути змінені, сторона має 
оцінювати їхню величину відповідно до угоди. 
Такі зміни в сумі виплат можуть бути зумовлені, 
наприклад, знижками, ретро-знижками, 
відшкодуваннями, кредитами, ціновими 
поступками, пільгами, бонусами, штрафами тощо. 
Як і в попередньому МСФЗ про дохід, із ціни 
виключаються податки. 

Для операцій з продажу 
товарів у рамках 
бонусних програм та 
програм відшкодування 
сума, отримана під час 
первинного продажу 
(ціна транзакції), на 
наступному етапі має 
розподілятися на 
вартість проданого 
товару та величину 
знижки, яка буде 
використана під час 
повторної покупки (з 
урахуванням її 
ймовірності). 
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Продовження таблиці 3.4 

1 2 3 4 

4 

Розподілення 
ціни 
транзакції на 
етапи 
виконання 
зобов’язань 
за угодою 

Розподілення ціни транзакції на етапи виконання 
зобов’язань за угодою має проводитися в тому 
випадку, коли угода містить декілька зобов’язань, 
що мають бути виконані. За наявності таких 
зобов’язань їхня оцінка має здійснюватись на 
основі аналогічних цін їх продажу як окремої 
операції, або вона має бути здійснена сторонами 
угоди самостійно. 

Бонуси та знижки, 
нараховані клієнтам за 
результатами 
первинного продажу, 
мають бути враховані 
окремо від товару, 
переданого за 
первинним продажем. 

5 

Визнання 
доходу 
мірою 
виконання 
стороною 
зобов’язань 

Дохід може визнаватись за період або в 
конкретний момент – після передачі контролю за 
активом іншій стороні. Головна вимога – дохід у 
повній сумі має визнаватись тільки тоді, коли 
продавець виконав усі зобов’язання за договором. 

Визнання частини 
доходу від реалізації 
товарів за результатами 
первинного продажу 
має бути 
відтерміновано. 

Джерело: узагальнено за [206]. 

Стосовно представленої моделі доцільно зробити декілька уточнень, які 

можуть бути корисними для побудови системи обліку операцій з продажу товарів 

із наданням знижок та бонусів у рамках програм відшкодування та бонусних 

програм. Так, якщо ціна транзакції (крок 3) включає змінну частину винагороди, 

організація повинна оцінити величину винагороди з урахуванням змінної 

частини, спираючись на оцінку очікуваної вартості або найбільш ймовірної 

величини. Метод оцінки обирається залежно від того, який із них з точки зору 

організації найточніше прогнозує суму відшкодування, право на яке отримає 

організація. Коротко зазначені показники оцінки можна схарактеризувати 

наступним чином: 

!! очікувана вартість (expected value) – це сума зважених з урахуванням 

імовірності можливих значень очікуваних відшкодувань (probability-weighted 

amounts) з діапазону їх можливих значень. Очікувана вартість може бути 

належною оцінкою величини змінного відшкодування, якщо в організації є 

велика кількість договорів з аналогічними характеристиками. 

!!найбільш імовірна величина (most likely amount) – це єдине найбільш 

імовірне значення очікуваного відшкодування з діапазону його можливих 
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значень (тобто єдиний найбільш імовірний результат угоди). Ця величина може 

бути належною оцінкою величини змінного відшкодування, якщо у договора є 

тільки два можливих результати (наприклад, організація або отримує бонус, 

або ні) [206].  

При оцінці впливу невизначеності на суму змінного відшкодування, право 

на яке отримає організація, обраний метод має застосовуватися послідовно. Ціна 

транзакції може також коригуватися на ефект вартості грошей у часі, у разі якщо 

очікуваний проміжок часу між продажами перевищує один рік. У такому 

випадку, з урахуванням того, що контракт містить суттєвий компонент 

фінансування, продавець має встановлювати ставку дисконтування, що 

відображає специфічний для нього кредитний ризик. Ця ставка має бути 

фіксованою [206]. 

Оптимальними методиками оцінки окремих етапів виконання зобов’язань 

(крок 4) у МСФЗ 15 вказані наступні (за умови відсутності конкретної ціни 

продажу певного товару):     

!! скоригованих ринкових цін (аdjusted market assessment approach);      

!! очікуваних витрат плюс маржа (expected cost plus a margin approach); 

!! за залишковою вартістю (residual approach) [206]. 

За умови вибору першого підходу, заснованого на скоригованій ринковій 

оцінці, організація може провести аналіз ринку, на якому вона продає товари або 

послуги, і визначити ціну, яку покупець на такому ринку погодився б сплатити 

за такі товари або послуги. Цей підхід також допускає використання цін 

конкурентів на аналогічні товари або послуги й коригування їх тією мірою, якою 

це необхідно, для відображення витрат і маржі організації. Згідно з другим 

підходом, заснованим на очікуваних витратах з урахуванням маржі, організація 

може спрогнозувати свої очікувані витрати на виконання обов’язку до виконання 

за угодою, а потім додати відповідну маржу для даного товару або послуги. 

Останній – остаточний підхід – полягає в тому, що організація може оцінити ціну 
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відокремленого продажу на базі загальної ціни операції за вирахуванням суми 

наявних цін відокремленого продажу інших товарів чи послуг, обіцяних за 

договором [206]. 

У цілому, як зазначає експертна група KPMG на чолі з Філом Доуадом (Phil 

Dowad), МСФЗ 15 обумовить необхідність перегляду процесів податкового 

планування, політики стимулювання продавців та виплати дивідендів, обліку та 

внутрішнього контролю [193]. Торговельні організації потребуватимуть 

запровадження процесів, що дозволять виявляти інформацію у джерела її 

виникнення та документувати її належним чином, особливо в тій її частині, що 

стосується суджень та міркувань. Ревізії потребуватимуть також ІТ системи та 

системи внутрішнього контролю – з метою забезпечення повноти та точності 

зібраної інформації. Зрозуміло, що перегляду підлягатиме й система формування 

фінансових показників [225]. У додатку М підхід до трактування бонусів, що його 

запропоновано в МСФЗ 15, проілюстровано на конкретних прикладах. 

Аналіз нового стандарту дає підстави стверджувати, що наведений вище 

порядок аналізу договорів для цілей відображення виручки на цьому етапі 

максимально забезпечує відповідність принципам бухгалтерського обліку та, 

відповідно, може бути рекомендований для прийняття за основу щодо 

вдосконалення механізму обліку досліджуваних операцій.  

За підсумками проведеного дослідження можна зробити висновок, що, для 

удосконалення обліку операцій з продажу товарів із наданням знижок та бонусів 

після дати первинної реалізації, доцільно виокремити новий об’єкт обліку – 

«Доходи майбутніх періодів за результатами програм лояльності», для обліку 

якого пропонується ввести однойменний субрахунок 691. Критеріями, відповідно 

до яких визнання частини доходів за торговельною операцією має 

відтерміновуватися, у результаті чого необхідно визнавати доходи майбутніх 

періодів за результатами програм лояльності, є наступні: 
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!! зобов’язання, що мають бути виконані відповідно до угоди з клієнтом, 

можуть бути ідентифіковані та розподілені за етапами виконання; 

!! існує ймовірність отримання відшкодування (право на яке організація 

очікує отримати в результаті виконання зобов’язань відповідно до угоди), сума 

якого може бути достовірно оцінена; 

!!принаймні частина етапів виконання зобов’язань за угодою з клієнтами 

відноситься до майбутніх звітних періодів. 

Оцінка доходів майбутніх періодів за результатами програм лояльності як 

об’єкта обліку має здійснюватися за одним із наступних методів: 

!!цін окремих етапів виконання зобов’язань за угодою; 

!! скоригованих ринкових цін; 

!! очікуваних витрат плюс маржа; 

!! за залишковою вартістю. 

За кредитом субрахунку 691 «Доходи майбутніх періодів за результатами 

програм лояльності» пропонується відображати нарахування доходів майбутніх 

періодів у результаті визнання їх як окремого компоненту операцій з реалізації 

товарів із наданням знижок та бонусів, за дебетом – списання доходів майбутніх 

періодів у результаті їх використання покупцями або в результаті настання умов, 

за яких такі доходи майбутніх періодів не можуть бути використані покупцями. 

Аналітичний облік доходів майбутніх періодів за результатами програм 

лояльності пропонується вести за видами доходів майбутніх періодів, групами 

покупців, програмами нарахування, підставами для нарахування, товарними 

групами тощо за рішенням суб’єкта господарювання. 

Субрахунок 691 «Доходи майбутніх періодів за результатами програм 

лояльності» може кореспондувати за дебетом з кредитом рахунків 70 «Доходи 

від реалізації», 71 «Інший операційний дохід» та за кредитом з дебетом рахунків: 

30 «Готівка», 36 «Розрахунки з покупцями та замовниками». 
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Таким чином, специфічно для обліку господарських операцій з продажу 

товарів із наданням знижок та бонусів після дати первинної реалізації 

пропонуємо користуватися адаптованою 6-кроковою моделлю визнання доходу 

за результатами здійснення господарських операцій з продажу товарів із 

наданням знижок та бонусів у рамках програм відшкодування та бонусних 

програм, яку представлено в табл. 3.5.  

Таблиця 3.5 

Пропозиції щодо відображення в обліку торговельних операцій із наданням 

знижок та бонусів після дати первинної реалізації 

№ 
з/п Етап Зміст етапу (кроку) аналізу 

1 Визначення зобов’язань за угодою з клієнтами 

Детальний аналіз як формальних письмових угод, так і 
зобов’язань, узятих організацією на себе відповідно до 
маркетингових заходів, загальноприйнятої практики ведення 
бізнесу тощо 

2 
Оцінка загальної 
вартості торговельної 
угоди 

Для більшості проаналізованих випадків це буде сума 
первинного чеку, видаткової накладної тощо 

3 

Розподілення угоди на 
етапи виконання 
зобов’язань, оцінка 
ймовірності 
необхідності виконання 
зобов’язань 

Мають бути оцінені ймовірність використання покупцями права 
на отримання знижки чи бонусу та ймовірність невідповідності 
умовам для виконання зобов’язань (недосягнення покупцем 
необхідного для отримання знижки обсягу закупівель, сплив 
строку використання нарахованих бонусів, сплив терміну дії 
акційної пропозиції тощо) 

4 
Розподілення загальної 
ціни торговельної угоди 
на окремі компоненти 

Здійснюється відповідно до визначених етапів виконання 
зобов’язань та оцінки ймовірності їх виконання 

5 

Визнання доходу від 
здійснення торговельних 
операцій у міру 
виконання зобов’язань, а 
також відображення 
інших елементів 
торговельної операції 

Доходи мають визнаватися за результатами виконання 
зобов’язань відповідно до попередньо ідентифікованих етапів 
виконання. На цьому ж етапі мають бути відображені 
собівартість реалізації, розрахунки за непрямими податками, 
списання товарів, зміна стану розрахунків з покупцями або рух 
грошових коштів, списання торговельної націнки за 
необхідності 

6 

Оцінка необхідності 
коригування попередніх 
розрахунків і здійснення 
такого коригування 

Припущення та розрахункові оцінки повинні регулярно 
переглядатися, що за необхідності має бути відображено в 
обліку. Наприклад, за достатніх підстав вважати, що попередні 
оцінки ймовірності використання покупцями права на 
отримання знижки чи бонусу були істотно занижені / завищені 

Джерело: розроблено автором. 
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Представлена модель ґрунтується на 5-кроковій моделі аналізу договорів 

щодо необхідності визнання виручки, обсягів та періодів її визнання, 

затвердженої у МСФЗ 15, та може використовуватися для розв’язування питань 

щодо обліку операцій з продажу товарів із наданням знижок та бонусів після дати 

первинної реалізації. Запропоновану модель обліку операцій з продажу товарів із 

наданням знижок та бонусів після дати первинної реалізації проаналізовано на 

конкретному прикладі в додатку Н. Одразу зазначимо, що наведені рекомендації 

доцільно застосовувати за суттєвих обсягів операцій з продажу товарів із 

наданням знижок та бонусів після дати первинної реалізації. 

Маємо окремо наголосити, що вищеописаний порядок не можна 

застосовувати за умов реалізації підприємством такого інструменту програм 

лояльності як публікація купонів на знижку – адже у такому разі немає первинної 

торговельної операції, у рамках якої надається знижка або бонус. У такій ситуації 

мова йде про певні зобов’язання, які бере на себе підприємство, достовірно 

оцінити які часто неможливо. Але на виконання принципів бухгалтерського 

обліку та фінансової звітності для покриття видатків на виконання таких 

зобов’язань підприємства мають нараховувати відповідні резерви, які 

пропонується обліковувати на субрахунку 474 «Забезпечення інших витрат і 

платежів» [68]. Сума такого резерву має враховувати оцінку ймовірності 

погашення купонів покупцями. Очевидно, для розрахунку величини резерву 

доцільно застосувати обговорювану вище методику оцінки справедливої вартості 

окремих компонентів операцій з продажу товарів із наданням бонусів та знижок. 

Наведений вище загальний підхід до визначення справедливої вартості 

бонусів, знижок та додаткових винагород покупцям, які будуть погашені у 

майбутньому, на практиці реалізовуватиметься різними шляхами, з урахуванням 

цілої низки факторів, про які йшлося в цьому дослідженні. Можемо також із 

високим ступенем імовірності прогнозувати виявлення додаткових проблем 

щодо оцінки справедливої вартості таких відстрочених інструментів програм 
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лояльності в ході застосування запропонованої моделі обліку все більшою 

кількістю господарюючих суб’єктів залежно від конкретних умов реалізації 

програм лояльності. Таким чином, зазначений аспект обліку потенційно потребує 

подальшого дослідження в майбутньому та виходить за межі цього дослідження. 

Окремо маємо виділити такий різновид знижок як знижки за завчасну 

оплату, один із різновидів фінансових знижок. Сутність вказаного виду знижок 

полягає в наданні постачальником покупцеві права на отримання певної знижки 

за умови погашення заборгованості покупця перед постачальником за 

відвантажені товари достроково. Такі знижки можуть бути вигідними як для 

продавця, так і для покупця. Але, з погляду бухгалтерського обліку, називати такі 

інструменти знижками не досить коректно, адже, у разі здійснення операцій з 

продажу товарів із наданням знижок за завчасну оплату, фактично, мова йде про 

мультикомпонентну операцію, тобто операцію, яка складається з кількох окремо 

визначених компонентів. У цьому випадку такими компонентами є торговельний 

(продаж товару) та фінансовий (уплив умов оплати на загальну суму оплати). 

Включення до торговельної угоди умов про можливість тимчасового 

користування коштами однієї чи іншої сторони за плату обумовлює визнання 

зазначеного елемента такої торговельної угоди як фінансового компонента угоди, 

що визначає необхідність відповідного відображення в обліку. 

З урахуванням вищенаведеного вважаємо за доцільне в момент первинної 

торговельної операції, за результатами якої продавець пропонує покупцеві право 

на отримання знижки за завчасну оплату, визнавати лише ту частку доходу від 

реалізації, яка стосується виключно цієї торговельної операції (тобто, суми 

продажу з урахуванням знижки за завчасну оплату). У разі, якщо покупець не 

скористається правом на отримання знижки, у момент, коли останній втрачає 

право на отримання знижки (тобто, на наступний день після спливу терміну для 

оплати товару за пільговими умовами), продавець має нарахувати покупцеві 

відсотки за користування коштами продавця у складі фінансових доходів на 
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субрахунку 733 «Інші доходи від фінансових операцій». Запропонований підхід 

до обліку операцій з продажу товарів із наданням знижки за завчасну оплату 

проаналізовано на конкретному прикладі в додатку Н. 

Стосовно сказаного маємо зробити два застереження, які мають 

враховуватися під час здійснення операцій з продажу товарів із наданням знижок 

за завчасну оплату на практиці. По-перше, на право здійснення фінансової 

діяльності може бути предметом додаткового регулювання, у т. ч. щодо права 

надання коштів у тимчасове користування за плату взагалі. По-друге, залежно від 

застосовного законодавства, фінансові доходи можуть бути виключені з переліку 

об’єктів оподаткування податком на додану вартість, а, отже, на практиці 

суб’єкти господарювання можуть зіштовхуватися з небажанням податкових 

органів визнавати окремі компоненти досліджуваних торговельних операцій як 

фінансових, яким би коректним з точки зору теорії бухгалтерського обліку такий 

підхід не був. Через цю ж причину ще більше малоймовірним видається 

застосування проміжного підходу до досліджуваних операцій, відповідно до 

якого вся сума первинної торговельної операції визнається як дохід від реалізації 

товарів, а сума наданої знижки за завчасну оплату в разі використання покупцем 

права на отримання такої знижки, визнається як складова фінансових витрат 

(зокрема на субрахунку 951 «Відсотки за кредит»), а не вирахування з доходів, 

оскільки в такому випадку підприємство втрачає право на коригування 

зобов’язань з податку на додану вартість у бік зменшення. 

У контексті документального забезпечення господарських операцій з 

продажу товарів із наданням знижок та бонусів з урахуванням вищенаведеної 

специфіки здійснення окремих видів таких операцій, у табл. 3.6 подано 

характеристику документального забезпечення різних етапів здійснення 

операцій з продажу товарів із наданням знижок та бонусів. 

 

 



 136 

Таблиця 3.6 

Характеристика документального забезпечення різних етапів здійснення 

операцій з продажу товарів із наданням знижок та бонусів 

№ 
з/п 

Етап продажу 
товарів із 
наданням 
знижок та 
бонусів 

Приклади документів, що можуть 
застосовуватися 

Коментар 

1 

Визначення 
загальної 
стратегії 
підприємства 
та політики 
щодо збуту 

Статут, Положення про місію компанії, 
Положення про стратегію компанії, 
Положення про маркетингову політику, 
Положення про відділ реклами та 
маркетингу, Положення про відділ збуту 

Загальні умови 
функціонування підприємства 
та підхід до формування 
політики щодо маркетингу, 
збуту тощо 

2 

Поточні 
завдання 
маркетингової 
політики 

План діяльності на поточний період, план 
маркетингу на поточний період, план 
проведення маркетингових заходів на 
поточний період, накази про проведення 
маркетингових заходів, акцій та 
розпродажів, накази про умови участі в 
програмах лояльності тощо 

На цьому етапі визначаються 
конкретні умови здійснення 
операцій з продажу товарів із 
наданням знижок та бонусів 

3 

Комунікація та 
погодження 
умов надання 
знижок та 
бонусів 

Комерційні пропозиції, тендерні 
пропозиції, публічні оферти, договори 
поставки, дилерські та дистриб’юторські 
угоди, протоколи погодження цін, правила 
участі в програмах лояльності, правила 
участі в акціях, правила використання 
бонусів клієнтами тощо 

Визначені на попередньому 
етапі умови надання знижок 
та бонусів погоджуються з 
клієнтами 

4 

Реалізація 
товарів 

Рахунок-фактура, товарний чек, видаткова 
накладна, акт прийому-передачі, касовий 
чек, товарно-транспортна накладна тощо 

Здійснення торговельної 
операції, за результатами якої 
покупцям пропонуються 
знижки та бонуси 

5 

Відображення 
знижок та 
бонусів в 
обліку 
(програми 
знижок) 

Рахунок-фактура, товарний чек, видаткова 
накладна, акт прийому-передачі, касовий 
чек, товарно-транспортна накладна тощо 

Знижка, надана в момент 
продажу товару, може взагалі 
не реєструватися в обліку. 
Інформація про суму наданої 
знижки наводиться в 
первинному документі 

6 

Відображення 
знижок та 
бонусів в 
обліку 
(програми 
відшкодування 
та бонусів) 

Бухгалтерська довідка, розрахунок 
бухгалтера, відомість нарахування доходів 
майбутніх періодів за результатами 
програм лояльності, відомість обліку 
доходів майбутніх періодів за результатами 
програм лояльності, акт списання 
накопичених бонусів 

При цьому інформація про 
кількість нарахованих 
бонусів у первинному 
документі не є достатньою 
для оцінки доходів майбутніх 
періодів  

Джерело: розроблено автором. 
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Як бачимо, переважна частина документів, які використовуються для 

здійснення та відображення в обліку операцій з продажу товарів із наданням 

знижок та бонусів, має відношення до внутрішніх документів підприємств, які 

здійснюють такі операції. Крім того, не вбачається доцільним намагатися певним 

чином стандартизувати зазначені документи, адже вони мають складатися з 

урахуванням специфіки кожного торговельного підприємства. У Додатках П, Р, 

С, Т, У, Ф представлені проекти типових форм складання окремих документів, а 

саме: проект типового положення про маркетингову політику підприємства 

(Додаток П), проект типового положення про відділ реклами та маркетингу 

підприємствам (Додаток Р), проект типових положень облікової політики щодо 

відображення в обліку доходів майбутніх періодів за результатами програм 

лояльності (Додаток С), проект типового наказу про застосування знижок 

(Додаток Т), приклади складання бухгалтерської довідки щодо нарахування 

доходів майбутніх періодів за результатами програм лояльності та акта списання 

доходів майбутніх періодів за результатами програм лояльності (Додаток У), 

відомості списання доходів майбутніх періодів за результатами програм 

лояльності та відомості аналітичного обліку доходів майбутніх періодів за 

результатами програм лояльності (Додаток Ф). Запропоновані форми документів 

можуть бути використані у якості типових для подальшої адаптації до специфіки 

підприємств, які здійснюють операції з продажу товарів із наданням знижок та 

бонусів. 

 

3.2. Інформаційно-аналітичне забезпечення управління операціями з 

продажу товарів із наданням знижок та бонусів 

 

Наявність значної кількості різновидів знижок та бонусів, що надаються 

суб’єктами господарювання, обумовлюється розмаїттям завдань, які пропозиція 

цих знижок має вирішувати. Найчастіше знижки є маркетинговим заходом, який 
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використовується для вирішення завдань, що виникають у процесі господарської 

діяльності підприємства. Це може бути: 

!! залучення більшого числа покупців товарів, робіт, послуг; 

!!досягнення конкурентних переваг з більш низькими витратами на збут 

продукції;  

!!підтримання необхідного рівня ділової активності, показників грошових 

потоків тощо; 

!! забезпечення гнучкості в ціноутворенні;  

!! створення можливості зберегти комерційну таємницю щодо можливих 

цін продажів (особливо актуально для підприємств, які здійснюють торгівлю 

товарами на різних ринках збуту, у т. ч. у різних країнах); 

!!просування певної торговельної марки, товаровиробника або товару, а 

також закріплення позицій на конкретних ринках; 

!! згладжування падіння сезонного попиту на ринку товарів у період 

низької купівельної активності; 

!! реалізація дослідних моделей і зразків товарів із метою ознайомлення з 

ними споживачів; 

!! заохочення покупців до придбання тих категорій товару, використання 

яких покупцями, як очікується, зумовить виникнення додаткових доходів у 

продавця (від продажу супутніх товарів, сервісного обслуговування таких 

товарів, надання пов’язаних з первинним товаром послуг тощо). Так, продавці 

нерідко надають знижки на придбання певного обладнання, які для свого 

функціонування вимагають придбання у такого продавця певних витратних 

матеріалів; 

!! скорочення до мінімально можливого рівня товарних запасів, чутливих 

до впливу моди, товарів, що не мають активного попиту, та товарів зі строком 

зберігання (придатності, реалізації), що закінчується;  
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!! залучення покупців, які згодом можуть стати лояльними клієнтами або 

на даний момент схильні до придбання товарів у конкурентів; 

!!поліпшення стану ліквідності постачальника / продавця, ритмічності 

його грошових надходжень та недопущення касових розривів, скорочення витрат 

у зв’язку зі стягненням дебіторської заборгованості (скорочення термінів 

товарного кредиту, наданого постачальником клієнтові) тощо. 

Стимулююча функція знижок і бонусів проявляється, головним чином, у 

збільшенні загального обсягу продажів і, відповідно, у зростанні прибутків 

торговельного закладу – в теорії. Утім, що саме відбувається на практиці, сучасна 

система обліку не дозволяє визначити точно, оскільки, як було показано вище, 

усталена в Україні і міжнародній практиці система обліку операцій продажу зі 

знижками та бонусами не надає необхідної інформаційної бази. 

Здійснення господарських операцій з продажу товарів із наданням знижок 

та бонусів зазвичай є глибоко спеціалізованим процесом, реалізація якого у 

різних суб’єктів господарювання може бути діаметрально протилежною. Тому 

намагання описати формалізовані процеси аналізу таких операцій є 

неефективними й поверховими. Метою подальшого дослідження основних 

напрямів аналізу операцій з продажу товарів із наданням знижок та бонусів є 

формулювання вимог до облікової системи для цілей забезпечення аналітичних 

та управлінських процесів суб’єктів господарювання щодо здійснення таких 

операцій необхідною інформацією. 

Маємо одразу наголосити, що інформація для проведення будь-якого 

аналізу має бути актуальною та релевантною, тобто такою, яка залежить від 

управлінських рішень [90]. Сказане, зокрема, означає, що некоректно аналізувати 

недоотриману через надані знижки виручку від продажу товарів з терміном 

придатності, що спливає, адже цілком можливо, що без надання відповідних 

знижок такий товар не був би реалізований узагалі. 
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Розглянемо деякі підходи до аналізу окремих аспектів операцій з продажу 

товарів із наданням знижок та бонусів. 

Одними з найпоширеніших у практиці діяльності торговельних 

підприємств є так звані Cash discounts – знижки за вчасну (або дострокову) 

оплату. Типова формула виразу знижки: [відсоток знижки] [якщо сплачено 

впродовж xx днів] / нетто [звичайний період оплати]. Розглянемо умови надання 

знижки за однією з найбільш поширених на сучасному етапі формул: 

2/10 NET 30. Цей запис означає, що покупець у разі сплати рахунка не пізніше 10 

днів після дати його складання отримує двохвідсоткову знижку від зазначеної у 

документі ціни. Залежно від домовленості з постачальником така знижка може 

розраховуватися й частково – тільки на частку від усієї суми, отриманої 

впродовж 30 днів. 

Подібні знижки широко застосовуються для поліпшення стану ліквідності 

постачальника / продавця, ритмічності його грошових надходжень та 

недопущення касових розривів, скорочення витрат у зв’язку зі стягненням 

дебіторської заборгованості, зниження валютного ризику (у випадку 

міжнародної торгівлі) тощо. Їх можна розглядати як винагороду покупцеві за 

якнайшвидшу оплату товару; для покупця ж вони репрезентують можливість 

придбати товар або послугу дешевше. 

Формула для розрахунку річної вартості відсоткової ставки за умови 

надання знижки може бути представлена таким чином:  

Величина знижки / (100-величина знижки) x (360 / (нормальний термін 

оплати – дні дії знижки)) [180]. 

Для оцінки ефективності надання такої знижки необхідно брати до уваги 

декілька факторів, характеристики яких представлено в табл. 3.7.  
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Таблиця 3.7 

Фактори аналізу знижок за завчасну оплату 

№ 
з/п 

Група 
факторів для 
аналізу 

Зміст 

1 
Основні 
елементи 
самої знижки 

Кількісна величина знижки; термін, протягом якого покупець має 
можливість скористатися такою знижкою; термін, упродовж якого 
повинна бути проведена оплата всієї суми заборгованості за 
поставлену партію товару в разі, якщо покупець не скористається 
правом на отримання знижки 

2 Вартість 
грошей у часі 

Рівень ставок, за якими кредит на поповнення оборотних коштів може 
отримати продавець (також може враховуватися вартість капіталу 
продавця або його внутрішня норма прибутку); рівень ставок, за 
якими кредит на поповнення оборотних коштів може отримати 
покупець (також може враховуватися вартість капіталу покупця або 
його внутрішня норма прибутку) 

3 
Валютні 
курси (за 
необхідності) 

Волатильність валютних курсів, витрати на здійснення транзакцій в 
іноземній валюті, особливості функціонування валютного ринку 
покупця та продавця, у т. ч. наявність обмежень на здійснення 
торговельних операцій в іноземній валюті тощо 

Джерело: розроблено автором. 

Таким чином, використання найбільш популярної схеми оплати, коли 

фірма надає знижку на умовах 2/10 NET 30, тобто 2 % знижки діє впродовж 

перших 10 із 30 днів, це рівнозначно: (2 % / 98 %) х (360 / (30 нормальний термін 

оплати – 10 днів дії знижки) = 36,7 % річних. Умови 1/10 Net 30 рівнозначні: 

(1 % / 99 %) x (360 / (30 нормальний термін оплати – 10 днів дії знижки) = 18.4 % 

річних [180]. 

Зв’язок знижки за прискорення оплати з ціною кредитних ресурсів цілком 

логічний. Якщо виробник не може забезпечити прискорення погашення 

дебіторської заборгованості, йому доводиться поповнювати свої обігові кошти 

переважно за рахунок кредиту. Прискорення оплати відвантажених товарів 

скорочує потребу в залученні коштів і забезпечує економію за рахунок 

зменшення суми витрат на відсотки за користування залученими коштами. 

Розрахунки, проведені фахівцем консалтингової фірми The Distribution 

Team Джейсоном Байдером (Jason Bader), дозволяють оцінити річну вартість 

відсоткової ставки за умови надання знижки за завчасну оплату за найбільш 
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розповсюджених умов застосування таких знижок. Результати розрахунків пана 

Байдера представлено в табл. 3.8.  

Таблиця 3.8 

Вартість грошей (відсотків, річнi) за умови прискореної оплати 

Розмір знижки за 
прискорену 
оплату 

Річна ставка за умови: дія 
знижки 10 днів, стандартний 

термін – 30 днів 

Річна ставка за умови: дія 
знижки 10 днів, стандартний 

термін – 25 днів 
1 2 3 

1 % 18,43 % 24,58 % 
2 % 37,24 % 49,66 % 
3 % 56,44 % 75,26 % 
4 % 76,04 % 100,39 % 
5 % 96,05 % 128,07 % 
Джерело: [180]. 

Утім, зазвичай рівень знижки за прискорення платежу істотно вищий, ніж 

ціна кредитних ресурсів. У наведеному вище прикладі (2/10 NET 30) ставка 

дисконту фактично еквівалентна ефективній річній ставці відсотка на рівні 

понад 36 %. Навіть менш вигідні для покупця умови 1/10 NET 30 еквівалентні 

більш ніж 18 % річних. А це суттєво вище за вартість кредиту в більшості 

розвинених країн світу. 

Під час планування політики надання винагород іноземним покупцям за 

завчасну оплату необхідно враховувати різницю між відсотковими ставками на 

залучення коштів (особливо короткострокових) на ринках продавця та покупця 

(а також середньозважену вартість капіталу продавця та покупця). У разі, якщо 

продавець працює на ринку з високою вартістю короткострокових фінансових 

ресурсів, а покупець – на ринку з відносно дешевими фінансовими ресурсами, 

може скластися ситуація, коли від надання знижки за завчасну оплату 

заощаджуються кошти як продавця, так і покупця. Сказане, зокрема, може бути 

застосовно для вітчизняних компаній-експортерів, які продають свою продукцію 

компаніям з високорозвинених країн.  
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Зазвичай перевищення рівня знижки над ціною кредитів виправдовується 

значним позитивним ефектом, який прискорена оплата має на фінансовий стан 

фірми-продавця, який полягає в наступному: 

!!прискорюється надходження грошових коштів на рахунок продавця й 

покращується структура його балансу, що в подальшому позитивно впливає на 

кредитоспроможність (та, відповідно, рівень цін на залучення ресурсів) і при 

цьому підвищує оцінку позиції компанії інвесторами (у т. ч. й акціонерами);  

!! виключається необхідність формування резервів сумнівних боргів за 

транзакціями; 

!! зменшуються кредитні ризики, пов’язані з дебіторською заборгованістю, 

і підвищується точність фінансового планування, з’являється можливість 

уникнення касових розривів; 

!! скорочуються витрати фірми на організацію стягнення дебіторської 

заборгованості тощо. 

Покупець зацікавлений у використанні знижки в тому разі, якщо вартість 

залучення достроково виплаченої суми нижча за середню норму прибутку, яку на 

цей момент обіцяють альтернативні інвестиції, і за умови наявності вільних 

коштів. Вважається, що знижка є більш вигідною для покупця, ніж для продавця, 

оскільки найбільш уживані умови її надання рівнозначні дуже високій вартості 

грошей.  

Підставою для надання знижки після первинної реалізації можуть бути й 

інші причини, у т. ч., обсяги покупки (покупок) та форма їх оплати. У першому 

випадку з метою отримання додаткового прибутку (або бажаючи позбуватися 

нецікавого покупцям товару) продавець розробляє шкалу відсотків знижок, які 

збільшуються за зростання обсягу покупок у певний проміжок часу. При цьому, 

як зазначають експерти, «у більшості випадків такі системи знижок беруться “зі 

стелі”, і визначити їх ефективність не зможе навіть сам продавець» [1]. 

Підґрунтям для надання знижок за обсяг є припущення про те, що встановлення 
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прогресивної шкали знижок має спровокувати зростання продажів, тобто 

збільшення їх обсягу. Виходячи з економічного поняття прибутковості, 

отриманий дохід за ціни зі знижкою й обсягом продажів, що збільшився, 

повинний бути не меншим (а бажано й більшим), ніж очікуваний прибуток за цін 

без знижок та існуючому рівні продажів. 

Ефективність знижки буде визначатиметься рівнем збільшення 

товарообігу. При цьому наголошується саме на прибутковості продажу певної 

кількості додаткової продукції, а не на рентабельності, яка розраховується в 

калькуляціях на одиницю продукції. 

Ще одним аргументом, який варто підкреслити, є те, що розрахунок 

ефективності надання знижок за обсяг має стати базою для розрахунку їх 

оптимальної величини, а не навпаки. Продавець спочатку має розрахувати свої 

доходи від надання різної величини знижок на різні обсяги покупок 

(припускаючи, що ці обсяги будуть розкуплені), порівняти отримані результати 

й вибрати оптимальний.  

Утім, прості розрахунки доведуть відсутність прямої лінійної залежності 

обсягів продажів від величини знижки з боку покупця. Кожен покупець завжди 

індивідуально розраховуватиме оптимальне для нього співвідношення між 

обсягом закупки й величиною знижки. Іншими словами, цінова еластичність 

попиту буде різною для різних покупців та різною для одних і тих же покупців в 

різні моменти часу та, особливо, за різних обсягів закупівлі. В основу розрахунку 

обсягу замовлення покупцем має бути закладено передусім розрахунок 

економічного обсягу замовлення (найпоширеніший спосіб розрахунку – за 

формулою Уілсона), а також порівняння економічного обсягу замовлення зі 

знижками, що їх пропонує постачальник, витратами на замовлення товарів, їх 

доставку та зберігання тощо. Розрахунковий обсяг замовлення, для якого сума 

сукупних витрат буде мінімальною, швидше за все й буде використано 

покупцем [97]. 
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Повертаючись до інтересів продавця, зазначимо, що його прибуток 

(поточний розмір товарної виручки за вирахуванням вартості закупівлі товару) 

не може бути меншим за рентабельність, але її верхня межа обмежується 

конкурентоспроможністю ціни товару й купівельним попитом на дану категорію 

продукції. У середньому, за розрахунками фахівців, знижка у 5 % потребує 

збільшення товарообігу не менш ніж на 30 %. Хоча в тій самій публікації ті ж 

самі фахівці пропонують трохи іншу загальну формулу: за збільшення обсягу 

продажів на х % розмір максимально можливої знижки складає 1/3 х % [1].  

Іншою причиною для надання знижки може стати й форма оплати – 

перевага надається готівці. Різновидом такого виду знижок є придбання послуг 

готелів через мережу Інтернет. Нерідко онлайн-бронювання відбувається через 

сайти-партнери готелю, а не безпосередньо на сайті готелю. Зазвичай, діяльність 

таких сайтів не є безкоштовною для готелів, тобто, за інших однакових умов, 

прибутковість продажів через сайти-партнери для готелів є нижчою, ніж за 

продажів за умови безпосереднього контакту з покупцем. Тим більше, що під час 

оплати послуг готелю в Інтернеті з продавця зазвичай стягується плата за 

обробку кредитних карток (аналогічні витрати несуть будь-які продавці, які 

пропонують своїм покупцям можливість оплати товарів та послуг за допомогою 

банківської картки – в т. ч. і традиційні магазини). За необхідності здійснення 

продавцем значних витрат у готівковій формі, суттєвими також можуть бути 

витрати на переведення безготівкових коштів, отриманих від покупців, у 

готівкові. 

Окрім того, у разі здійснення платежу готівкою у продавця може 

виникнути можливість уникнення відображення такої транзакції у звітності, а, 

отже, і сплати податків, що також може принести продавцю певну фінансову 

вигоду. За умови оплати картками торговці не забувають про ризики втрати 

коштів через практично не контрольовані продавцем ризики електронного 

шахрайства та кіберзлочинності. Тобто, існує ціла низка причин, чому продавці 
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можуть бути цілком обґрунтовано зацікавлені в оплаті свого продукту 

готівковими коштами, що й обумовило виникнення такого виду знижок, як 

знижки за оплату готівкою. 

Таким чином, розрахунок фінансового результату програм винагороди 

покупців має починатися з визначення цілей (поставлених та досягнутих). 

Наступний етап – оцінка та облік витрат на їх досягнення й вимірювання 

результатів. 

Розглянемо один із найпростіших різновидів знижок (перша група програм 

надання знижок за прийнятою в цій роботі класифікацією) – сегментні знижки 

для пенсіонерів. Обґрунтуванням надання такої специфічної знижки є той факт, 

що в цьому сегменті клієнти, як правило, мають дещо нижчу платоспроможність, 

але відносно більше вільного часу, тому, побачивши повідомлення (рекламу) про 

подібні знижки, ця категорія покупців таке повідомлення, швидше за все, 

запам’ятає і з великою ймовірністю скористається пропозицією, навіть тоді, коли 

магазин, що надає знижки, не буде найближчим до таких покупців територіально. 

Обчислити прибутковість такої операції було б дещо легше, якби у 

роздрібній торгівлі товари обліковувалися за ціною покупки: у такому разі 

прибутковість обчислювалася б як різниця між ціною продажу пенсіонерам і 

ціною купівлі за вирахуванням питомих витрат на їх продаж. Але у зв’язку з тим, 

що товари обліковуються за ціною продажу, а знижка визначається постфактум, 

розрахунок прибутковості продажів із наданням сегментних знижок є більш 

складним процесом. У зв’язку з цим на практиці суб’єкти господарювання в 

управлінському обліку нерідко накопичують і відображають інформацію щодо 

роздрібних продажів, у т. ч. за первісною вартістю таких товарів. Належним 

чином налаштовані системи автоматизації обліку дозволяють здійснювати такий 

облік без істотних ускладнень, хоча проектування, розробка, первинне 

налаштування, навчання персоналу й підтримка таких систем і потребують 

певних витрат часу та матеріальних ресурсів. 
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Інший, більш складний для розрахунків, варіант реалізації програми 

надання знижок полягає в такому. Припустимо, що метою програми було 

скорочення черг покупців у пікові години, інструментом – надання знижок на 

продані в ранкові та нічні години товари на 3 %. У цьому випадку розмір знижок 

та їхня ефективність залежатимуть від розміру упущеної вигоди у разі 

неможливості задовольнити купівельний попит у години «пік», утрати клієнтів 

через черги тощо.  

Іншими словами, ефективність знижки слід визначати не тільки 

співвідношенням між додатковими витратами на проведення акції (реклама, 

установлення та експлуатація програмного забезпечення для реєстрації знижок, 

зчитувальних пристроїв тощо) та недоотриманими 3 % виручки в ранкові та нічні 

години з вартістю додатково проданих у цей час товарів, але й збільшенням 

товарообігу в цілому за добу. Єдине, але істотне ускладнення, – неможливість 

точно визначити частку клієнтів, які зроблять покупки в цій торговельній точці 

саме завдяки усуненню черг.  

Аналіз ефективності операцій з продажу товарів із наданням знижок майже 

завжди буде ґрунтуватися на одному чи декількох припущеннях. У той же час, 

належним чином проведене маркетингове дослідження дозволяє мінімізувати 

вплив невизначеності на такі дослідження. Найпростіший спосіб нівелювання 

додаткових факторів під час оцінки ефективності надання знижок та бонусів – 

проведення маркетингових досліджень на базі декількох подібних торговельних 

точок підприємства-продавця, у частині з яких клієнтам можуть пропонуватися 

додаткові інструменти програм лояльності, а в іншій частині маркетингова 

програма не зазнаватиме змін. 

Утім, усі труднощі з розрахунком ефективності продажів зі знижками, 

наданими у момент реалізації, не йдуть ні в яке порівняння з проблемами 

визначення ефективності бонусних програм лояльності, особливо в умовах 

усталеної системи обліку. Аналіз ефективності програм відшкодування та 
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бонусних програм (другий та третій тип програм надання знижок та бонусів за 

прийнятою в цій роботі класифікацією), з яким донині можна ознайомитися 

виключно в іноземних джерелах, надає можливість робити прямо протилежні 

висновки: у той час як одні фахівці твердять про доцільність їх реалізації, інші 

стверджують про їх неефективність. 

Прихильники партнерських програм лояльності доводять, що постійні 

(лояльні) клієнти приносять продавцям більше прибутків завдяки тому, що: 

!!програми генерують додаткові доходи у вигляді: 

o! збільшення частоти покупки; 

o! збільшення вартості покупок (у т. ч. так званого «середнього чеку»); 

o! зростання чисельності клієнтів; 

o! членських внесків, платежів партнерів; 

!! вартість обслуговування постійних клієнтів менша, ніж витрати на 

залучення нових; 

!! в основі програми закладені відкладені платежі; 

!! у постійних клієнтів нижча чутливість до цінових коливань; 

!!постійні клієнти витрачають більше грошей; 

!!постійні клієнти рекомендують звичний торговельний заклад своїм 

друзям. 

За даними компанії Dittman Incentive Marketing, які ґрунтуються на 

результатах Deloitte Research, дохідність фірм, що опікуються утриманням 

клієнтів та стимулюють їхню лояльність, на 60 % перевищує дохідність фірм, які 

цим не займаються. За підрахунками співробітника Bain & Company Фредеріка 

Рейчхелда (Frederick Reichheld), зростання темпів утримання постійних клієнтів 

на 5 % забезпечує зростання середньої доходності клієнтів для компанії на весь 

період її функціонування [186].  

Крім того, продаж додаткового товару новому клієнтові для окремих 

галузей господарства та ринків потребує вдвічі більше телефонних дзвінків, ніж 
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продаж постійному клієнтові, а продаж новим клієнтам коштує продавцю 

на 133 % більше, ніж продаж постійному покупцеві [190]. За даними українського 

представництва Havas Discovery, утримання одного стабільного клієнта 

обходиться в 5-12 разів дешевше, ніж залучення одного нового [160]. Згідно з 

результатами дослідження рентабельності реалізації партнерських бонусних 

програм, проведеного у 2015 році корпорацією Sports Loyalty International, Inc., 

протягом 5-річного періоду типовий клієнт партнерських бонусних програм у 

порівнянні з пересічним покупцем забезпечує 7 425 доларів США додаткового 

прибутку, з яких, зокрема, 4 000 доларів США обумовлені залученням нових 

клієнтів за рекомендаціями лояльного клієнта, 1 100 доларів США – за рахунок 

збільшення видатків клієнта, 1 600 доларів США – завдяки лояльності покупця 

(за первинних затрат на запуск програми на рівні 200 доларів США протягом 

першого року функціонування програми) [234]. На рис. 3.1 наведено оцінку 

структури додаткового прибутку від залучення лояльного клієнта протягом 

5-річного періоду. 

 
 Рис. 3.1. Структура додаткового прибутку від залучення лояльного клієнта 

протягом 5-річного періоду, перекладено автором за [234] 
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Не менш переконливими є й докази критиків партнерських бонусних 

програм. Так, зокрема, аналізуючи дані щодо темпів приросту кількості 

партнерських бонусних програм в розрахунку на одне американське 

домогосподарство (з 18,4 у 2010 році до 21,9 у 2012 році), а також щодо темпів 

збільшення чисельності клієнтів тої чи іншої програми лояльності (з 2,6 млрд осіб 

у 2012 році до 3,3 млрд осіб у 2014 році), аналітики вказують, що активними 

у 2012 році було менше половини отриманих карток [183]. 

Останнім часом американські супермаркети, які торгують продукцією 

таких відомих брендів, як Albertsons, Shaw’s, Acme Markets та Jewel-Osco, 

повідомляють, що вони відмовляються від реалізації програм лояльності. 

У 2012 році, вперше за всю історію функціонування партнерських програм 

лояльності, кількість їх клієнтів упала – з 173,7 до 172,4 млн осіб [236]. Доцільно 

зазначити, що опосередкованим підтвердженням неефективності партнерських 

програм є поява «програм нелояльності»: у Канаді, зокрема, перша з них, 

запущена компанією Toronto Coffee Conspiracy [181].  

Відсутність одностайної оцінки ефективності партнерських бонусних 

програм знаходить свій прояв навіть у відсутності однозначного визначення 

поняття «лояльність». Підходи окремих вчених до тлумачення цього поняття 

представлені в табл. 3.9.  

Таблиця 3.9 

Підходи окремих вчених до тлумачення поняття «лояльність» 

№ 
з/п 

Дослідник, 
джерело Підхід до визначення поняття «лояльність» 

1 2 3 

1 

Якобі, Якоб і 
Честнат [209], 
Байрон Шарп, 
Анні Шарп, 

Малкольм Райт 
[232] 

Відстоюють поведінковий погляд на лояльність, кажучи, що 
лояльність – це фактор реальної поведінки споживача (behavioral 
loyalty approach). 

2 А. Дік і К. Базу 
[189] Виокремлюють істинну, фіктивну та латентну лояльність. 
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Продовження таблиці 3.9 

1 2 3 

3 Вільям Ніл [218] 

Стверджує, що «… саме поведінка споживача визначає продаж і 
прибутковість. Поведінка – та змінна, на якій і слід 
сфокусуватися дослідникам. З практичної точки зору 
досліджуватися має саме лояльна поведінка, і тільки поведінка. З 
наукової точки зору складно знайти аргументи іншого підходу». 

4 Р. Олівер [223] Аналізує чотири різновиди лояльності: когнітивну, емоційну або 
афективну, вольову та активну лояльність. 

5 Хейккі Коскел 
[210] 

У своїй дисертації вказує, що лояльність споживача визначають 
три параметри, два з яких можна виміряти безпосередньо: число 
повторних покупок, збільшення обсягу покупок; третій параметр 
– рекомендації – можна виміряти тільки шляхом опитування 
споживача. 

6 Ірина Чубукова 
[160] 

Визначає програму лояльності як комплекс взаємопов’язаних 
технологічних, методичних, організаційних та економічних 
заходів. 

Джерело: узагальнено за [160, 189, 209, 210, 218, 223, 232]. 

Прихильниками трактування лояльності як поведінки є сучасні розробники 

систем CRM (Customer Relationship Management, або система управління 

відносинами з споживачами). Найбільш популярними технологіями розбудови і 

розвитку відносин із клієнтами наразі є: 

!! Integrated Marketing Management (Комплексне управління маркетингом); 

!!Sales Force Automation (Автоматизація продажів); 

!!CRM Multichannel Campaign Management (Управління 

багатоканальними кампаніями); 

!!Marketing Resourse Management (Управління маркетинговими 

ресурсами); 

!!Social CRM (Соціальна система управління відносинами з споживачами); 

!!Customer Analytics (Аналітика клієнтів); 

!!Database Marketing (Маркетинг баз даних); 

!!Data Mining (Поглиблений аналіз даних); 
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!!Business Intelligence (Бізнес-аналітика) та багато інших, які, на жаль, не 

можуть бути використані для грошових розрахунків ефективності партнерських 

програм. 

За відсутності конкретних розрахунків економічної ефективності програм 

лояльності необхідно схарактеризувати не лише їхні позитивні (наведені вище) 

сторони, а також недоліки, до основних з яких відносяться такі: 

!! комерційне використання персональних даних, що фіксуються 

продавцями в ході реалізації програм, надають можливості для зловживань (у 

сфері маркетингу і реклами). Використання технологій радіочастотної 

ідентифікації клієнтів може трактуватися як утручання в приватне життя клієнта;  

!!надання бонусів на наступні покупки може трактуватися як «хабар», 

призначений для маніпулювання лояльністю клієнтів, або як засіб субсидування 

більшої кількості покупок; 

!!бонусні програми, як і знижки, провокують цінові війни;  

!!бонусні програми важко запустити: вони потребують комплексної 

логістики та обліку; 

!! розробка програми потребує великих інвестицій (за деякими оцінками 

навіть локальна програма може коштувати магазину у 70 тис. євро капітальних 

витрат або у 5 тис. євро на місяць [167]); 

!! упровадження програм потребує значних поточних витрат матеріальних 

і трудових ресурсів, навіть без урахування вартості товарів, які у вигляді 

винагороди видаються за зниженою ціною. Такі видатки не завжди окупаються 

(а) збільшенням чека чи (б) збільшенням числа покупок. Особливо різко 

зростають накладні витрати на рекламу (у т. ч. і приховану), неявні пільги, 

промоакції, технічне обслуговування програм, емісію магнітних карток та 

встановлення зчитувальних пристроїв, навчання й оплату персоналу, 

установлення й підтримку роботи CRM-програм тощо. При цьому неминуче 

збільшується чисельність співробітників відділів ІТ, маркетингу і бухгалтерії (та 
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їх навантаження). Таким чином, за інших однакових умов реалізація бонусних 

програм, як і надання знижок, призводить до зниження маржинальності бізнесу. 

Загальний підхід до аналізу ефективності програм лояльності можна 

сформулювати таким чином: 

!!необхідно порівнювати обрані показники станом перед упровадженням 

програм лояльності та після такого впровадження. 

!!необхідно порівнювати обрані показники для учасників програм 

лояльності та тих клієнтів, які не є клієнтами цих програм. У спеціалізованій 

літературі такий інструмент часто називають «порівнянням з контрольною 

групою» [230, 220]. 

Конкретні показники залежать від специфіки діяльності підприємства, 

ринку(ів) та товарів (послуг), умов програм лояльності, чисельності партнерів та 

учасників тощо. Утім, частина показників, що їх доцільно розраховувати та 

відстежувати, є майже універсальною, придатною для застосування у більшості 

випадків. З іншого боку, чимало таких показників є суто маркетинговими 

поняттями, зокрема досвід споживача (customer experience – в англомовних 

джерелах), побудова методики розрахунку яких заслуговує на проведення 

окремого дослідження. Більше того, через специфіку даних та оцінок, які 

традиційно застосовуються в ході проведення розрахунку таких суто 

маркетингових показників, надзвичайно важко сформулювати одночасно 

конкретні та універсальні методики аналізу. Серед показників, які можна назвати 

більш-менш універсальними та застосовними для проведення необхідного 

аналізу, а також такими, методику розрахунку яких можна сформулювати на базі 

тих даних, що можуть бути доступні в результаті належного ведення обліку, 

варто виділити показники, представлені у табл. 3.10.  
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Таблиця 3.10 

Загальні показники для оцінки ефективності реалізації програм лояльності 

№ 
з/п Показник Підхід до розрахунку 

1 Рівень винагороди 
(Reward rate) 

Співвідношення вартості нарахованих бонусів та витрачених 
клієнтами (яким ці бонуси нараховані) коштів. Тобто, якщо за 
витрачання 100 умовних одиниць клієнтам нараховуються 
бонуси вартістю 2 умовні одиниці, рівень винагороди складає 
2 %. 

2 Рівень скасування 
(Break rate) 

Співвідношення кількості скасованих (передусім через 
закінчення терміну дії) бонусів та кількості нарахованих 
бонусів. Вважається, що значення цього показника, що 
перевищує 40 %, свідчить про суттєву неефективність 
програми лояльності. 

3 
Рівень відтоку 
(Churn rate / 
Retention rate) 

Співвідношення чисельності учасників, які залишили 
програму, та загальної чисельності учасників програми. 

4 Рівень погашення 
(Redemption rate) 

Співвідношення погашених і нарахованих знижок та бонусів. 
Вважається, що значення цього показника, що є меншим за 
20 %, свідчить про суттєву неефективність програми 
лояльності. 

5 Величина 
середнього чеку 

Середнє значення загальної суми одноразової закупівлі 
клієнтом. При цьому застосування, окрім середнього 
арифметичного, моди і медіани дозволить отримати більш 
повне уявлення про реалізацію програми лояльності. 

Джерело: узагальнено за [187, 222, 230]. 

Тим часом, дещо очевидні показники на кшталт «загальна чисельність 

учасників програми», «чисельність активних учасників програми», «частка 

учасників програми лояльності в загальній чисельності клієнтів» та похідні від 

них (такі як «приріст учасників програм лояльності») варто досить скептично 

використовувати в управлінні суб’єктами господарювання, що здійснюють 

продаж товарів та послуг із наданням знижок та бонусів, адже ці показники є 

результатом дії багатьох факторів, оцінка впливу яких не проводиться окремо. 

Так, збільшення чисельності активних учасників програм лояльності може бути 

як свідченням зростання загального числа учасників програм лояльності, так і 

свідченням зниження рівня відтоку, що припускає застосування керівництвом 

підприємства суттєво різних інструментів [230], або загальним падінням рівня 

платоспроможності покупців, у результаті чого клієнти торговельних 
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підприємств, у т. ч. наявні, шукають додаткові способи заощадження коштів. 

Іншими словами, оскільки такі показники є надто широкими й формуються в 

результаті впливу чималої кількості факторів, їх оцінка та інтерпретація мають 

здійснюватися з особливими застереженнями. У подібних випадках загальне 

правило полягає в тому, що краще за наявності такої можливості застосовувати 

більш «прості» показники, тобто ті, що формуються під упливом відносно 

невеликої кількості факторів. 

Існує ціла низка досить детально описаних показників для аналізу 

ефективності продажів із наданням знижок та бонусів, специфіка розрахунку 

яких вимагає проведень детальних маркетингових досліджень. Це, зокрема, такі 

показники як «частка гаманця» (частка загального бюджету покупця на певну 

групу товарів, яка витрачається у певного продавця [184]), цінова еластичність 

різних категорій покупців (у т. ч. тих, які беруть участь у програмах лояльності 

та тих, які не мають до цих програм жодного відношення), життєва цінність 

покупця (customer lifetime value) та ін. Зазначені показники не можуть бути 

розраховані на підставі одних лише облікових даних і часто не можуть бути 

розраховані навіть на основі даних одного продавця. Більше того, розрахунок 

таких показників, хоч і зарекомендував себе як один із найважливіших етапів 

маркетингових досліджень, ґрунтується на чималій кількості припущень, 

особливо таких, що стосуються певного ринку в цілому. Така аналітика виходить 

за межі даної роботи. 

Підсумком аналізу ефективності програм лояльності в торгівлі має стати 

висновок щодо результатів таких програм та їхнього впливу на діяльність 

суб’єкта господарювання, а також зіставлення зазначених результатів із 

завданнями кожної конкретної програми лояльності. Загальне правило для 

оцінки результату реалізації програми лояльності полягає в тому, щоб оцінити 

всі додаткові вигоди, одержані внаслідок реалізації такої програми, та вирахувати 

з отриманого значення затрати на її розробку, упровадження, проведення та 
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підтримку. Позитивне значення такого показника буде свідчити про 

прибутковість програми лояльності. Відповідно, рентабельність програми 

лояльності (в англомовній літературі – loyalty program ROI, де ROI – це return on 

investment, тобто рентабельність) визначається співвідношенням додаткових 

вигод, отриманих унаслідок реалізації такої програми, та затрат на її розробку, 

упровадження, проведення та підтримку. 

Але на практиці оцінка додаткових благ, отриманих внаслідок реалізації 

програми лояльності, завжди складається з двох складових – тих, що можуть бути 

безпосередньо обчислені й оцінені (зокрема збільшення загального 

товарообороту внаслідок реалізації програми лояльності, збільшення суми 

середнього чека, збільшення прибутковості продажів тощо), і тих, щодо оцінки 

та впливу яких можна лише робити припущення (це, зокрема, зростання 

лояльності клієнтів, підвищення впізнаваності бренда, зростання очікуваного 

терміну співпраці з клієнтами та життєвої цінності покупця, додаткових продажів 

завдяки рекомендаціям, умовно безкоштовна реклама тощо [239, 216]). Таким 

чином, здійснення подібних розрахунків вимагає детальної розробки системи 

припущень та управлінських суджень, які можуть бути покладені в основу 

аналізу для належного врахування специфіки діяльності кожного конкретного 

суб’єкта господарювання. 

У межах цього дослідження нашим завданням щодо оцінки ефективності 

програм лояльності є формування системи рекомендацій з формування 

облікового забезпечення таких розрахунків. Наведені вище загальні напрями 

аналізу ефективності програми лояльності дозволяють нам сформулювати 

додаткові вимоги щодо облікової інформації, яка має реєструватися, 

накопичуватися і оброблятися суб’єктами господарювання в ході здійснення 

останніми господарських операцій з продажу товарів із наданням знижок та 

бонусів.  
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3.3. Організація обліку та узагальнення інформації щодо операцій з 

продажу товарів із наданням знижок та бонусів 

 

Дослідження чинного порядку обліку операцій із наданням знижок та 

бонусів, здійснене у попередніх розділах, дозволяє зробити висновок щодо 

неефективності загальноприйнятого в Україні підходу до обліку зазначених 

операцій, унаслідок чого дані фінансового обліку та звітності можуть бути 

суттєво викривлені. Тим більше, що чинні нормативно-правові акти та звичаї 

ділового обороту не містять жодних специфічних вимог щодо розкриття 

інформації про такі операції у звітності. Без сумніву, для тих підприємств, які 

часто здійснюють операції з продажу із наданням знижок та бонусів або мають 

суттєві обсяги таких операцій, доцільно рекомендувати додатково розкривати 

інформацію щодо специфіки здійснення таких операцій у своїй звітності, що 

дозволить більш якісно задовольнити вимоги користувачів звітності. 

На виконання такої рекомендації необхідно передусім окремо відображати 

у звітності будь-які відстрочені за результатами досліджуваних операцій доходи, 

для чого пропонується деталізувати рядок «Доходи майбутніх періодів» 

III розділу пасиву балансу додатковим рядком «у т. ч. за результатами програм 

лояльності» за кодом 1666. Відповідні зміни пропонується внести до форми 

Балансу, установленої Національним положенням (стандартом) бухгалтерського 

обліку 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності» [92]. Для суб’єктів малого 

підприємництва аналогічні зміни пропонується внести до форми Фінансового 

звіту суб’єкта малого підприємництва, установленої Положенням (стандартом) 

бухгалтерського обліку 25 «Фінансовий звіт суб’єкта малого підприємництва», 

та тексту відповідного стандарту [119]. 

Але одного лише розкриття суми доходів майбутніх періодів, які 

обліковуються в результаті здійснення операцій з продажу із наданням знижок та 

бонусів, без сумніву, недостатньо для належного задоволення потреб 
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користувачів фінансової звітності. Тим більше, ураховуючи специфіку таких 

операцій, у звітності доцільно розкривати не лише кількісну, а і якісну 

інформацію. На жаль, у вітчизняній практиці обліку традиційно ігнорують якісні 

характеристики будь-яких операцій, тому для формулювання вимог до розкриття 

інформації про досліджувані операції звернемося до міжнародного досвіду та 

нормативів, передусім до вже згадуваного вище МСФЗ 15, адже однією з 

основних проблем, розв’язання яких було поставлено на меті при розробці цього 

стандарту, була проблема відображення та розкриття інформації щодо доходів 

від контрактів з клієнтами у звітності. Неефективність чинних на сьогодні 

стандартів щодо розкриття інформації визнається як Радою з Міжнародних 

стандартів фінансової звітності (IASB), так і Радою зі стандартів фінансового 

обліку (FASB) [219].  

Завданням формулювання вимог до розкриття інформації є забезпечення 

надання суб’єктом господарювання інформації, достатньої для користувачів 

такої інформації для розуміння природи, обсягів, часових вимірів та 

невизначеності щодо доходів та грошових потоків, які виникають від реалізації 

контрактів з клієнтами. Зважаючи на це, вважаємо цілком слушним застосування 

окремих вимог нового стандарту МСФЗ 15 щодо розкриття інформації за 

результатами здійснення досліджуваних нами операцій, відповідно до яких 

суб’єкт господарювання має розкривати якісну та кількісну інформацію щодо 

такого: 

!! контрактів з клієнтами; 

!! суттєвих суджень (або змін у судженнях), зроблених при застосуванні 

МСФЗ 15 для відображення таких контрактів з клієнтами; 

!! обсягу й ступеня виконання зобов’язань упродовж звітного періоду; 

!!будь-яких активів, визнаних відповідно до витрат на укладання або 

виконання контрактів;  

!! узгодження окремих залишків активів та зобов’язань за контрактом; 
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!!деагрегації доходу від операцій із продажу; 

!! витрат на укладання та виконання контракту [205, 206]. 

Більшість вимог щодо розкриття інформації має відношення до контрактів 

суб’єкта господарювання з клієнтами. Ці вимоги стосуються передусім 

деталізації (деагрегації) щодо відображення доходів, інформації щодо вартості 

активів та зобов’язань, визнаних у ході виконання таких контрактів, та 

інформації щодо обов’язків до виконання (performance obligations) за ними [206]. 

Проти чинних МСФЗ та особливо П(С)БО вимоги щодо розкриття 

інформації у новому стандарті є більш широкими та детальними. Особливо це 

стосується інформації щодо обов’язків до виконання за угодою (зокрема, 

доцільно вказувати очікувані терміни виконання таких контрактних обов’язків, 

суттєві умови оплати щодо таких обов’язків до виконання за угодою тощо). 

Порівняно з чинними стандартами US GAAP, новий МСФЗ 15 є більш широким 

та засадничим, всеохоплюючим, на відміну від американських настанов, у яких 

надаються окремі рекомендації залежно від специфіки індустрії або ринку. Крім 

того, у новому МСФЗ викладені додаткові вимоги щодо розкриття інформації у 

проміжних фінансових звітах. 

У рамках виконання програм лояльності найбільш складним питанням з 

точки зору методики можуть бути зазначені вище аспекти визнання доходу за 

мультикомпонентними операціями. Так, щодо невиконаних обов’язків до 

виконання за угодою суб’єкт господарювання має розкривати таке: 

!! агреговану вартісну оцінку ціни транзакцій, віднесеної до невиконаних 

(або частково виконаних) обов’язків до виконання за угодою на кінець звітного 

періоду; 

!! роз’яснення, коли така агрегована вартісна оцінка ціни транзакцій, 

віднесена до невиконаних (або частково виконаних) обов’язків до виконання за 

угодою, буде визнана у складі доходів. При цьому таке роз’яснення має бути 

надано шляхом приведення кількісної оцінки з використанням найбільш 
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застосовних часових термінів або шляхом надання інформації якісного 

характеру [175, 206].  

В Умовах для висловлення думки (Basis for Conclusions), Рада з 

Міжнародних стандартів фінансової звітності зазначає, що під час розробки 

стандарту були отримані численні коментарі від користувачів фінансових звітів 

з приводу того, що інформація про вартісні та часові виміри доходів, які 

організація очікує визнати, була б дуже доречною у контексті аналізу доходів 

такої організації та фінансової звітності в цілому. Кореспонденти-користувачі 

були особливо зацікавлені в інформації щодо довгострокових контрактів із 

значними обсягами невизнаних доходів. З іншого боку, представники Ради з 

Міжнародних стандартів фінансової звітності неодноразово наголошували, що 

значна частина організацій розкривала таку інформацію самостійно, на 

добровільних засадах. Але водночас така добровільно розкрита інформація 

зазвичай наводилася за межами фінансової звітності та несла ризик неможливості 

порівняння з даними інших організацій через брак формалізації. Таким чином, як 

зазначається в Умовах для висловлення думки, включення наведених вище вимог 

до розкриття інформації щодо оцінки невиконаних контрактних обов’язків має 

на меті надання користувачам фінансової звітності такої інформації: 

!!даних стосовно вартісних та часових вимірів щодо доходів, які 

очікується визнати відповідно до решти обов’язків до виконання у межах 

існуючих контрактів з клієнтами; 

!! інформації стосовно тенденцій, що мають відношення до вартісних та 

часових вимірів щодо доходів, які очікується визнати відповідно до решти 

обов’язків до виконання у межах існуючих контрактів з клієнтами; 

!! інформації про ризики, пов’язані з очікуваними майбутніми доходами 

(зокрема ризики прострочення виконання обов’язків відповідно до контракту та, 

як наслідок, визнання доходів); 
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!! інформації про вплив зміни суджень чи умов на визнання доходів 

організації [175, 206]. 

Може здатися, що наведені у МСФЗ 15 вимоги до розкриття інформації є 

занадто широкими та детальними. Застереження щодо цього лунали й під час 

розробки стандарту. Так, окремі учасники процесу підготовки стандарту 

зазначали, що на виконання вимог МСФЗ 15 організаціям доведеться надавати 

значні обсяги інформації, що вимагатиме витрат, які можуть перевищувати будь-

які потенційні додаткові вигоди. Саме тому в стандарті сформульовані цілі та 

завдання розкриття інформації та наголошено, що наведені вимоги до розкриття 

інформації не є обов’язковим до виконання списком мінімальних вимог. Мається 

на увазі, що організації, для яких відповідні розкриття не є релевантними або 

суттєвими, не зобов’язані включати відповідну інформацію до фінансових 

звітів [175]. 

Досліджені вимоги щодо розкриття інформації є чинними для річних звітів 

як для відображення доходу відповідно до МСФЗ, так і до US GAAP. Але 

незначна відмінність між МСФЗ та US GAAP зберігатиметься щодо розкриття 

інформації для проміжних звітів (interim disclosures): якщо в МСБО 34 

«Проміжна фінансова звітність» (IAS 34 Interim Financial Reporting) були внесені 

доповнення в частині вимог до розкриття лише дезагрегованої інформації про 

доходи, Рада з стандартів фінансового обліку США доповнила 

розділ 270 «Проміжна звітність» Кодифікації облікових стандартів (ASC 270 

Interim Reporting) тими ж кількісними вимогами щодо розкриття інформації про 

доходи, що застосовні й для річної фінансової звітності. 

За підсумками проведеного дослідження можемо зробити висновок, що 

проаналізовані вище настанови є найбільш повними та такими, що забезпечують 

максимальну відповідність фінансової звітності принципам бухгалтерського 

обліку й потребам користувачів облікової інформації. Таким чином, можна 

рекомендувати суб’єктам господарювання, які здійснюють господарські операції 
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з продажу товарів із наданням знижок та бонусів (та для яких обсяги таких 

операцій є суттєвими), розкривати у фінансовій звітності не лише вартісну оцінку 

доходів, які очікується визнати в майбутніх періодах відповідно до результатів 

виконання програм лояльності, а також і якісну інформацію про такі операції, у 

т. ч. щодо часових вимірів визнання доходів у майбутніх періодах, ризиків 

відносно таких доходів, суджень, які були використані для проведення 

відповідних оцінок тощо. 

Для цілей обліку операції з продажу товарів зі знижками та бонусами 

вимагають обробки значних обсягів інформації, реєстрація, обробка та зберігання 

якої вручну видається не просто неефективною, а й неможливою на практиці. І 

хоча запровадження будь-яких систем автоматизації обліку потребує певних 

витрат (як-то придбання необхідної комп’ютерної техніки та прав на 

користування відповідним програмним забезпеченням; витрат часу та коштів на 

первинне налаштування такого програмного забезпечення та необхідного 

обладнання; витрат часу та коштів на навчання персоналу тощо), для організацій, 

які активно використовують такі інструменти як знижки та бонуси у своїй 

діяльності, альтернатив застосуванню автоматизованих систем обліку на 

сьогодні немає. А якщо згадати, що інформація, необхідна для суто облікових 

цілей, є досить незначною часткою інформації, необхідної для ефективного 

управління діяльністю відповідного суб’єкта господарювання, стає очевидним, 

що реєстрація, обробка та зберігання інформації щодо операцій з продажу товарів 

зі знижками має здійснюватися автоматизовано і включати в себе не лише суто 

формальні показники, необхідні для здійснення бухгалтерських проведень, а й 

інші аспекти таких операцій. Тим більше, що значна частка таких додаткових 

даних часто тісно або навіть нерозривно пов’язана (за своєю сутністю, цілями та 

методами збору, документами-підставами, часовими вимірами тощо) із суто 

бухгалтерською інформацією. У табл. 3.11 наведено характеристику додаткових 
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даних, збір яких доцільно проводити суб’єктам господарювання при здійсненні 

продажів із наданням знижок та бонусів. 

Таблиця 3.11 

Додаткові дані для збору та реєстрації в облікових системах 

№ 
з/п 

Напрямок збору 
інформації Можливі характеристики (показники) для збору 

1 Деталізовані дані 
щодо покупців 

Ім’я, вік, стать, адреса проживання, точна дата народження, 
контактна інформація та інші дані, які можуть бути зібрані 
щодо покупців 

2 

Додаткова 
інформація щодо 
самих операцій з 
продажу 

Точний час здійснення операції, геолокаційні дані, спосіб 
розрахунку, умови доставки, швидкість виконання замовлення, 
відповідальний за замовлення співробітник відділу продажів 
тощо 

3 
Детальна інформація 
щодо придбаного 
товару 

Акційний / неакційний, оптова / роздрібна кількість, наявність 
у чеку пов’язаних груп товарів, частка певного товару в 
загальному обсязі замовлення, строки придатності товару, 
залишки акційного товару на полицях, мітки RFID 
(радіочастотної ідентифікації) тощо 

4 

Інші дані, які 
можуть бути корисні 
користувачам таких 
даних та можуть 
бути зібрані 

Для роздрібної торгівлі це може бути аналіз «поведінки» 
покупця в торговельному залі та маршруту його руху між 
полицями, для інтернет-магазинів – будь-яка інформація щодо 
поведінки покупця на сайті (сучасні механізми дозволяють 
реєструвати навіть рух комп’ютерної миші на сторінці, час, 
витрачений на вивчення окремих блоків інформації, 
порівняння товарів тощо), історію відвідувань інших сайтів на 
шляху до замовлення, мітки рекламних посилань тощо, для 
оптової торгівлі – можлива ознака проекту чи кінцевого 
споживача, статус виконання договору, відповідність 
погодженим мінімальним обсягам замовлень тощо 

Джерело: узагальнено за [33, 211, 213]. 

Усі ці дані мають неабияку комерційну цінність, і здатність підприємств 

торгівлі використовувати їх з кожним роком усе зростає. З іншого боку, усе 

менша частка таких даних збирається та обробляється без використання 

інформаційних систем, а автоматизований, суцільний збір даних про будь-які 

аспекти діяльності фірми за умови ефективної обробки та використання цих 

даних може відкрити для компанії неабиякі джерела створення додаткової 

вартості. 

Наведемо декілька основних напрямів застосування більш поглибленої 

аналітики, яка могла б бути корисною для більшості суб’єктів господарювання 
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при здійсненні операцій з продажу товарів зі знижками та бонусами, але спочатку 

наголосимо, що надання й використання бонусів узагалі видається неможливим 

без такого етапу додаткового збору інформації щодо продажів, як ідентифікація 

клієнта хоча б за однією з ознак. Але ми маємо усвідомлювати, що наявність 

інформації про один лише унікальний номер дисконтної картки покупця (без 

будь-яких інших даних щодо такого покупця) уже може відповідати критеріям 

ідентифікації клієнта для цілей аналізу. Конкретні критерії успішної 

ідентифікації клієнта залежать від специфіки компанії та застосовуваного 

програмного забезпечення (це може бути дисконтна картка, особистий 

реєстраційний номер клієнта в системі, логін для онлайн-торгівлі, адреса 

електронної пошти, реєстраційний номер облікової картки платника податків, 

номер документа, що посвідчує особу, псевдонім тощо). Якісний облік 

торговельних операцій зі збором додаткової інформації дозволить суб’єктам 

господарювання вживати, зокрема, такі маркетингові інструменти з метою 

збільшення прибутку: 

!! ідентифікація клієнта в момент здійснення продажу може дозволити 

порекомендувати йому додаткові товари та послуги у залежності від уподобань 

такого клієнта, його історії покупок, історії покупок клієнтів того ж сегменту: 

якщо клієнт придбаває акційний товар, але ми знаємо з попередніх його покупок 

про невідповідність обраного товару застосовуваному таким клієнтом 

обладнанню (наприклад, покупець придбаває картриджі до принтерів, які 

несумісні з попередньо придбаним принтером), ми б могли звернути увагу 

клієнта на факт такої несумісності та запропонувати відповідний товар на заміну 

(можливо, водночас із генерацією «особистої» знижки для цього клієнта); або 

якщо клієнт придбаває декілька акційних позицій, які за своєю сутністю мають 

використовуватися разом, але конкретно ці позиції між собою несумісні (і ми з 

високою ймовірністю знаємо, що клієнт придбаває такі товари для власного 

використання: він не оптовий торговець, судячи з його історії покупок клієнт 



 165 

одружений і має одну дитину тощо), ми можемо попередити виникнення 

неприємної ситуації (та зниження рівня лояльності клієнта), запропонувавши 

відкоригувати корзину замовлення; вчасна ідентифікація клієнта й віднесення 

його до певного сегменту покупців дає можливість запропонувати акційний 

товар, яким, як ми знаємо, часто цікавляться покупці того ж сегменту (при цьому 

певний клієнт водночас може відповідати критеріям декількох сегментів та, 

відповідно, отримати декілька пропозицій); покупцеві, який не вперше 

цікавиться певним товаром (і, вірогідно, не може зважитися на покупку), можна 

надати додаткову персональну знижку або пообіцяти певний бонус, наприклад, у 

вигляді безкоштовного сервісного обслуговування, права на придбання 

комплектуючих зі знижкою тощо; 

!!дані щодо повторних покупок одного й того ж самого клієнта, зіставлені 

з геолокаційними даними таких покупок (для роздрібної торговельної точки – це 

адреса такої точки, для придбання товарів з доставкою – адреса доставки, для 

замовлення на умовах EXW – геолокаційні дані, які можуть передаватися 

мобільними телефонами, програмним забезпеченням тощо) та часовими 

параметрами таких покупок, дозволяють з усе більшою точністю говорити про 

ймовірну адресу проживання / роботи певного покупця, що дозволить направляти 

йому більш індивідуалізовані акційні пропозиції. Додавання до таких даних 

додаткових зрізів аналізу дозволяє відкривати нові ринки та значно збільшувати 

свої продажі; 

!! за умови придбання певного товару за повною ціною та за наявності 

такого ж або альтернативного товару за акційною пропозицією (наприклад, 

товари з різним строком придатності або взаємозамінні товари різних 

виробників) покупцеві можна запропонувати замінити товар у замовленні та 

отримати певні знижки або бонуси, водночас підвищуючи рівень його 

задоволення від покупки, лояльність такого покупця та ймовірність його 

повторних покупок тощо; 
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!!для деяких категорій товарів належне прогнозування сезонності попиту 

відкриває широкі можливості для збільшення продажів. Але на практиці часто 

дуже важко визначити фактор сезонності, тобто ті показники / явища / події, які 

слугують основою для «зміни сезону». Так, продажі маскарадних костюмів, 

безперечно, мають тенденцію до збільшення напередодні певних свят та 

локальних подій (концертів, вистав, вечірок). Інший приклад сезонних продажів 

– продаж автомобільних шин. Тут дата «зміни сезону» залежить передусім від 

умов навколишнього середовища і може істотно відрізнятися для різних регіонів. 

Збір, реєстрація та обробка геолокаційних даних існуючих клієнтів разом із 

реєстрацією погодних умов (у т. ч. прогнозів погоди) дозволить продавцям таких 

товарів вчасно й ефективно планувати рух запасів товару на складах, проводити 

маркетингові акції, уникати недоотримання виручки (через нестачу необхідних 

товарів на складі в потрібний момент) та, цілком можливо, збільшувати свої 

продажі за рахунок клієнтів тих зі своїх конкурентів, які не змогли вчасно 

підготовитися до «зміни сезону». 

Стає очевидним, що наведені способи застосування даних без 

використання певним чином налаштованого програмного забезпечення можливі 

лише у відносно невеликих обсягах. Вимогою до більшості сучасних аналітичних 

процесів є їх здійснення в режимі реального часу, водночас зі здійсненням 

відповідних транзакції. У ході здійснення операцій з продажу товарів із наданням 

знижок та бонусів підприємства торгівлі зазвичай не можуть дозволити собі 

очікування на результати аналізу за підсумком місяця чи, навіть, кварталу. Так, у 

разі помилки в плануванні маркетингової акції компанія може отримати збитки 

від проведення такої акції – і чим довше треба очікувати на результати аналізу 

ефективності відповідної маркетингової акції, тим більше збитків встигне 

накопичити компанія. За результатами проведеного дослідження встановлено, 

що, для найбільш ефективного збору, обробки та зберігання інформації щодо 

здійснення операцій з продажу товарів із наданням знижок та бонусів, 
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інформаційні системи підприємств мають відповідати таким критеріям: 

1.! Суб’єкт господарювання має максимально детально розробити систему 

звітності (звісно, маємо на увазі не лише фінансову звітність) з формалізованими 

процедурами її підготовки, у т. ч. приділити багато уваги опису інформації, на 

підставі якої складається відповідна звітність, та вимогам до неї. Інформаційна 

система підприємства, за інших однакових умов, має забезпечити максимально 

автоматизовану побудову всіх звітів, що складають звітність системи. Вимога 

щодо виконання цього критерію посилюється зі зростанням обсягів діяльності у 

будь-яких проявах: торговельного обороту, чисельності співробітників, кількості 

підрозділів, представництв, торгових точок тощо, кількості позицій товарної 

номенклатури, чисельності покупців, кількості транзакцій тощо. 

2.! За інших однакових умов та враховуючи технічні можливості існуючої 

або запланованої інфраструктури, дані, які можуть бути обчислені безпосередньо 

під час здійснення певної транзакції, мають бути обчислені безпосередньо в 

момент здійснення такої транзакції. Це дозволить спростити й пришвидшити 

отримання користувачами необхідної їм інформації. На противагу обробці даних 

за підсумками періоду (традиційний бухгалтерський підхід), певним проміжним 

і широко розповсюдженим на практиці варіантом відповідності даній вимозі є 

періодична обробка даних автоматизованою інформаційною системою в 

найменш завантажені робочі часи (зокрема вночі), що дозволяє отримувати 

окремі результати обробки вже наступного дня після здійснення транзакції). 

3.! Зважаючи на те, що стосовно здійснення суб’єктом господарювання 

операцій з продажу товарів із наданням знижок та бонусів підприємство може 

накопичувати суттєві обсяги інформації – як такої, що має відношення до даних, 

необхідних для ведення бухгалтерського обліку, так і такої, яка для цілей 

бухгалтерського (чи принаймні фінансового) обліку не використовується, але за 

своєю сутністю є тісно або навіть нерозривно пов’язаною (за методом і цілями 

збору, документом-підставою, часом збору тощо) з інформацією для 



 168 

бухгалтерського обліку, доцільною вбачається максимальна інтеграція всіх 

необхідних даних в одній інформаційній системі. Одразу ж відзначимо, що на 

цьому етапі не так багато інформаційних систем, які б могли вмістити в себе усі 

аспекти діяльності організації, тому на практиці часто зустрічається реалізація 

такої вимоги шляхом роботи в декількох спеціалізованих інформаційних 

системах, між якими налаштовується обмін та синхронізація інформації 

(здійснювані автоматизовано або вручну). 

4.! Для цілей ефективного обліку операцій з продажу товарів із наданням 

знижок та бонусів інформаційна система має надавати можливість 

відслідковувати принаймні таку інформацію: який клієнт, коли, за якою ціною, 

який товар придбав у межах якої акції, скільки йому нараховано бонусів за 

результатами такої покупки, коли і в якому обсязі нараховані бонуси були 

використані, на придбання якого товару, з якою формою оплати тощо. Залежно 

від специфіки діяльності організації, а також інформаційної політики останньої, 

до інформаційної системи будуть висуватися й додаткові вимоги, які неможливо 

охопити в межах цієї роботи.  

У вітчизняній практиці однією з найбільш розповсюджених систем 

автоматизації обліку є програми сімейства «1С», деякі з типових конфігурацій 

котрого (зокрема, «1С:Управление торговлей» та «1С:Розница») дозволяють 

поєднати в межах однієї інформаційної системи автоматизоване ведення 

бухгалтерського обліку та управління маркетинговими акціями, знижками та 

бонусами, наданими клієнтам. Як система управління підприємством 

позиціонується також системи «Галактика ERP» та окремі деякі з програмних 

додатків, розроблених корпорацією «Парус». Але окремі бухгалтерські 

проведення, які реєструються за результатом здійснення операцій з продажу 

товарів зі знижками та бонусами як зазначеними системами в типових 

конфігураціях, так і в інших досліджених системах автоматизації обліку, 

представлених на вітчизняному ринку, не відповідають економічній сутності 
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таких операцій, про що йшла мова в попередніх розділах. Тим паче, більшість 

зазначених програмних додатків (принаймні у типових конфігураціях) дозволяє 

реєструвати лише обмежену кількість додаткових даних, не задовольняючи 

наведеним вище вимогам щодо інформації, яка має обліковуватися за 

результатами здійснення досліджуваних операцій. Суб’єкти господарювання, які 

здійснюють або планують здійснювати операції з продажу товарів із наданням 

знижок та бонусів, для підвищення ефективності своєї діяльності мають детально 

вивчити питання формулювання своєї облікової політики та налаштування 

програмного забезпечення. 

З урахуванням вищенаведеного далі пропонується розглянути базовий 

підхід стосовно додаткового налаштування бази даних, необхідного для 

коректного впорядкування інформаційної системи для відповідності наведеним 

вище критеріям. Більшість додаткових аналітичних ознак та типів інформації, які 

конкретна організація може вирішити збирати, обробляти та зберігати, може бути 

додана до інформаційної системи за подібною логікою. Моделювання структури 

бази даних здійснювалося із застосуванням програмного додатку Filemaker Pro 

Advanced 14 компанії Filemaker [108]. 

Для розробки структури даних, мінімально необхідної для коректного 

відображення операцій з продажу товарів зі знижками та бонусами, маємо 

встановити певні опорні точки. Так, у межах розробленої концепції (яка 

відповідатиме практиці більшості торговельних підприємств) будемо виходити з 

наступного: 

!! товари організації в різний час можуть як брати участь у акційних 

пропозиціях та нарахуванні бонусів, так і не брати. Тим паче, у межах однієї 

торговельної точки одночасно одні й ті самі товари можуть брати участь у 

акційних пропозиціях та нарахуванні бонусів лише з певними обмеженнями: за 

кількістю акційних одиниць товару, необхідністю одночасного виконання інших 

умов, придбання інших позицій, часом реєстрації касового чека тощо; 
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!!маркетингові акцій компанії можуть бути як постійно діючими, так і 

тимчасовими; 

!!маркетингові акції компанії можуть розповсюджуватися на всіх 

контрагентів або на їх частину (можливі наслідки порушення законів щодо 

захисту економічної конкуренції в межах цієї роботи не розглядаються); 

!! алгоритми нарахування бонусів можуть бути як однаковими для всіх 

товарів та акцій, так і залежати від конкретного товару, акції, додаткових умов 

тощо (так, зокрема, за придбання неліквідних позицій торговельні підприємства 

нерідко надають додаткові знижки або нараховують додаткові бонуси); 

!!накопичення бонусів та надання знижок на підставі попередніх покупок 

може розраховуватися як індивідуально за одним контрагентом, так і за певним 

їх угрупованням; 

!!бонусні картки не тотожні контрагентам, адже в одного контрагента 

(покупця) може бути декілька різних бонусних карток – це твердження більш 

справедливе для роздрібної торгівлі. 

Виходячи з вищенаведеного, вважаємо за доцільне дещо реорганізувати 

традиційні довідники баз даних інформаційної системи. Отже, окрім стандартних 

довідників номенклатури (товарів) та контрагентів, пропонуємо додати до бази 

даних довідники спеціальних акцій, участі товарів у спеціальних акціях та правил 

нарахування бонусів. На рис. 3.2 схематично подано найпростіший варіант 

об’єднання довідників за так званою моделлю ERD, Entity Relationship Diagram 

[233]. Представлена схема організації довідників та зв’язків між ними надає 

можливість запроваджувати різні спеціальні акції (таблиця «спеціальні_акції» на 

схемі), використовуючи певні загальні правила надання знижок та нарахування 

бонусів (таблиця «правила_нарахування_бонусів» на схемі).  
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Рис. 3.2. Структура зв’язків довідників у найпростішому вигляді, 

розроблено автором із застосуванням програмного додатку Filemaker Pro 

Advanced 14 [108] 

За подібної організації таблиць баз даних користувачі інформаційної 

системи зможуть налаштовувати спеціальні акції, обираючи, зокрема, які товари 

братимуть у них участь, яким чином нараховуватимуться бонуси, коли дія акцій 

розпочнеться й закінчиться тощо. Наведена на рис. 3.2 структура зв’язків може 

бути прийнята в якості базового варіанту, але це не єдина модель організації 

даних, адже специфіка діяльності організації має бути первинною й 

обумовлювати структуру, функції та характеристики систем інформаційного 

забезпечення. 

Так, зокрема, якщо в певній організації певні акції доступні лише для 

окремої категорії контрагентів, розглянуту нами структуру взаємозв’язків треба 

дещо відкоригувати, додавши до діаграми зв’язків нову таблицю – довідник 

контрагентів, як це відображено на рис. 3.3.  
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Рис. 3.3. Структура зв’язків довідників з додаванням посилання на 

довідник контрагентів, розроблено автором із застосуванням програмного 

додатку Filemaker Pro Advanced 14 [108] 

Як бачимо, на новій схемі додано посилання на довідник контрагентів, 

зв’язок – критерій участі в спеціальній акції – здійснюється за полем 

«група_контрагентів» довідника контрагентів. Звісно, критерії участі в акції 

мають налаштовуватися залежно від специфіки діяльності підприємства. Зв’язки 

між будь-якими таблицями в базах даних можуть групуватися за багатьма 

критеріями одразу. Для включення до акції лише товарів певних виробничих 

лотів (наприклад, автодилери нерідко знижують ціни на машини попередніх 

років випуску) посилатися треба не на довідник товарів, а на довідник 

виробничих лотів, як показано на рис. 3.4.  
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Рис. 3.4. Структура зв’язків довідників з додаванням посилання на 

довідник виробничих лотів, розроблено автором із застосуванням програмного 

додатку Filemaker Pro Advanced 14 [108] 

У наведеному на рис. 3.4 прикладі для того, щоб той чи інший товар брав 

участь у певній спеціальній акції, він має бути доданий до акції користувачем 

інформаційної системи (який, у свою чергу, має діяти на підставі затвердженого 

наказу про проведення рекламної акції чи відповідного іншого внутрішнього 

документа), виробнича партія товару має відповідати наперед установленим 

критеріям (наприклад, в акції 2016 року надається знижка на автомобілі 2015 

року випуску), а покупець має належати до певної групи контрагентів 

(наприклад, акція розповсюджується лише на нових клієнтів компанії або лише 

на фізичних осіб тощо). 



 174 

Аналогічно здійснюються налаштування інших параметрів та можливостей 

реалізації спеціальних акцій / програм, утім контроль за дотриманням деяких 

додаткових критеріїв реалізації таких програм доцільно організувати за 

допомогою більш традиційного інструменту – реєстру. Так, зокрема, при 

наявності обмеження на участь в акції по кількості одиниць певного товару, 

залишок акційного товару легше перевіряти за допомогою реєстру, який можна 

умовно назвати як «Реєстр наявності акційних товарів». За базову структуру для 

такого реєстру пропонуємо взяти наступні поля: 

!!документ-підстава для внесення запису; 

!!дата та час внесення запису; 

!! ознака спеціальної акції; 

!! ознака товару; 

!! кількість. 

Мінімально необхідна структура даних реєстру наявності акційних товарів 

відображена у формі реєстру наявності акційних товарів, який (із прикладом 

заповнення) наведено у табл. Х.1 Додатку Х. 

Вказані вище поля відображають лише мінімально необхідний набір даних 

для здійснення запису до відповідного реєстру. На практиці ж у такий реєстр 

будуть вноситися додаткові дані, у залежності від інформаційних потреб 

організації, а також застосовуваного програмного забезпечення. Такими 

додатковими полями можуть бути: назва організації (при роботі в одній 

інформаційній базі з декількома організаціями), назва складу або торгової точки 

(при наявності більше ніж одної торгової точки – дане поле, фактично, є 

обов’язковим для всіх більше менш популярних систем автоматизації обліку, 

навіть якщо у даної конкретної організації лише одне місце зберігання товару), 

відповідальний працівник компанії (по нарахуванню доступних акційних 

товарних одиниць – представник маркетингового відділу, по списанню – 

представник відділу збуту, комірник, касир тощо) і т. д. 
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Наведений у табл. Х.1 Додатку Х реєстр наявності акційних товарів за 

своєю сутністю спирається на дані фінансового обліку, а його форма в загальному 

вигляді нагадує реєстр руху товарів у розрізі місць зберігання. Але не всі реєстри, 

розробка й використання яких є необхідною для ефективної реалізації суб’єктами 

господарювання програм лояльності, ґрунтуються на даних фінансового обліку. 

Так, облік нарахування та використання бонусів в інформаційній системі, 

швидше за все, здійснюватиметься паралельно з відображенням таких операцій у 

фінансовому обліку, але зроблені записи будуть містити різну інформацію, у т. ч. 

різні оцінки даних. Так, нараховані бонуси у фінансовому обліку найбільш 

доцільно відображати за справедливою вартістю, що включає у себе у т. ч. 

коригування на ймовірність погашення бонусів. Але цілком очевидно, що 

кількість бонусів, яка обліковується за кожним конкретним клієнтом, має 

повністю відповідати історії нарахування та використання бонусів саме цим 

клієнтом та не повинна залежати від поведінки інших клієнтів, оцінок імовірності 

погашення бонусів тощо. З іншого боку, для цілей управління збутом та 

управлінського обліку грошова оцінка доступних певному клієнтові бонусів на 

момент здійснення кожної операції не лише не є необхідною, а й навпаки, за 

рахунок істотного ускладнення ведення такого обліку, потенційно здатна 

зробити проведення маркетингової кампанії такою, що не має шансів на 

реалізацію на практиці. 

З урахуванням викладеного вище вважаємо за доцільне запропонувати 

базову форму Реєстру накопичення бонусів покупцями. Такий реєстр має містити 

щонайменше такі поля: 

!! ознака контрагенту; 

!!документ-підстава для внесення запису; 

!!дата та час внесення запису; 

!! кількість нарахованих, погашених або списаних бонусів. 
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Мінімально необхідна структура даних реєстру накопичення бонусів 

покупцями відображена у формі реєстру накопичення бонусів покупцями, який 

разом із прикладом заповнення наведений у табл. Х.2 Додатку Х. 

Без сумніву, форма реєстру за наведеною в табл. Х.2 Додатку Х структурою 

є найпростішою і зможе задовольнити вимоги, що висуваються до інформаційних 

систем лише для відносно простих програм лояльності. Будь-які додаткові дані 

для використання в цьому реєстрі мають додаватися з урахуванням специфіки 

діяльності кожного конкретного підприємства. У табл. Х.3 Додатку Х наведено 

приклад дещо більш детального реєстру, який було розроблено для 

впровадження в практику діяльності підприємства-дистриб’ютора виробів 

медичного призначення (дані умовні). 

У наведеному в табл. Х.3 Додатку Х прикладі пропонуємо звернути увагу 

на формат запису інформації про контрагента: у представленій формі реєстру 

наявне лише посилання на певну картку довідника контрагентів, яка фактично є 

записом в окремій таблиці в корпоративній базі даних компанії-продавця. 

Іншими словами, у формі цього реєстру відсутня інформація, яка надає змогу 

ідентифікувати конкретного клієнта як певну фізичну особу, що дає можливість 

більш ефективно працювати з персональними даними покупців та захищати 

конфіденційну інформацію останніх. Зазначене особливо стосується 

підприємств, що здійснюють торгівлю товарами, історія придбання яких здатна 

поставити під загрозу конфіденційність покупців – такими, зокрема, як вироби 

медичного призначення та лікарські засоби. Заборона доступу до персональних 

даних клієнтів на рівні налаштувань інформаційної системи дозволяє ефективно 

управляти доступом до конфіденційної інформації. Так, наприклад, спеціалістам 

відділу маркетингу може бути надано право (мається на увазі право доступу до 

певної таблиці бази даних) аналізувати дані щодо нарахування, списання та 

використання клієнтами бонусів, але можливості персоналізації клієнтів для цих 

спеціалістів мають бути обмеженими. Відповідно, касир в аптеці, який здійснює 
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реалізацію товарів покупцеві з повною або частковою оплатою товару за рахунок 

використання нарахованого раніше бонуса, не лише не повинен, за інших 

однакових умов, мати змогу персоналізувати клієнта, а й бачити історію покупок 

такого клієнта, що становить його медичну таємницю. 

Для здійснення якісного оперативного аналізу продажів зі знижками одним 

із найефективніших (і найрозповсюдженіших) способів є налаштування 

інформаційних систем суб’єктів господарювання на ведення додаткових 

реєстрів, у яких накопичуються необхідні для побудови відповідних звітів дані. 

Належним чином налаштовані інформаційні системи здатні вносити записи в такі 

реєстри безпосередньо в момент здійснення операції, не вимагаючи при цьому 

жодних додаткових дій від користувачів системи. Зазвичай подібні реєстри з 

точки зору архітектури корпоративних баз даних являють собою окрему таблицю 

у базі даних, структура якої обумовлена звітами, що планується будувати на 

основі інформації, що міститься в реєстрі. Застосування таких реєстрів дозволяє 

розробляти максимально деталізовані звіти з тими рівнями аналітики, яких 

вимагають користувачі. З урахуванням вимог до інформації, що реєструється, 

накопичується та обробляється за результатами здійснення суб’єктами 

господарювання операцій з продажу товарів зі знижками та бонусами, нами 

розроблено форму накопичувального реєстру операцій з продажу товарів зі 

знижками, яку було впроваджено у практику діяльності компанії-дистриб’ютора 

виробів медичного призначення. Структура та приклад заповнення такого 

реєстра наведені в табл. Х.4 Додатку Х. Маємо додатково наголосити на тому, що 

подібні накопичувальні реєстри мають розроблятися з урахуванням специфіки 

діяльності кожного конкретного підприємства і не можуть бути універсальними 

за своїм призначенням. У табл. Х.4 Додатку Х наведено лише один із можливих 

варіантів організації такого реєстру. 

Залежно від потреб користувачів дані наведеного в табл. Х.4 Додатку Х 

реєстру можуть бути додані до загального накопичувального реєстру продажів 
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(шляхом додавання додаткових полів до таблиці), що дозволить ефективніше 

аналізувати як звичайні продажі товарів, так і продажі товарів із наданням 

знижок та бонусів, а також оцінювати вплив маркетингових заходів на 

торговельну діяльність підприємства. Усього лише реєстрація ознаки 

маркетингової акції при здійсненні продажу товарів дозволить організаціям 

істотно спростити аналіз результатів таких акцій, у т. ч. надасть можливість 

відносно легко порівнювати продажі товарів під час проведення маркетингових 

акцій та під час звичайної діяльності підприємства, оцінювати приріст продажів 

за рахунок проведення акцій, у т. ч. приріст продажів на товари, які не приймали 

участі в акції, тощо. Також відзначимо, що ведення накопичувального реєстру 

продажів із реєстрацією сум наданих знижок дозволяє, принаймні частково, 

нівелювати проблеми аналітичного характеру щодо здійснення операцій із 

наданням знижок у момент операції, про які йшлося в попередніх розділах. 

Розроблена вище структура даних, реєстрів та звітів може бути реалізована 

навіть у найпростіших електронних таблицях, таких як Microsoft Excel, Numbers, 

OpenOffice Calc та ін. Звісно, для більш-менш великих компаній автоматизація 

на базі електронних таблиць не є реальною альтернативою через цілу низку 

причин, починаючи з необхідності виснажливого первинного налаштування і 

закінчуючи проблемами захисту та відновлення даних, редагування файлів 

одночасно декількома користувачами, мережевого доступу до інформації, 

необхідності обробляти значні обсяги інформації тощо. Для таких суб’єктів 

господарювання система автоматизації облікових процесів та процесів 

управління підприємством у цілому має ґрунтуватися на використанні механізмів 

управління даними, які забезпечуються сучасними системами управління базами 

даних. 
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Висновки за розділом 3 

 

За результатами проведеного дослідження чинного нині підходу до 

відображення в обліку операцій з продажу товарів із наданням знижок та бонусів 

було встановлено, що прийнятий на сучасному етапі порядок визнання й обліку 

операцій із реалізації товарів з наданням знижок та бонусів не відповідає ані 

принципам бухгалтерського обліку та фінансової звітності, ані потребам 

користувачів даних обліку. Виявлені за результатами дослідження проблеми 

включають в себе проблеми як аналітичного, так і методичного характеру. 

Виявлені під час дослідження проблеми та запропоновані шляхи удосконалення 

обліку можна узагальнити таким чином: 

1.! Установлено, що найбільш істотною проблемою методичного 

характеру є визнання доходу за господарськими операціями з продажу товарів із 

наданням знижок та бонусів після дати первинного продажу (тобто за 

програмами відшкодування та бонусними програмами). У рамках зазначеної 

проблеми, з метою формування рекомендацій щодо удосконалення усталеного 

порядку обліку досліджуваних операцій, проведено додаткове дослідження 

вітчизняного та зарубіжного досвіду, фахових публікацій вітчизняних 

спеціалістів та чинних зарубіжних нормативних документів. Наведено 

характеристику основних запропонованих методів розв’язання поставленої 

проблеми, за результатами чого було встановлено, що наявні методи 

відображення досліджуваних операцій в обліку не здатні задовольнити вимог 

принципів бухгалтерського обліку та фінансової звітності (зокрема 

безперервності, обачності, превалювання сутності над формою, нарахування та 

відповідності доходів і витрат, повного висвітлення та єдиного грошового 

вимірника). Зроблено висновок про необхідність відтермінування визнання 

частини доходів за результатами здійснення господарських операцій з продажу 

товарів із наданням знижок та бонусів після моменту первинної операції як 
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найбільш доцільний метод відображення в обліку доходів від досліджуваних 

операцій. Обґрунтовано необхідність запровадження нового об’єкта обліку – 

«Доходи майбутніх періодів за результатами програм лояльності», 

запропоновано критерії його визнання, коротко схарактеризовано питання 

оцінки, запропоновано механізм відображення в обліку. Запропоновано 6-

крокову модель відображення в обліку господарських операцій з продажу товарів 

із наданням знижок та бонусів після дати первинної реалізації. 

2.! Обґрунтовано неможливість застосування такого ж підходу щодо 

відтермінування визнання частини доходу від торговельних операцій у випадку 

публікації купонів на знижку – у такому разі підприємство має нараховувати 

резерви на покриття майбутніх витрат у періоді публікації таких купонів. 

3.! Окремо досліджено знижки за завчасну оплату – один із різновидів 

фінансових знижок. Сутність зазначеного виду знижок полягає у наданні 

постачальником покупцеві права на отримання певної знижки за умови 

погашення заборгованості покупця перед постачальником за відвантажені товари 

достроково. Установлено, що в разі здійснення операцій з продажу товарів із 

наданням знижок за завчасну оплату, фактично, мова йде про 

мультикомпонентну операцію, тобто операцію, яка складається з кількох окремо 

визначених компонентів: торговельного (продаж товару) та фінансового (уплив 

умов оплати на її загальну суму). Запропоновано в момент первинної 

торговельної операції, за результатами якої продавець пропонує покупцеві право 

на отримання знижки за завчасну оплату, визнавати лише ту частину доходу від 

реалізації, яка стосується виключно цієї торговельної операції (тобто суми 

продажу з урахуванням знижки за завчасну оплату). У разі, якщо покупець не 

скористається правом на отримання знижки, у момент, коли останній утрачає 

право на отримання знижки, в обліку продавця пропонується нараховувати 

покупцеві відсотки за користування коштами продавця в складі фінансових 

доходів на субрахунку 733 «Інші доходи від фінансових операцій». 
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Запропонований підхід до обліку операцій з продажу товарів із наданням знижки 

за завчасну оплату проаналізовано на конкретному прикладі. 

4.! Для цілей інформаційного забезпечення аналізу ефективності 

здійснення суб’єктами господарювання операцій з продажу товарів із наданням 

знижок та бонусів здійснено аналіз основних завдань, що можуть бути поставлені 

на меті при здійсненні таких операцій. Відповідно до цілей реалізації товарів із 

наданням знижок та бонусів здійснено короткий огляд основних напрямів аналізу 

ефективності досліджуваних операцій. За результатами огляду спеціалізованої 

літератури зроблено висновок про відсутність одностайного визнання 

ефективності таких програм та наявність численних підходів до оцінки їх 

ефективності. На підставі вивчення спеціалізованої літератури описано 

загальний підхід до аналізу ефективності програм лояльності, наведено 

характеристику окремих ключових показників, що можуть бути розраховані за 

його результатами, зокрема таких як рівень винагороди, рівень скасування, 

рівень відтоку, рівень погашення, величина середнього чека. 

5.! Результати дослідження інформаційного забезпечення аналізу 

ефективності здійснення суб’єктами господарювання операцій з продажу товарів 

із наданням знижок та бонусів були використані для розробки системи вимог та 

рекомендацій щодо даних, які реєструються й обробляються за допомогою 

інформаційних систем підприємств, а також щодо відображення такої інформації 

у звітах управлінського обліку та розкриття інформації про досліджувані операції 

у фінансовій звітності. Проаналізовано наявні в чинному законодавстві вимоги 

щодо розкриття у звітності інформації стосовно досліджуваних операцій, за 

підсумком чого сформовано рекомендації щодо відображення у фінансовій 

звітності суми доходів майбутніх періодів за підсумками операцій з продажу 

товарів із наданням знижок та бонусів окремим рядком під назвою «у т. ч. за 

результатами програм лояльності» за кодом 1666 у III розділі пасиву балансу (у 

т. ч. фінансового звіту суб’єкта малого підприємництва) у складі рядка 1665 
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«Доходи майбутніх періодів». 

6.! Рекомендовано суб’єктам господарювання, які здійснюють 

господарські операції з продажу товарів із наданням знижок та бонусів (та для 

яких обсяги таких операцій є суттєвими), розкривати у фінансовій звітності не 

лише вартісну оцінку доходів, які очікується визнати в майбутніх періодах 

відповідно до результатів виконання програм лояльності, а також і якісну 

інформацію щодо відповідних операцій, у т. ч. часові виміри визнання доходів у 

майбутніх періодах, ризики відносно таких доходів, судження, які були 

використані для проведення відповідних оцінок тощо. 

7.! Обґрунтовано необхідність максимальної автоматизації аналітичних 

процесів щодо досліджуваних операцій та здійснення аналітичних процесів у 

режимі реального часу, тобто водночас зі здійсненням відповідних транзакцій. 

Зроблено висновок, що для найбільш ефективного збору, обробки та зберігання 

інформації щодо здійснення операцій з продажу товарів із наданням знижок та 

бонусів інформаційні системи підприємств мають відповідати таким критеріям: 

а) суб’єкт господарювання має максимально детально розробити систему 

звітності з формалізованими процедурами підготовки такої звітності; б) за інших 

однакових умов та враховуючи технічні можливості існуючої або запланованої 

інфраструктури, дані, що можуть бути обчислені безпосередньо під час 

здійснення певної транзакції, мають бути обчислені безпосередньо в момент 

здійснення такої транзакції; в) максимальна інтеграція всіх необхідних даних в 

одній інформаційній системі (або, як проміжний етап, синхронізація різних 

інформаційних систем). 

8.! Установлено, що значна частина інформації, необхідної для 

ефективного управління діяльністю суб’єкта господарювання щодо здійснення 

операцій з продажу товарів із наданням знижок та бонусів, тісно або навіть 

нерозривно пов’язана (за своєю сутністю, цілями та методами збору, 

документами-підставами, часовими вимірами тощо) з суто бухгалтерською 
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інформацією, на підставі чого зроблено висновок про доцільність при зборі, 

реєстрації, обробці та зберіганні облікової інформації реєструвати не лише суто 

формальні показники, необхідні для здійснення бухгалтерських проведень, а й 

інші аспекти досліджуваних операцій. До таких аспектів можна віднести, 

зокрема, деталізовані дані щодо покупців, додаткову інформацію щодо самих 

операцій з продажу, детальну інформацію щодо придбаного товару, інші дані, які 

можуть бути корисними для користувачів та можуть бути зібрані. На базі 

рекомендації щодо збору додаткової інформації наведено характеристики такої 

інформації, напрями збору та застосування поглибленої аналітики. На основі 

сформульованих вимог щодо збору інформації та вимог до інформаційних систем 

підприємств, що здійснюють господарські операції з продажу товарів з наданням 

знижок та бонусів, запропоновано загальну схему побудови та взаємозв’язків 

таблиць баз даних інформаційної системи підприємства. 

9.! Розроблено та запропоновано загальні форми накопичувальних реєстрів 

наявності акційних товарів, накопичення бонусів клієнтами, продажу товарів зі 

знижками із наведенням прикладів заповнення. 

Результати дослідження опубліковані в [6, 7, 8, 9, 179]. 
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ВИСНОВКИ 

 

У дисертації здійснено теоретичне узагальнення та запропоновано нове 

вирішення наукового завдання, що полягає в обґрунтуванні теоретичних 

положень та розробці практичних рекомендацій з удосконалення організації та 

методики бухгалтерського обліку операцій з продажу зі знижками та бонусами. 

Одержані результати свідчать про досягнення мети, виконання поставлених 

завдань і надають можливість сформувати такі висновки.  

1.! На підставі проведеного дослідження наукових джерел, нормативно-

правових документів та спеціальної літератури щодо тлумачення економічної 

сутності понять «знижка», «бонус» та «партнерська бонусна програма» окреслені 

основні підходи до трактування цих понять фахівцями. Запропоновано для цілей 

побудови ефективної моделі обліку визначати знижки як тимчасове зменшення 

ціни товару, яке надається покупцям у момент чи після здійснення покупки, а 

бонуси – як похідні від знижок інструменти програм лояльності, сутність яких 

полягає в наданні клієнтам за здійснення покупок прав на отримання додаткових 

вигод від продавця (або його партнерів) у майбутньому. Охарактеризовано 

ключові відмінності між знижками та бонусами, систематизовано переваги й 

недоліки операцій з продажу із наданням знижок та бонусів. За результатами 

детального дослідження різновидів знижок та бонусів (у т. ч. бонусів у межах 

партнерських бонусних програм), що надаються торговельними організаціями, 

розроблено їх типологію і класифікацію: диференційовано знижки за чотирма 

типами (маркетингові, збутові, логістичні та фінансові) та 11 класифікаційними 

ознаками, а бонуси – за 11 класифікаційними ознаками. Установлено, що для 

цілей обліку програми з надання знижок та бонусів доцільно розподіляти на такі 

види: дисконтні програми, програми відшкодування та програми бонусів. 

2.! Аналіз актів вітчизняного нормативно-правового поля щодо 

регулювання здійснення й обліку операцій із наданням знижок та бонусів 
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дозволив установити наявність істотних невідповідностей у нормативно-

правовій базі щодо здійснення та відображення в обліку досліджуваних операцій. 

За умови застосування вітчизняними суб’єктами господарювання знижок та 

бонусів у своїй господарській діяльності окреслені проблеми вимагають 

належного висвітлення, зокрема з таких питань: визначення та тлумачення 

сутності операцій з продажу із наданням знижок та бонусів; нормативно-правове 

забезпечення регулювання програм лояльності; методичні рекомендації щодо 

відображення операцій з продажу із наданням знижок та бонусів в обліку і 

звітності; рекомендації щодо документального забезпечення таких операцій. 

3.! За результатами дослідження міжнародного досвіду відображення в 

обліку надання знижок після дати первинної реалізації, аналізу нормативних 

актів зарубіжних країн та фахових публікацій щодо досліджуваного питання, у 

т. ч. МСБО 18 «Дохід», МСБО 10 «Події після звітного періоду» та МСБО 37 

«Забезпечення, умовні зобов’язання та умовні активи», а також Тлумачення 

КТМФЗ 13 «Програми лояльності клієнта», установлено, що чинні на сьогодні 

міжнародні стандарти бухгалтерського обліку та фінансової звітності не 

забезпечують цілісного підходу до відображення в обліку досліджуваних 

операцій. Це визначає необхідність розробки єдиної моделі обліку операцій з 

продажу товарів із наданням знижок та бонусів після дати первинної реалізації 

для забезпечення можливості однозначного трактування та відображення таких 

операцій в обліку. 

4.! Прийнятий нині порядок визнання й обліку операцій із реалізації 

товарів з наданням знижок та бонусів не відповідає ані принципам 

бухгалтерського обліку та фінансової звітності, ані потребам користувачів даних 

обліку. Виявлено проблеми як аналітичного, так і методичного характеру. 

Установлено, що найбільш істотною проблемою методичного характеру є 

визнання доходу за торговельними операціями з наданням знижок та бонусів 

після дати первинного продажу. Зроблено висновок про необхідність 
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відтермінування визнання частини доходів за результатами здійснення таких 

торговельних операцій як найбільш доцільний метод відображення в обліку 

доходів від досліджуваних операцій. 

5.! Для повного та правдивого відображення в обліку торговельних 

операцій із наданням знижок після дати первинної реалізації доцільно 

запровадити новий об’єкт обліку – «Доходи майбутніх періодів за результатами 

програм лояльності», для якого запропоновано критерії визнання, стисло 

схарактеризовано питання грошової оцінки. Пропонується застосовувати 6-

крокову модель обліку операцій з продажу товарів із наданням знижок та бонусів 

після дати первинної реалізації, основними елементами якої є: визначення 

зобов’язань за угодою з клієнтами; оцінка загальної вартості торговельної угоди; 

розподілення угоди на етапи виконання зобов’язань, оцінка ймовірності 

необхідності виконання зобов’язань; розподілення загальної ціни торговельної 

угоди на окремі компоненти; визнання доходу від здійснення торговельних 

операцій у міру виконання зобов’язань, а також відображення інших елементів 

торговельної операції; оцінка необхідності коригування попередніх розрахунків 

і здійснення такого коригування. 

6.! При здійсненні операцій з продажу товарів із наданням знижок за 

завчасну оплату фактично мова йдеться про операцію, яка складається з кількох 

окремо визначених компонентів: торговельного (продаж товару) та фінансового 

(вплив умов оплати на загальну суму оплати). Включення до торговельної угоди 

умов про можливість тимчасового користування коштами однієї чи іншої 

сторони за плату зумовлює визнання зазначеного елемента цієї торговельної 

угоди як фінансового компонента, що визначає необхідність відповідного 

відображення в обліку. Пропонується під час первинної торговельної операції, за 

результатами якої продавець пропонує покупцеві право на отримання знижки за 

завчасну оплату, визнавати лише ту частину доходу від реалізації, яка стосується 

виключно такої торговельної операції (тобто суми продажу з урахуванням 
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знижки за завчасну оплату). У разі, якщо покупець не скористається правом на 

отримання знижки, у момент, коли клієнт втрачає це право, в обліку продавця 

пропонується нараховувати покупцеві відсотки за користування коштами 

продавця у складі фінансових доходів на субрахунку 733 «Інші доходи від 

фінансових операцій». 

7.! Для цілей інформаційного забезпечення аналізу ефективності 

здійснення торговельними підприємствами операцій з продажу товарів із 

наданням знижок та бонусів виокремлено основні завдання, що можуть бути 

поставлені під час виконання таких операцій, на підставі чого досліджено основні 

напрями аналізу ефективності програм лояльності, а також наведено 

характеристику окремих показників, що можуть бути розраховані за 

результатами такого аналізу, зокрема таких, як рівень винагороди, рівень 

скасування, рівень відтоку, рівень погашення, величина середнього чеку. 

8.! З метою підвищення якості управлінських рішень пропонується в ході 

збирання, реєстрації, обробки, узагальнення та зберігання облікової інформації 

реєструвати не лише суто формальні показники, необхідні для здійснення 

бухгалтерських проведень, а й інші аспекти досліджуваних операцій, зокрема 

деталізовані дані щодо покупців, додаткову інформацію про безпосередньо 

операції з продажу, детальну інформацію щодо придбаного товару тощо. 

Наведено характеристики такої інформації, напрями збирання та застосування 

поглибленої аналітики. На підставі сформульованих вимог до збирання 

інформації та до інформаційних систем підприємств, що здійснюють торговельні 

операції з продажу товарів з наданням знижок та бонусів, розроблено та 

схарактеризовано загальну схему побудови та взаємозв’язків таблиць баз даних 

інформаційної системи підприємства. Розроблено й запропоновано загальні 

форми накопичувальних регістрів і проекти типових положень та наказів для 

застосування при здійсненні досліджуваних операцій. 
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Реалізація запропонованих рекомендацій щодо вдосконалення методики й 

організації обліку операцій з продажу товарів із наданням знижок та бонусів 

сприятиме забезпеченню повноти та достовірності облікової інформації, 

підвищенню якості управлінських рішень, ухвалених на підставі такої 

інформації, та, як наслідок, ефективності діяльності суб’єктів господарювання. 
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Рис. А
.2. Д

инаміка та структура роздрібного товарообороту підприємств в У
країні у період з 2005 по 2015 

роки, млн грн (Д
ж
ерело: узагальнено за [154]) 

П
римітка: Д

ані за 2014 та 2015 роки без урахування тимчасово окупованої території А
втономної Республіки 

К
рим, м. С

евастополя та частини зони проведення антитерористичної операції. Д
ані з рис. А

.2 за 2015 рік без 

урахування продовольчих товарів у мереж
і ресторанного господарства
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Додаток Б 

Короткий огляд підходів А. Пігу до трактування цінової дискримінації 

 

Найбільший вагомий внесок у дослідження цінової дискримінації вніс 

Артур С. Пігу (Arthur Cecil Pigou). У своїй праці «Економічна теорія добробуту» 

(1924) він запропонував поглиблений аналіз цього явища, дослідив його загальні 

умови й диференціював три види (або ступені) цінової дискримінації. Згідно з 

його розробками, цінова дискримінація має свої причини (передумови появи), 

ознаки та наслідки, а також своїх суб’єктів (того, хто її запроваджує, та тих, хто 

її зазнає). Визначальною ознакою цінової дискримінації є те, що товари і послуги 

мають однакові характеристики, в них утілені однакові витрати виробництва. 

Проте такі товари і послуги реалізуються за різними цінами [112]. 

Передумовами появи цінової дискримінації в часи А. Пігу були: 

!!продавець повинен був мати можливість контролювати виробництво та 

ціноутворення на своєму сегменті ринку – в іншому випадку експерименти з 

ціновою дискримінацією могли закінчитися втратою клієнтів. Найпростіше 

контролювати кількість товару та ціни на нього було монополістові. Тому 

зазвичай цінову дискримінацію виявляли переважно за умови монопольної 

структури ринку (хоча відома й «монополістична конкуренція»); 

!!покупці не повинні були мати можливість купувати в інших продавців 

за нижчою ціною. Цінова дискримінація була можлива в окремих галузях, де 

різниця в цінах не сприяла перепродажу товарів або послуг (тобто були відсутні 

особи, які б використовували різницю цін для наживи). Обмеження на ринку 

могли бути не лише географічними, а й інституційними чи соціальними; 

!! крива еластичності попиту на товар у різних покупців мала бути різною, 

аби покупців можна було легко ідентифікувати й унеможливити перепродаж 

товару; 
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!! витрати на впровадження в життя дискримінаційної політики не повинні 

були перевищувати вигоди від такої діяльності. Торгуватися з кожним окремо, 

вивчаючи його платоспроможність, контролювати персонал, який би отримав 

можливість особисто призначати ціни, було занадто дорого й не завжди 

виправдано [20, 85, 112]. 

Суб’єктом запровадження цінової дискримінації в часи А. Пігу, був, як 

правило, монополіст. Це держава або підприємець, який посідав монопольне 

становище в певній галузі. Товари і послуги, що мають однакові характеристики, 

з однаковим обсягом утілених у них витрат виробництва, продаваються різним 

категоріям клієнтів за різними цінами. Диференціація клієнтів може проводитися 

за різними критеріями, у т. ч. за доходами споживачів, обсягами споживання 

блага та соціальним статусом споживачів. Суб’єктами, для яких установлюється 

цінова дискримінація, є ті чи інші групи населення, чия купівельна спроможність 

може бути диференційована за різними критеріями включно із: просторовими 

(наприклад, продаж у різних регіонах країни; у селі та в місті); часовими 

(наприклад, квитки на вечірні й денні сеанси); на сезонні товари. При цьому 

диференціація за рівнем доходів покупця може здійснюватися як явно, так і 

неявно (наприклад, шляхом установлення тимчасових знижок для споживачів, 

яким притаманна висока еластичність попиту) [20, 85, 112].  

Таким чином, цінова дискримінація – це встановлення ціни на більш 

високому рівні для споживачів з нееластичним попитом (без загрози скорочення 

обсягів їхнього попиту) і на більш низькому рівні – для споживачів з еластичним 

попитом (що сприяє істотному збільшенню обсягу їхнього попиту) [85]. 

Наслідки цінової дискримінації можуть бути різними – залежно від 

обраної точки зору. Якщо розглядати цінову дискримінацію з погляду 

монополіста-виробника, то, з одного боку, диференціюючи ціни, у 

короткостроковому періоді фірма збільшуватиме свої прибутки за рахунок 

покупців: але з іншого боку, монополістові стає вигідно збільшувати обсяг 
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виробництва. У такому випадку цінова дискримінація може сприяти 

підвищенню ефективності функціонування ринку, оскільки завдяки економії на 

масштабах, у довгостроковому періоді витрати виробництва на одиницю 

продукції зменшуватимуться мірою зростання обсягу випуску. У кінцевому 

підсумку диференціація цін теоретично зумовлює зростання обсягів пропозиції 

та попиту. З точки зору покупців у найбільш сприятливій ситуації опиняються ті 

з них, які раніше не мали доступу до більш дорогих товарів. У цілому 

позитивним є те, що ті ділянки ринку, товар яких не користувався попитом у разі 

єдиної ціни, також обслуговуються [86]. Таким чином, загальний рівень 

добробуту зростає. 

А. Пігу розрізняв три види цінової дискримінації. Цінова дискримінація 

першого виду (абсолютна або досконала) існує тоді, коли кожному покупцеві 

встановлюється індивідуальна ціна на рівні його готовності платити за товар, 

тобто найвища із цін, за якою покупець погоджується на купівлю одиниці 

певного товару. Іншими словами, для певного споживача кожна одиниця товару 

продається за ціною попиту. Такий принцип ціноутворення дає можливість 

фірмі-монополістові отримувати додатковий прибуток [112]. 

У чистому вигляді цінова дискримінація зустрічається дуже рідко. 

Найбільш наближеною до неї є ситуація, коли кожна одиниця товару 

виробляється за індивідуальним замовленням. У чистому вигляді досконалу 

цінову дискримінацію важко здійснити, тому що збір інформації про статки 

(функції попиту) кожного з усіх потенційних покупців був (до ери Інтернету) 

досить затратним процесом. Винятком є приватні лікарі та юристи, які «знають 

свого клієнта». 

Цінова дискримінація другого виду полягає в установленні та застосуванні 

різного рівня ринкової ціни залежно від обсягів продажу товару. Такі ціни часто 

називають нелінійними або багатоставочними. За збільшення обсягів продажу 

споживачі погоджуються на купівлю певної одиниці товару за нижчою ціною, в 
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рамках наступного (додаткового) обсягу продажу вони згодні придбати 

додаткову одиницю певного товару ще дешевше. Другий ступінь є більш 

популярним у тому разі, коли продавець не може визначити платоспроможність 

кожного покупця й тому пропонує усім однакову структуру цін, надаючи 

можливість покупцеві вибрати обсяг покупки. Цей спосіб дискримінації, як і в 

попередньому випадку, дає змогу збільшити сукупну виручку й прибуток 

монополіста [112]. 

Цінова дискримінація третього виду запроваджується фірмою-

монополістом тоді, коли на ринку можна виділити декілька окремих груп 

покупців з різною еластичністю попиту. Така цінова дискримінація також дає 

можливість збільшити прибуток монополіста. Цей спосіб цінової дискримінації 

поширений насамперед на ринках авіаперевезень, на залізничному транспорті. 

Один із його різновидів – це встановлення різних цін на товар, залежно від того, 

чи він споживається на внутрішньому ринку чи експортується [112]. 

Вид кожного випадку цінової дискримінації диференціюється в залежності 

від конкретного виду операції продажу. За класичною класифікацією Артура 

Пігу, більшість операцій з продажу зі знижками можна віднести до другого 

ступеню, коли ціни на блага встановлюються однаковими для всіх покупців, а 

знижки різняться залежно від обсягу купівлі. Водночас частина продажів зі 

знижками належить до третього ступеня цінової дискримінації (різним покупцям 

благо продається за різними цінами, але кожна одиниця блага, придбана 

конкретним покупцем, оплачується ним за однаковою ціною), а частину 

операцій слід було б узагалі відносити до маркетингових або логістичних 

витрат [112]. 
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Додаток В 

Коротка характеристика правил Бонусної Програми MasterCard Rewards  

Таблиця В.1 

Коротка характеристика правил Бонусної Програми MasterCard Rewards 

№ 
з/п 

Досліджуваний 
аспект Характеристика 

1 2 3 
1 Назва 

програми 
MasterCard Rewards 

2 Основні 
визначення 

«Бали» – бали, які Ви заробляєте та обмінюєте на Винагороди в межах 
Бонусної Програми. 
«Ви» (в усіх відмінках) – особа чи підприємство (по відношенню до 
Комерційних Карток), на чиє ім’я відкрито Рахунок (далі по тексту 
таблиці також «учасник програми», прим.автора). 
«Винагороди від MasterCard» або «Винагороди» – продукція та послуги, 
внесені на момент обміну до каталогу Бонусної Програми, який 
знаходиться на Сайті Програми. 
«Картка» – Ваша платіжна картка MasterCard® або Maestro, яка є 
підставою для Вашої реєстрації в Бонусній Програмі, як це зазначено у 
Реєстраційній формі. 
«Комерційна картка» – картка, що дозволяє Користувачу Картки 
здійснювати транзакції з рахунку комерційної установи, що 
використовується для корпоративних та бізнес цілей. 
«Користувач картки» по відношенню до Програми для комерційних карток 
означає співпрацівника компанії, зареєстрованої у такій програмі, що 
користується Комерційною Карткою компанії. 
«Ми», «ми» (в усіх відмінках) – MasterCard (далі по тексту таблиці 
також «організатор програми», прим.автора). 
«Партнери Програми» – компанії, які надають можливість заробляти 
Додаткові Бали за Бонусною Програмою. Список Партнерів Програми 
можна знайти на Сайті Програми. 
«Партнери з обміну Винагород» – компанії, які надають можливість 
обмінювати Бали на Винагороди за Бонусною Програмою. Список наявних 
Партнерів з обміну Винагород можна знайти на Сайті Програми. 
«Письмове повідомлення», «письмова форма» – будь-яке письмове 
спілкування, включаючи його електронну форму. 
«Правила» – ці правила Бонусної Програми. 
«Програма» – Бонусна програма MasterCard Rewards для України, програма 
лояльності, що стосується Вашої Картки чи Комерційної Картки, на основі 
балів, в якій Ви зареєструвалися шляхом підписання Реєстраційної форми. 
«Рахунок» – картковий рахунок на Ваше ім’я (або на ім‘я компанії у 
випадку з комерційними картками). 
«Рекламні заходи» – будь-які комерційні рекламні заходи, включаючи, без 
обмежень, будь-який розіграш призів, лотерею, змагання, рекламну 
лотерею або іншу рекламну акцію, організовану MasterCard або на 
замовлення MasterCard, спрямовану на учасників Бонусної Програми. 
«Сайт Програми» – інтернет-сайт Бонусної Програми за адресою: 
mastercard.ua/rewards 
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Продовження таблиці В.1 

1 2 3 
  «Угода» – угода між Вами та Вашою Фінансовою Установою щодо видачі 

Вашої Картки. 
«Фінансова Установа» – банк чи інша фінансова установа, яка видає Вашу 
Картку. 
«Центр Програми» – центр Бонусної Програми, який ми підтримуємо, щоб 
відповідати на запити щодо Балів і Програми в цілому, а також щоб 
надавати контактну інформацію щодо обміну Ваших Балів на Винагороди. 
Ви можете звернутися до Центру Програми за номером телефону, 
вказаному на Сайті Програми або на сайті Вашого Емітента. 

3 Організатор Бонусну програму MasterCard® Rewards просуває та виконує в Україні 
компанія «МастерКард Юроп Спрл» («MasterCard Europe Sprl»), 
бельгійське приватне товариство з обмеженою відповідальністю, за 
допомоги свого Представництва в Україні. 

4 Умови надання 
фінансових 
послуг 

MasterCard несе відповідальність тільки за Бонусну Програму. Вона 
відокремлена від Угоди про Картку, якою оперує Фінансова Установа. 
MasterCard не бере участі в наданні кредитних, дебетових чи будь-яких 
інших фінансових послуг і відповідає тільки за Бонусну Програму. 
MasterCard не є фінансовою установою та не видає кредитні, дебетові, 
чекові чи платіжні картки будь-якого типу чи виду. 

5 Підстави 
реєстрації на 
участь у 
програмі 

Згода учасника програми з цими Правилами та підтвердження від 
Фінансової Установи, що учасник програми є власником Картки, який 
може взяти участь у цій Бонусній Програмі. Учасник програми має 
виконувати умови Угоди та цих Правил, організатор програми може 
дискваліфікувати учасника програми від участі в Бонусній Програмі та 
анулювати будь-які вже зібрані Бали у разі порушення цих Правил. 

6 Наявність 
плати за участь 
у програмі 

Відсутня 

7 Порядок 
отримання і 
накопичення 
бонусів 

Учасники програми зароблятимуть Бали на Залікових Покупках. «Залікові 
Покупки» – будь-які покупки за допомогою Картки, які учасник програми 
або додатковий користувач Картки робить згідно з Угодою – за винятком 
покупок, які пізніше повертаються або компенсуються, переказів балансу, 
покупок за допомогою чеків, страхових платежів, відсотків, штрафів за 
невиконання умов договору, інших оплат і витрат, дорожніх чеків, будь-
яких азартних ігор (включаючи плату за можливість виграти приз), та за 
винятком будь-яких покупок із готівкового рахунку, включаючи отримання 
готівки через банкомати. Кількість Балів, яку учасник програми може 
заробити, залежить від суми Залікових Покупок. Фінансова Установа 
встановлює правила, за якими нараховуються бали. Час від часу 
MasterCard, Партнери Бонусної Програми або Фінансова Установа можуть 
пропонувати бонусні Бали. 

8 Об’єднання 
учасників 
програми 

Пропонується об’єднання у сім’ї 

9 Строк дії 
бонусів 

3 роки 
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Продовження таблиці В.1 

10 Використання 
бонусів 

При обміні Балів з балансу Балів будуть вираховуватися спочатку ті Бали, 
що були зароблені раніше. Учасники програми можуть обміняти свої Бали 
на Винагороди, якщо звернуться до Центру Програми або через Сайт 
Програми. Бали не мають грошової вартості. Учасники програми можуть 
обміняти Бали на ті Винагороди від MasterCard, які наявні на момент 
обміну. Кількість Балів, необхідних для отримання Винагород від 
MasterCard, окремі Винагороди від MasterCard, на які можна обміняти 
Бали, а також усі умови обміну, терміни та способи доставки Винагород від 
MasterCard буде повідомлено через Центр Програми або через Сайт 
Програми. Після обміну на Винагороди Бали поверненню чи компенсації 
не підлягають. Якщо на момент здійснення обміну кількість Балів на 
рахунку є недостатньою для обміну на Винагороду MasterCard, учаснику 
програми може бути надана пропозиція на сплату частини балів, яких не 
вистачає, за допомогою запропонованої суми готівкою. 

11 Обмеження 
права на 
використання 
бонусів 

Організатор програми можемо анулювати будь-які нараховані Бали та/або 
призупинити право заробляти або обмінювати наступні Бали, якщо: 
- згідно з умовами Угоди про рахунок учасника програми із Фінансовою 
Установою фінансове становище учасника програми незадовільне; 
- організатор програми підозрює шахрайство; 
- пошта, яка надсилається учаснику програми належним чином, 
повертається до організатора програми; 
- учасник програми не дотримується будь-яких положень цих Правил; або 
- учасник програми порушує умови Угоди. 
Якщо з будь-якої причини Рахунок учасника програми закрито та/або 
Угоду припинено, Фінансова Установа надішле учаснику програми 
попередження про те, що всі наявні Бали можна обміняти протягом 30 днів 
від дати такого попередження, після чого учасник програми не зможе 
більше обміняти на Винагороди жодних Балів. Бали не підлягають 
передачі. 

12 Оподаткування MasterCard відповідає всім податковим зобов’язанням, пов’язаним з 
Програмою, оскільки застосовне податкове законодавство вказує 
MasterCard як особу, яка несе відповідальність з декларування, утримання 
або сплатити податку. Тією мірою, якою це дозволено чинним 
законодавством, MasterCard буде сплачувати податок на прибутки 
фізичних осіб і податок на додану вартість від вартості кожної Винагороди 
від MasterCard. Будь-який інший податок чи зобов’язання щодо сплати 
податку, пов’язані з участю в Бонусній Програмі, є особистою 
відповідальністю учасника програми. У випадках, якщо Програма 
стосується Корпоративної Картки, учасник програми несе відповідальність 
за дотримання будь-яких податкових зобов’язань, пов’язаних з участю в 
програмі (наприклад, податку на прибуток), а також підтверджує, що буде 
використовувати Винагороди MasterCard для корпоративних і ділових 
цілей. 

Джерело: узагальнено за [109, станом на 06 квітня 2016 року]. 
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Додаток Г 

Коротка характеристика умов участі у програмі лояльності «Star Club» 

Таблиця Г.1 

Коротка характеристика умов участі у програмі лояльності «Star Club» 

№ 
з/п 

Досліджуваний 
аспект Характеристика 

1 2 3 
1 Назва 

програми 
Програма лояльності «Star Club» 

2 Основні 
визначення 

«Авторизація» – процедура отримання дозволу на проведення операції з 
використанням Платіжної картки Емітента. 
«Емітент» – ПУМБ, АТ «БАНК РЕНЕСАНС КАПІТАЛ» та/або будь-яка 
юридична особа, що здійснює випуск та розповсюдження Ідентифікаторів 
участі та приєдналася до Програми лояльності «Star Club» шляхом 
укладення з ПУМБ відповідного договору про співробітництво. 
«Знижка» – тимчасове зменшення цін на товари та послуги, яке надається 
Партнерами Клієнтам в рамках Програми лояльності «Star Club» в порядку, 
передбаченому Умовами участі. 
«Ідентифікатор участі» – чинна платіжна картка Емітента або інший, 
визначений Умовами участі спеціальний засіб, що підтверджує право 
Клієнта на отримання Знижок у Партнерів за Програмою лояльності «Star 
Club». 
«Клієнт» – фізична особа – клієнт Емітента, що отримала від Емітента в 
користування Ідентифікатор участі та особисто використовує його в 
процесі придбання товарів/послуг у Партнерів. 
«Колегіальний орган» – орган, створений за спільною згодою Емітентів, з 
метою забезпечення ефективної реалізації Програми лояльності «Star 
Club», зокрема, для вирішення питань щодо залучення до Програми 
лояльності «Star Club» нових Партнерів. Повноваження та порядок 
діяльності Колегіального органу визначаються Положенням про 
Колегіальний орган. 
«Партнер» – суб’єкт господарювання, що здійснює діяльність у сфері 
торгівлі і обслуговування та надає Клієнтам Знижки під час здійснення 
останніми (з використанням Ідентифікатора участі) розрахунків за 
товари/послуги у безготівковій формі за допомогою Платіжного терміналу 
ПУМБ на підставі договору про співробітництво в межах Програми 
лояльності «Star Club» з будь-яким із Емітентів. 
«Контакт-центр» – телефонна лінія для обслуговування Клієнтів, 
телефонний номер якої зазначений на Офіційному сайті. 
«Платіжна картка» – електронний платіжний засіб у вигляді емітованої у 
встановленому законодавством порядку пластикової чи іншого виду 
картки, що належить Емітенту та використовується Клієнтом з метою 
здійснення операцій, передбачених відповідним договором, та при 
використанні якого, згідно Умов участі, здійснюється надання Клієнтам 
Знижок в межах Програми лояльності «Star Club». 
«Платіжний термінал» – електронний пристрій призначений для 
ініціювання переказу з рахунка, у тому числі видачі готівки, отримання 
довідкової інформації і друкування документа за операцією із 
застосуванням електронного платіжного засобу. 
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Продовження таблиці Г.1 

1 2 3 
  «Персональний ідентифікаційний номер (далі – ПІН)» – набір цифр або 

набір букв і цифр, відомий лише держателю Платіжної картки Емітента і 
потрібний для його ідентифікації під час здійснення операцій із 
використанням Платіжної картки Емітента. 
«Програма лояльності «Star Club»» – комплекс заходів, спрямованих на 
заохочення Клієнтів шляхом надання останнім Знижок під час придбання 
товарів та послуг у Партнерів. 
«ПУМБ» – ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ПЕРШИЙ 
УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК» (місцезнаходження: Україна, 
83001, м. Донецьк, вул. Університетська, 2a; поштова адреса: Україна, 
04070, м. Київ, вул. Андріївська, 4; Ідентифікаційний код: 14282829, Код 
банку 334851), юридична особа, яка на підставі банківської ліцензії має 
виключне право надавати банківські послуги, відомості про яку внесені до 
Державного реєстру банків та яка є організатором Програми лояльності 
«Star Club». 
«Умови участі» – «Умови участі у Програмі лояльності «Star Club».  
«Учасники Програми лояльності «Star Club»» – Клієнти, Емітенти та 
Партнери. 

3 Організатор ПАТ «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК», АТ «БАНК 
РЕНЕСАНС КАПІТАЛ» 

4 Умови надання 
фінансових 
послуг 

Положення Умов участі застосовуються виключно до Програми лояльності 
«Star Club» та не стосуються порядку та умов надання Емітентами інших 
продуктів/послуг, які надаються в межах чинного законодавства України. 

5 Підстави 
реєстрації на 
участь у 
програмі 

Моментом вступу Клієнта до Програми лояльності «Star Club» вважається 
момент першого використання Клієнтом Ідентифікатора участі та 
отримання Знижок у Партнера. Учасниками Програми лояльності «Star 
Club» можуть бути виключно Клієнти, що використовують дійсний 
Ідентифікатор участі та на момент надання Партнерами Знижок досягли 16 
років. 

6 Наявність 
плати за участь 
у програмі 

Не передбачено 

7 Порядок 
отримання і 
використання 
знижок 

В рамках Програми лояльності «Star Club» Клієнти отримують Знижки в 
процесі придбання товарів/послуг у Партнерів. Відповідно до Умов участі 
Знижка надається Клієнтам виключно у випадку оплати товарів/послуг з 
використанням Платіжного терміналу ПУМБ. 

Джерело: узагальнено за [158, станом на 06 квітня 2016 року]. 
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Додаток Д 
Коротка характеристика умов програми «Повертаємо гроші» 

Таблиця Д.1 

Коротка характеристика умов програми «Повертаємо гроші» 

№ 
з/п 

Досліджуваний 
аспект Характеристика 

1 Назва 
програми 

Програма «Повертаємо гроші» 

2 Основні 
визначення 

Картковий рахунок – поточний рахунок, до якого випущена або, відповідно 
до умов продукту, може бути випущена банківська платіжна картка, згідно 
умов договору, зазначеного в п. 4 цих Офіційних умов. Клієнт – 
повнолітній громадянин України, якому в АТ «Дельта Банк» відкритий 
Картковий рахунок. Офіційні умови – ці офіційні умови Програми. 
Програма – програма «Повертаємо гроші», що проводиться для Клієнтів, в 
рамках якої Банк за здійснення Клієнтом платіжних операцій з оплати 
товарів та послуг, визначених цими Офіційними умовами, нараховує Гроші 
і у визначений термін зараховує їх Клієнту на Картковий рахунок в 
порядку, передбаченому цими Офіційними умовами. 
Гроші – це грошова сума у національній валюті, яка перераховується 
Клієнту за умовами Програми. 

3 Організатор Публічне акціонерне товариство «Дельта Банк» 
4 Підстави 

реєстрації на 
участь у 
програмі 

Повнолітні громадяни України, які мають із Організатором Договір на 
відкриття поточного рахунку з використанням платіжної картки та 
обслуговування платіжної картки у національній валюті за обмеженим 
переліком тарифів або Договір на відкриття поточного рахунку з 
використанням платіжної картки та обслуговування дебетної платіжної 
картки у національній валюті за обмеженим переліком тарифів. Додатково 
необхідно у період дії Програми за допомогою картки здійснити принаймні 
одну розрахункову операцію з оплати товарів та/або послуг у торгово-
сервісних мережах та/або мережі Інтернет («Операція»). 

5 Наявність 
плати за участь 
у програмі 

Не передбачено 

6 Порядок 
отримання і 
накопичення 
бонусів 

Учаснику повертається 0,5-2% (без урахування податку на доходи фізичних 
осіб) від суми кожної Операції. Виплата Грошей Учаснику протягом дії 
Програми здійснюється один раз на місяць в останній робочий день місяця, 
в якому була проведена Операція. 

7 Оподаткування Виплата Грошей за умовами цієї Програми здійснюється одночасно з 
утриманням та сплатою Організатором податку з доходів фізичних осіб в 
розмірі та в порядку, передбаченому чинним законодавством України на 
момент такої виплати. 

8 Обмеження 
права на 
використання 
бонусів 

Участь Учасника у Програмі буде припинено у разі настання одного із 
зазначених нижче випадків: завершення терміну дії Програми, закриття 
Карткового рахунку, зміна умов обслуговування за Картковим рахунком 
(навіть у тому випадку, якщо нові умови передбачають участь в Програмі), 
наявність в Учасника простроченої заборгованості на термін 60 
календарних днів і більше за Договорами з Організатором. 

Джерело: узагальнено за [110, станом на 06 квітня 2016 року].  
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Додаток Е 
Структура припинених Комітетом порушень законодавства про 

захист економічної конкуренції за видами порушень та за галузями 

 

Відповідно до звіту Антимонопольного комітету України (АМКУ) за 2014 

рік, за результатами вжитих Комітетом заходів усього припинено 5 341 

порушення законодавства про захист економічної конкуренції. З них 2 221 

порушення – у вигляді зловживань монопольним (домінуючим) становищем, 445 

– антиконкурентних узгоджених дій суб’єктів господарювання, 1 628 – 

антиконкурентних дій державних органів, 650 – недобросовісної конкуренції. 

Додаткові дані щодо структури порушень законодавства про захист економічної 

конкуренції за видами порушень наведено на рис. Е.1. 

 
Рис. Е.1. Структура порушень законодавства про захист економічної 

конкуренції за галузями за результатами діяльності АМКУ за 2014 рік 

(Джерело: [64]) 

Відповідно до аналізу структури порушень законодавства про захист 

економічної конкуренції за галузями за 2014 рік найбільшу кількість порушень 
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законодавства про захист економічної конкуренції було виявлено на ринках 

житлово-комунального господарства (19,39 % всіх порушень), адміністративних 

послуг (12,96 %), агропромислового комплексу (11,19 %), паливно-

енергетичного комплексу (7,24 %), охорони здоров’я (7,26 %), збору, вивезення, 

перероблення та захоронення побутових відходів (6,58 %), транспорту (4,65 %), 

послуг землевпорядкування та послуг оренди нерухомого майна (3,91 %), 

підключення об’єктів містобудування, в тому числі об’єктів житлового 

будівництва, до інженерних мереж електро-, газо-, тепло-, водопостачання та 

водовідведення (3,12 %), будівництва та будівельних матеріалів (2,51 %), 

ритуальних послуг (1,68 %) та інші. Графічно структура порушень законодавства 

про захист економічної конкуренції за галузями за 2014 рік представлена 

на рис. Е.2. 

 
Рис. Е.2. Структура порушень законодавства про захист економічної 

конкуренції за галузями за результатами діяльності АМКУ за 2014 рік 

(Джерело: [64]) 
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Додаток Ж 
Коротка характеристика умов бонусної програми лояльності за вкладами 

фізичних осіб у ПАТ КБ «ЄВРОБАНК» у межах партнерських програм з 

ПУАТ «ФІДОБАНК» та УДППЗ «Укрпошта» 

Таблиця Ж.1 

Коротка характеристика умов бонусної програми лояльності за вкладами 

фізичних осіб у ПАТ КБ «ЄВРОБАНК» у межах партнерських програм з ПУАТ 

«ФІДОБАНК» та УДППЗ «Укрпошта» 

№ 
з/п 

Досліджуваний 
аспект Характеристика 

1 Мета програми Стимулювання потенційних та діючих клієнтів Банку щодо використання 
банківських продуктів та послуг, залучення нових та створення 
привабливих умов для існуючих клієнтів Банку. 

2 Організатор Публічне акціонерне товариство комерційний банк «ЄВРОБАНК» (далі по 
тексту таблиці також «Банк», прим.автора) 

3 Учасники  У Програмі лояльності беруть участь фізичні особи-резиденти України – 
залучені на обслуговування до Банку за партнерськими програмами з ПУАТ 
«ФІДОБАНК» та УДППЗ «Укрпошта» які є новими клієнтами Банку та 
купують продукти/послуги під час дії Програми (далі за текстом «Учасники 
Програми») 

4 Партнери  ПУАТ «ФІДОБАНК» та УДППЗ «Укрпошта» 
5 Порядок 

отримання 
бонусів 

Банк за придбання Учасником Програми продуктів та послуг Банку 
(придбання та використання продуктів та послуг Банку) здійснює 
нарахування на користь Учасника Програми Бонусів. Перелік продуктів та 
послуг Банку, за використання яких нараховуються Бонуси, та визначення 
особливостей їх нарахування та сплати міститься в матриці бонусів. 

6 Порядок 
використання 
бонусів 

Клієнт має право обміняти Бонуси на додаткові блага, що надаються 
Банком, за ціною 1 Бонус = 1 гривня. Правила та строки обміну Бонусів 
визначаються Матрицею Бонусів. Бонуси можуть мати певне цільове 
призначення, що також визначається Матрицею Бонусів. Бонуси можуть 
бути обміняні на: грошові кошти, що виплачуються на поточний рахунок 
Учасника Програми без певного цільового призначення; грошові кошти, що 
виплачуються на поточний рахунок Учасника Програми з певним 
визначеним цільовим призначенням – для подальшого придбання 
Учасником Програми встановленого Програмою лояльності виду блага; 
грошові кошти, що виплачуються на поточний рахунок Учасника Програми 
для компенсації /сплати документально підтверджених видатків, понесених 
або таких, що мають бути понесені Учасником Програми на певні, 
встановлені Програмою лояльності, потреби; інші варіанти, визначені 
Матрицею Бонусів та цими Правилами. 

7 Оподаткування При обміні Бонусів Банк виступає податковим агентом та утримує суми 
податків та зборів, відповідно до норм діючого законодавства. 

Джерело: узагальнено за [123, станом на 06 квітня 2016 року]. 
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Додаток З 
Коротка характеристика правил Програми лояльності Maxi 

Таблиця З.1 

Коротка характеристика правил Програми лояльності Maxi 

№ 
з/п 

Досліджуваний 
аспект Характеристика 

1 Короткий опис 
програми 

Оператор створює мережу Партнерів Програми Maxi, в якій Учасники 
можуть під час купівлі Товарів накопичувати Maxi Бонуси та витрачати Maxi 
Бонуси (шляхом Розрахунку Maxi Card), або отримувати Преміальну Знижку. 

2 Організатор ТОВ «Бенефіт Сістемс» (Банк – ПАТ «Альфа-Банк») 
3 Учасники  Учасником Програми Maxi може стати будь-яка фізична особа яка досягла 

віку 14 (чотирнадцять) років та має постійне місце проживання в Україні або 
поштову адресу в Україні. Для активації необхідно надати анкету, отримати 
кардку, повідомити Оператору код активації, здійснити Операцію з Maxi Card 
(в мережі Партнерів Програми Maxi). 

4 Порядок 
отримання 
бонусів 

Учасник накопичує Maxi Бонуси у випадку здійснення будь-якої операції 
купівлі Товару за готівкові або безготівкові кошти в Точках Продажу 
Партнера Програми Maxi із застосуванням Maxi Card. Кількість Maxi Бонусів, 
накопичених Учасником під час купівлі Товару у Партнера Програми Maxi, 
встановлюється в розмірі Преміальної Знижки, що надається Учаснику 
Партнером Програми Maxi при продажу відповідних Товарів. Учасник може 
дізнатись про розмір Преміальної Знижки, що надається Партнером 
Програми Maxi з інформаційних матеріалів, розміщених в Точках Продажу 
Партнерів Програми Maxi та з інформації, розміщеної на інтернет сайті 
Програми Maxi. Максимальна сума Maxi Бонусів, що можуть бути 
накопичені Учасником на одній Maxi Card, становить 14 000 гривень. 

5 Порядок 
використання 
бонусів 

Учасник може використовувати Максі Бонуси виключно в цілях оплати 
Товарів, що придбаваються Учасником в Точках Продажу Партнерів 
Програми Maxi. Максимальна сума Maxi Бонусів, які можуть бути 
використані Учасником протягом календарного року, складає 62 000 гривень 
(до розрахунку цієї суми не включаються Maxi Бонуси, погашені на вимогу 
Учасника протягом календарного року). 

6 Оподаткування Учасник Програми Maxi несе відповідальність за сплату всіх податків, 
зборів та інших обов’язкових платежів, які стягуються з накопичених на 
Maxi Card Maxi Бонусів відповідно до законодавства України. 

7 Обмеження на 
використання 
бонусів 

У випадку припинення участі Учасника в Програмі Maxi, кошти, що 
відповідають кількості невикористаних Maxi Бонусів, повертаються 
Учаснику. Оператор здійснює повну Деактивацію Maxi Card Учасника у 
наступних випадках: отримання заяви Учасника про припинення його участі 
в Програмі Maxi; закінчення строку дії Maxi Card; заміни Maxi Card 
Учасника, що була втрачена, пошкоджена або викрадена, на іншу Maxi Card; 
здійснення шахрайської(их) операції(й). Оператор здійснює часткову 
Деактивацію Maxi Card Учасника у наступних випадках: отримання від 
Учасника повідомлення про пошкодження, втрату або викрадення Maxi Card; 
у Оператора є підстави вважати, що Maxi Card використовується з метою 
здійснення шахрайських операцій. 

Джерело: узагальнено за [124, станом на 06 квітня 2016 року]. 
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Додаток И 

Приклади реалізації та відображення в обліку можливих ситуацій 

щодо реалізації програм лояльності 

 

Розглянемо окремі варіанти реалізації партнерської бонусної програми, за 

якої продавець (будемо називати його Продавець-А) обмінює свої товари на 

бонуси покупця (у т. ч. частково), нараховані такому покупцеві іншим 

продавцем-учасником партнерської бонусної програми. За умови реалізації на 

практиці цієї ситуації в момент продажу товарів покупцеві в рахунок погашення 

бонусів, нарахованих йому іншим продавцем-учасником партнерської бонусної 

програми (будемо називати його Продавець-Б), Продавець-А обмінює свої 

товари (у т. ч. частково) на певну вигоду, яку він має отримати від іншого 

продавця-учасника партнерської бонусної програми. І в такому разі, з огляду на 

економічну сутність, відшкодувати вартість переданих товарів Продавцю-А має 

Продавець-Б. Конкретний порядок взаєморозрахунків різних учасників 

партнерських бонусних програм визначається угодами, укладеними учасниками 

програми, але найбільш зручним видається той чи інший спосіб регулярних 

взаємозаліків та оплат. Для ілюстрації розглянемо приклад розкладення такого 

продажу товарів на окремі транзакції та відображення торговельної операції в 

обліку. 

Припустимо, що в партнерській бонусній програмі беруть участь два 

продавці – Продавець-А і Продавець-Б – відповідно до вищевикладених ролей. 

Звичайна ціна продажу певного товару Продавцем-А складає 1000 грн, 

собівартість – 500 грн. У разі накопичення покупцем певної кількості бонусів 

певної бонусної програми (фішок, залікових балів винагороди, відповідності 

іншим критеріям, установленим умовами партнерської бонусної програми), 

такий товар має бути реалізований покупцеві за 1 грн (зазвичай для уникнення 

об’єкта оподаткування податком на доходи фізичних осіб, товари не дарують, а 
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«продають» за 1 грн). Відповідно до умов партнерської бонусної програми, 

Продавець-Б (який безпосередньо нарахував відповідному покупцеві бонусні 

бали) має відшкодувати Продавцеві-А недоплачену покупцем вартість товарів. 

Необхідні проведення наведено в табл. И.1. 

Таблиця И.1 

Проведення на відображення в обліку продажу товарів у рахунок бонусів, 

нарахованих іншим учасником партнерської бонусної програми (недоотримані 

кошти відшкодовуються іншими учасниками програми) 

 № 
з/п  

Зміст операції   Обороти за 
рахунками 

Сума 

Д-т К-т 

1 Реалізовано товар покупцеві за 1,00 грн (із одночасним отриманням 
грошей у касу підприємства) у рахунок погашення бонусів, 
нарахованих Продавцем-Б 

301 702 1 

2 Нараховано ПДВ у складі виручки 702 641 0,17 

3 Визнано дохід від реалізації товару за бонуси, нараховані Продавцем-
Б, та дебіторську заборгованість Продавця-Б перед Продавцем-А 

361 702 999 

4 Нараховано ПДВ у складі доходу 702 641 166,5 

5 Списано товар у реалізацію 902 282 1000 

6 Списано реалізовану торгову націнку (сторно) 902 285 500 

7 Отримано грошові кошти від Продавця-Б на виконання умов 
партнерської бонусної програми 

311 361 999 

Джерело: розроблено автором. 

Щодо наведеного в табл. И.1 порядку відображення торговельної операції 

в обліку маємо зазначити таке: 

-! у операції «3» відповідно до табл. И.1 нараховується дебіторська 

заборгованість Продавця-Б перед Продавцем-А; 

-! у разі, якщо Продавець-Б, відповідно до умов партнерської бонусної 

програми, має відшкодувати Продавцеві-А не повну (звичайну) реалізаційну 

вартість товару, то щодо списання товару маємо скористатися додатковими 
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проведеннями, розглянутими вище в частині дослідження реалізації товарів із 

наданням знижки в момент такої реалізації; 

-! у разі, якщо товар придбавається покупцем лише частково за бонуси, маємо 

внести відповідні зміни до сум проведень з «1» по «4» відповідно до табл. И.1. 

-! у разі, якщо в цій партнерській бонусній програмі бере участь більше 

учасників та є організатор такої програми (або уповноважений на розрахунки 

учасник), через якого здійснюються всі взаєморозрахунки, в операції «3» 

відповідно до табл. И.1 має нараховуватися дебіторська заборгованість такого 

організатора (адже Продавець-А, найімовірніше, не може знати, який саме інший 

учасник партнерської бонусної програми нарахував покупцеві відповідні 

бонуси, та його контрагентом щодо відшкодування недоплаченої покупцями 

вартості товарів буде такий організатор). 

Розглянемо інший варіант реалізації товарів Продавцем-А в рахунок 

бонусів покупця, нарахованих такому покупцеві іншим учасником партнерської 

бонусної програми, виходячи з таких умовних даних: 

Припустимо, що в партнерській бонусній програмі так само беруть участь 

два продавці – Продавець-А і Продавець-Б – відповідно до вищевикладених 

ролей. Звичайна ціна продажу певного товару Продавцем-А складає 1000 грн, 

собівартість – 500 грн. У разі накопичення покупцем певної кількості бонусів 

певної бонусної програми (фішек, залікових балів винагороди, відповідності 

іншим критеріям, установленим умовами партнерської бонусної програми), 

такий товар має бути реалізований покупцеві за 1 грн. Відповідно до умов 

партнерської бонусної програми Продавець-А не отримує в подальшому 

відшкодування від інших учасників програми, а приєднався до неї заради 

залучення додаткових клієнтів, можливості представити та прорекламувати 

певний товар, здійснення продажів додаткових товарних позицій тощо. 

Необхідні проведення наведено в табл. И.2. 
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Таблиця И.2 

Проведення на відображення продажу товарів у рахунок бонусів, нарахованих 

іншим учасником партнерської бонусної програми (недоотримані кошти не 

відшкодовуються) 

 № 
з/п  

Зміст операції   Обороти за 
рахунками 

Сума 

Д-т К-т 

1 Реалізовано товар покупцеві за 1,00 грн (із одночасним отриманням 
грошей у касу підприємства) у рахунок погашення бонусів, 
нарахованих Продавцем-Б 

301 702 1 

2 Нараховано ПДВ у складі виручки 702 641 0,17 

3 Списано товар на витрати на збут 93 282 1000 

4 Списано торгову націнку щодо реалізованого товару (сторно) 93 285 500 

Джерело: розроблено автором 
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Додаток К 

Вимоги щодо оформлення кредит-нот 

 

Аналіз чинних вимог щодо складання й оформлення кредит-нот дозволяє 

зробити висновок щодо подібності підходів до цього питання у світовій 

практиці. Так, зокрема, відповідно до вимог Ірландського законодавства, кредит-

нота має включати такі елементи: 

!!дату складання документа; 

!! унікальний номер документа; 

!!повну назву, адресу та номер платника податку на додану вартість 

суб’єкта господарювання, який складає документ; 

!!повну назву, адресу та номер платника податку на додану вартість 

суб’єкта господарювання, на користь якого призначено документ; 

!! у разі поставки на користь суб’єкта господарювання, якого 

зареєстровано як платника податку на додану вартість у іншій державі-члені 

Європейського Союзу, номер платника податку на додану вартість суб’єкта 

господарювання відповідно до реєстрів певної держави-члена Європейського 

Союзу; 

!!причину складання кредит-ноти та посилання на документ поставки 

(invoice), вартість якого коригується цим документом; 

!! суму коригування без урахування податків; 

!! застосовні ставка або ставки податків та сума податку за документом за 

кожною зі ставок податку [208]. 

 Наведені вище вимоги спільні для всіх держав-членів Європейського 

Союзу в усіх суттєвих аспектах. Для порівняння, у Таїланді висуваються такі 

вимоги щодо складання кредит-нот: 

!!документ має називатися «Credit Note»; 
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!!документ має включати назву, адресу та номер платника податку на 

додану вартість суб’єкта господарювання, який складає документ; 

!! у документі має бути вказана назва та адреса суб’єкта господарювання, 

на користь якого призначено документ; 

!! у документі має бути зазначена дата його складання; 

!! у документі має бути вказано номер і дату первинної податкової 

накладної (tax invoice); 

!! у документі має бути роз’яснено, чому і на підставі якого документа 

було складено кредит-ноту; 

!! кредит-нота має включати правильні (скориговані) дані щодо ціни, 

кількості та типу товару; 

!! у кредит-ноті має бути вказано суму без урахування ПДВ, а також ставки 

ПДВ та суми ПДВ [196]. 

У разі запровадження кредит-нот у вітчизняну практику, у процесі їх 

оформлення мали б виконуватися вимоги ст. 9 Закону «Про бухгалтерський 

облік та фінансову звітність в Україні» № 996-XIV від 16.07.1999, відповідно до 

яких первинні та зведені облікові документи можуть бути складені на паперових 

або машинних носіях та мають містити такі обов’язкові реквізити: 

!!назву документа (форми); 

!!дату і місце складання; 
!!назву підприємства, від імені якого складено документ; 

!! зміст та обсяг господарської операції, одиницю виміру господарської 
операції; 

!!посади осіб, відповідальних за здійснення господарської операції і 
правильність її оформлення; 

!! особистий підпис або інші дані, що дають змогу ідентифікувати особу, 
яка брала участь у здійсненні господарської операції [54]. 
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Додаток Л 

Короткий ретроспективний огляд російського ПБО 8/01 «Условные факты 

хозяйственной деятельности» 

Таблиця Л.1 

Ретроспективний огляд ПБО 8/01 «Умовні факти господарської діяльності» 

Посилання Зміст 

ПБО 8/01, 
п.3 

Умовним фактом господарської діяльності на звітну дату є факт господарської 
діяльності, щодо наслідків якого і ймовірності їх виникнення в майбутньому існує 
невизначеність, тобто виникнення наслідків залежить від того, чи відбудуться в 
майбутньому невизначені події. До перелічених умовних фактів, серед інших, 
належать: видані до звітної дати гарантії, поруки та інші види забезпечення 
зобов’язань на користь третіх осіб, термін виконання за якими ще не настав, та видані 
організацією гарантійні зобов’язання щодо проданих нею у звітному періоді 
продукції, товарів, виконаних робіт, наданих послуг. 

Додаток до 
ПБО 8/01 

Наведено таблицю перерахунку кількісних характеристик оцінки ймовірності (у 
відсотках) у якісні: дуже висока, висока, середня, мала. 

ПБО 8/01, 
п.3 

Якщо ймовірність зміни (зменшення або збільшення) у майбутньому економічних 
вигод організації у зв’язку з настанням наслідків умовного факту становить менше 
50%, норми ПБО на нього не поширюються 

ПБО 8/01, 
п.4, п.5 

Якщо ймовірність зміни економічних вигод дуже висока (95-100%) або висока (50-
95%), такі наслідки визнаються як умовні зобов’язання або умовні активи (п. 4). Ці 
наслідки – незалежно від того, чи вони є сприятливими чи ні, – у разі суттєвості 
підлягають відображенню в бухгалтерській звітності за звітний період (п. 5). 

ПБО 8/01, 
п.4 

«Умовне зобов’язання», під яким мається на увазі такий наслідок умовного факту, 
який у майбутньому з високим ступенем вірогідності може призвести до зменшення 
економічних вигод організації. До умовних зобов’язань належать: існуюче на звітну 
дату зобов’язання організації, щодо величини або терміну виконання якого існує 
невизначеність, та можливе зобов’язання організації, існування якого на звітну дату 
може бути підтверджене виключно подією, яка відбудеться або не відбудеться в 
майбутньому, і яка не контролюється організацією. 

ПБО 8/01, 
п.6 

Умовні зобов’язання поділяються на дві групи (існуючі на звітну дату зобов’язання, у 
зв’язку з якими на рахунках бухгалтерського обліку створюються резерви, та можливі 
зобов’язання, інформація про які підлягає розкриттю у пояснювальній записці). 

ПБО 8/01, 
п.8 

Установлюється порядок відображення у бухгалтерської звітності резервів для 
існуючих на звітну дату зобов’язань, щодо величини або терміну виконання яких існує 
невизначеність. 

ПБО 8/01, 
п.10 

Установлюється зобов’язання організації оцінювати умовне зобов’язання в 
грошовому вираженні та визначається основний критерій при оцінці наслідків, яким 
має стати принцип обачності. 

 Джерело: узагальнено за [116]. 
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Додаток М 

Визнання доходу на умовному прикладі розподілу окремих 

компонентів первинної торговельної транзакції на етапи виконання 

 

Пояснимо запропоновані у МСФЗ 15 кроки визнання доходу на прикладі. 

Оскільки облік собівартості, розрахунків за придбану продукція та непрямих 

податків не викликає питань, розглянемо лише питання визнання доходу. 

Припустимо, що за умови купівлі товару А за 200 грошових одиниць клієнт 

отримує бонус у вигляді права купити товар Б (ціна продажу – 100 грн) зі 

знижкою 30%. Імовірність того, що клієнт у майбутньому скористається бонусом 

і купить товар Б зі знижкою – 80%. За нового підходу продавець має розглядати 

цей бонус як зобов’язання за угодою, окрему ціну якого слід визначити. Згідно з 

параграфом В42 МСФЗ 15, ціна бонуса є добутком ціни товару Б, наданої знижки 

та ймовірності її використання [206]: 

Ціна бонуса = 100 х 0,3 х 0,8 = 24 (грошових одиниць). 

У подальшому вираховується грошовий вираз двох окремо взятих 

компонентів продажу (товару А та бонуса):  

200 + 24 = 224 (грошових одиниць). 

Здійснивши зазначені розрахунки ми можемо оцінити окремі компоненти 

торговельної операції та розподілити сплачені клієнтом кошти між вартістю 

товару А та бонусом. Розрахунок здійснюється наступним чином: 

!!ціна Товару А становить 178,6 грошових одиниць (200 : 224 х 200); 

!!ціна бонуса становить 21,4 грошових одиниць (24 : 224 х 200). 

Отже, згідно з запропонованим у МСФЗ 15 підходом, у момент первинного 

продажу продавець може визнати дохід лише в сумі 178,6 грошових одиниць. 

Залишок обсягу реалізації відповідно до первинної торговельної операції може 

бути визнаний у складі доходів лише за умови погашення нарахованих бонусів.   
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Розглянемо ці вимоги на іншому прикладі. Припустімо, що підприємство 

має партнерську бонусну програму, у рамках якої її клієнти винагороджуються 

одним бонусним балом за кожні витрачені на покупки 10 грошових одиниць (ГО) 

у даному торговельному закладі. Вступ клієнта до програми можна вважати 

укладанням контракту. Кожен бонусний бал може бути погашений у вигляді 

знижки на 1 ГО на майбутні покупки товарів підприємства [204].  

Під час звітного періоду клієнт придбав товарів на 100 000 ГО і заробив 

10 000 бонусних балів, які підлягають погашенню під час майбутніх покупок. 

Окремо зафіксована ціна проданих товарів – 100 000 ГО. Підприємство очікує, 

що 9 500 бонусних балів будуть погашені. Підприємство оцінює виокремлену 

ціну наданого бонусного балу у 0,95 ГО (на загальну суму 9 500 ГО) на основі 

ймовірності погашення, визначеної у відповідності до пункту B42 

МСФЗ 15 [204].  

Бонусний бал є свідченням матеріальних прав клієнтів, які вони б не 

отримали без укладання контракту. Отже, підприємство робить висновок, що 

обіцянка погасити бонусні бали клієнта є зобов’язанням за контрактом. 

Підприємство розподіляє ціну транзакції (100 000 ГО) на продану продукцію і 

бали на відносно автономні ціни продажу наступним чином: 

Продані товари – 91 324 [100 000 ГО × (100 000 ГО зафіксованої ціни 

продажу ÷ 109 500 ГО)]; 

Бали – 8 676 [100 000 ГО × (9 500 ГО виокремленої ціни ÷ 

109 500 ГО)] [204]. 

У нашому прикладі наприкінці першого звітного періоду були погашені 

4 500 балів і підприємство продовжує очікувати, що загальна сума погашених 

балів складатиме 9 500. На цьому етапі Підприємство визнає дохід для бонусних 

балів у 4 110 ГО [(4 500 балів ÷ 9 500 балів) × 8 676 ГО] і відображає в кінці 

першого звітного періоду зобов’язання за контрактом у 4 566 ГО (8 676 ГО – 

4 110 ГО) за непогашеними бонусними балами [204]. 
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До закінчення другого звітного періоду в сукупності 8 500 бонусних балів 

були погашені. Підприємство оновлює свою оцінку бонусних балів, що мають 

бути погашені, і тепер уважає, що 9 700 балів будуть погашені [204]. 

Підприємство визнає дохід за бонусними балами у розмірі 3 493 ГО ((8 500 

загальної суми погашених балів ÷ 9 500 загальної суми балів, які, як очікується, 

будуть погашені) × 8 676 ГО за розподілом ціни транзакції – 4 110 ГО доходу, 

визнаного у попередньому періоді). Баланс зобов’язань за контрактом – 1 073 ГО 

(8 676 ГО розподіл ціни транзакції – 7 603 ГО визнаного кумулятивного 

доходу) [204]. 
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 Додаток Н 

Відображення в обліку продажу товарів із наданням знижок після дати 

первинної реалізації на умовних прикладах 

 

Н.1. Відображення в обліку продажу товарів із наданням права на знижку 

на майбутні покупки на умовному прикладі 

 

Розглянемо застосування запропонованої 6-крокової моделі обліку 

операцій з продажу товарів із наданням знижок та бонусів після дати первинної 

реалізації на конкретному прикладі. Припустімо, що підприємство оптової 

торгівлі в рамках реалізації програми просування нових товарів пропонує 

клієнтам, які придбають одиницю певного акційного товару вартістю 15 000 грн, 

право на отримання знижки на наступне замовлення цього ж самого товару 

протягом двох місяців у розмірі 10 % (за умови реєстрації придбаного товару на 

сайті компанії-продавця). На основі минулого досвіду підприємство може 

очікувати, що 70 % клієнтів скористаються запропонованим правом на знижку. 

Припустімо, що собівартість даного акційного товару складає 7 500 грн. 

Придбання клієнтом акційного товару та реєстрація його на сайті компанії-

продавця можна вважати укладанням контракту та погодженням умов акції. 

Розглянемо порядок обліку такого торговельного правочину за етапами 

запропонованої 6-крокової моделі обліку операцій з продажу товарів із наданням 

знижок та бонусів після дати первинної реалізації (для більшої наочності 

припустімо, що продавець товару не є платником податку на додану вартість). 

1.! Визначення зобов’язань за угодою з клієнтами – підприємство, окрім 

виконання зобов’язань щодо поставки товарів за первинним продажем, 

зобов’язано надати клієнтові знижку на придбання такого ж акційного товару 

протягом двох місяців. 

2.! Оцінка загальної ціни торговельної угоди – у випадку, що аналізується, 
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ціна торговельної угоди складає 15 000 грн. 

3.! Розподілення угоди на етапи виконання зобов’язань, оцінка 

ймовірності необхідності виконання зобов’язань – досліджувана угода має два 

етапи виконання: первинний продаж та ймовірний продаж зі знижкою в 

майбутньому. Як зазначено в умовах прикладу, на основі минулого досвіду 

підприємство може очікувати, що 70 % клієнтів скористаються запропонованим 

правом на знижку, тобто з імовірністю 70 % можна очікувати, що другий етап 

угоди буде виконано сторонами. 

4.! Розподілення загальної ціни торговельної угоди на окремі компоненти 

передбачає грошову оцінку окремих компонентів торговельної угоди. Так, 

вартість первинного продажу складає 15 000 грн, знижка в розмірі 10 % від 

вартості первинного продажу дорівнює 1 500 грн. Оскільки підприємство 

обґрунтовано очікує, що частина клієнтів (а саме 30 % клієнтів) не скористається 

правом на знижку, право на отримання знижки як окремий компонент 

первинного продажу необхідно оцінювати на рівні 1 050 грн (1 500 грн * 70 %). 

Таким чином, сукупна вартість запропонованих підприємством покупцеві благ 

складає 16 050 грн (15 000 грн вартість первинного продажу + 1 050 грн грошова 

оцінка права на отримання знижки). У такому разі розподіл ціни транзакції на 

окремі компоненти має бути здійснений наступним чином: 

!!Частка вартості проданих відповідно до первинної торговельної операції 

товарів у первинній торговельній операції (перший етап виконання зобов’язань 

за цією торговельною угодою) складає 93,46 % (15 000 грн /16 050 грн * 100 %), 

із чого випливає, що вартість проданих відповідно до первинної торговельної 

операції товарів складає 14 019 грн (15 000 грн * 93,46 %). 

!!Частка вартості права на отримання знижки, наданого у складі 

первинної торговельної операції (другий етап виконання зобов’язань за даною 

торговельною угодою), складає 6,54 % (1 050 грн /16 050 грн * 100 %), із чого 
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слідує, що вартість проданих відповідно до первинної торговельної операції 

товарів складає 981 грн (15 000 грн * 6,54 %). 

5.! Визнання доходу від здійснення торговельних операцій мірою 

виконання зобов’язань, а також відображення інших елементів торговельної 

операції – відповідно до даного етапу доходи від реалізації товарів мають 

визнаватися в тому періоді, у якому виконано відповідні зобов’язання, визначені 

на попередніх етапах аналізу. 

6.! Оцінка необхідності коригування попередніх розрахунків і здійснення 

такого коригування за необхідності передбачає регулярний перегляд здійснених 

оцінок щодо ймовірності використання покупцями права на отримання знижки 

в майбутньому. У разі, якщо оновлення оцінки зумовлюватиме суттєву зміну 

розрахованих раніше показників, зроблені проведення мають бути скориговані. 

У досліджуваному прикладі з урахуванням короткого терміну, протягом якого 

покупець має право на отримання знижки, суттєві зміни щодо зроблених на 

попередніх етапах оцінок малоймовірні. 

У табл. Н.1 наведено бухгалтерські проведення на відображення в обліку 

досліджуваного торговельного правочину з боку продавця. 

Таблиця Н.1 

Бухгалтерські проведення на відображення в обліку торговельних операцій 

відповідно до досліджуваного прикладу 

№ 
з/п  

Зміст операції   Обороти за 
рахунками 

Сума 

Д-т К-т 

1 2 3 4 5 

1 Отримано попередню оплату за акційний товар 311 681 15 000 

2 Передано товар покупцеві:    

2.а Визнано дохід від реалізації товарів 361 702 14 019 

2.б Вартість права на знижку як окремого компоненту торговельної 
операції визнано у складі доходів майбутніх періодів за результатами 
програм лояльності 

361 691 981 
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Продовження таблиці Н.1 

1 2 3 4 5 

2.в Списано собівартість проданого товару 902 281 7 500 

2.г Зараховано попередню оплату 681 361 15 000 

3 Отримано попередню оплату відповідно до другого замовлення 
акційного товару (з урахуванням знижки у розмірі 10%) 

311 681 13 500 

4 Передано товар покупцеві відповідно до другого замовлення:    

4.а Визнано дохід від реалізації товарів за поточним замовленням 
покупця 

361 702 13 500 

4.б Визнано у якості доходів від реалізації товарів відтерміновану за 
результатом первинної торговельної операції суму (визнану спершу 
як доходи майбутніх періодів за результатами програм лояльності) 

691 702 981 

4.в Списано собівартість проданого товару відповідно до другого 
замовлення 

902 281 7 500 

4.г Зараховано попередню оплату відповідно до другого замовлення 681 361 13 500 

Джерело: розроблено автором. 

  

Н.2. Відображення в обліку продажу товарів із наданням права на 

отримання знижки в разі дострокої оплати 

 

Розглянемо порядок відображення в обліку торговельних операцій із 

наданням покупцям права на отримання знижки за умови завчасної оплати. 

Припустімо, що підприємство оптової торгівлі здійснює реалізацію товару 

вартістю 15 000 грн на умовах відтермінування оплати покупцями строком у 30 

днів та надає покупцям право на отримання знижки у розмірі 2 % від суми боргу 

в разі, якщо відповідна оплата надійде на рахунок постачальника протягом 10 

днів. Припустімо, що собівартість даного товару складає 8 000 грн. Придбання 

клієнтом товару на умовах відстрочки платежу здійснюється відповідно до 

угоди, що передбачає також і погодження умов оплати. Розглянемо порядок 

обліку такого торговельного правочину відповідно до запропонованого у даному 
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дослідженні підходу (припустимо, що продавець товару не є платником податку 

на додану вартість). 

Досліджуваний торговельний правочин має дві основні складові: 

безпосередню операцію з відвантаження товару покупцеві, а також фінансову 

складову. Фінансова складова полягає в тому, що, з точки зору економічної 

сутності, товар продається покупцеві за 14 700 грн (15 000 грн * (100 % – 2 %)), 

а решта суми в розмірі 300 грн (15 000 грн – 14 700 грн) має бути сплачена 

покупцем лише у випадку, якщо останній скористується правом розстрочки 

платежу. Таким чином, якщо покупець не здійснить оплату відвантажених 

товарів протягом 10 днів, він буде вимушений сплатити певну суму (300 грн у 

даному випадку) за користування торговельним кредитом у вигляді відсотків. 

У табл. Н.2 наведено бухгалтерські проведення на відображення в обліку 

досліджуваного торговельного правочину з боку продавця. Для ілюстрації різних 

можливих сценаріїв оплати, припустімо, що на десятий день покупець сплатив 

лише половину вартості товарів, тобто, 7 500 грн. У такому випадку залишок 

суми до сплати включатиме певну фінансову складову і становитиме 7 347 грн 

(15 000 – 7 500 / 98 %). Відповідно, плата за користування торговельним 

кредитом складатиме 147 грн (7 347 грн – (14 700 грн – 7 500 грн)). 

Таблиця Н.2 

Бухгалтерські проведення на відображення в обліку торговельних операцій 

відповідно до досліджуваного прикладу 

№ 
з/п  

Зміст операції   Обороти за 
рахунками 

Сума 

Д-т К-т 

1 2 3 4 5 

1 Передано товар покупцеві:    

1.а Визнано дохід від реалізації товарів 361 702 14 700 

1.б Списано собівартість проданого товару 902 281 8 000 

2 Отримано частину оплати протягом 10 днів 311 361 7 500 
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Продовження таблиці Н.2 

1 2 3 4 5 

3 На 11-ий день покупцеві нараховано відсотки за користування 
кредитом 

373 733 147 

4 Протягом 30 днів після дати покупки отримано залишок коштів:    

4.а Отримано кошти в частині оплати за товар 311 361 7 200 

4.б Отримано кошти в частині погашення нарахованих відсотків 311 373 147 

Джерело: розроблено автором. 
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СТАТТЯ 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

1.1. Дане Положення про маркетингову політику (далі за текстом – 

«Положення») визначає порядок розробки та реалізації маркетингової політики 

компанії ТОВ «___________» (далі за текстом – «Товариство»). 

1.2. Маркетингова політика Товариства підпорядковується місії 

Товариства та є одним із елементів стратегії діяльності Товариства. 

1.3. Маркетингова політика Товариства затверджується керівництвом 

Товариства та є обов’язковою до застосування працівниками Товариства. 

1.4. Маркетингова політика Товариства – це комплекс взаємопов’язаних 

заходів, спрямованих на забезпечення укріплення ринкової позиції Товариства, 

а також стабільності і прибутковості при роботі на ринку виробів медичного 

призначення України. 

1.5. Відповідальним за розробку, впровадження та коригування 

маркетингової політики Товариства є відділ реклами та маркетингу Товариства. 

  

СТАТТЯ 2. ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ТОВАРИСТВА У СФЕРІ 

МАРКЕТИНГУ 

2.1. Основними завданнями Товариства у сфері маркетингу (основними 

завданнями маркетингової політики Товариства) є: 

!! розробка та реалізація маркетингової концепції Товариства; 

!! забезпечення максимального рівня споживчого задоволення продуктами 

Товариства шляхом чіткої ідентифікації потреб споживачів у виробах медичного 

призначення та якнайкращого задоволення цих потреб Товариством; 

!!  забезпечення оптимального асортименту виробів медичного 

призначення виробництва передових світових виробників для цілей задоволення 

потреб споживачів – клієнтів Товариства; 
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!!  регулярне оновлення асортименту виробів медичного призначення з 

метою впровадження в практику діяльності вітчизняних медичних закладів 

найновіших і найпрогресивніших технологій та методик лікування; 

!!  інформаційна підтримка державних органів, закладів охорони здоров’я, 

лікарів та пацієнтів щодо сучасних технологій лікування, проведення 

інформаційних семінарів, запрошення іноземних спеціалістів, участь у 

вітчизняних та міжнародних спеціалізованих виставках, конгресах та форумах 

тощо; 

!!постійна і систематична діяльність щодо підвищення якості життя 

пацієнтів, які користуються виробами медичного призначення, представленими 

Товариством; 

!! укріплення ринкових позицій Товариства, максимізація прибутку 

Товариства при здійсненні діяльності на ринку виробів медичного призначення 

у коротко- та довгостроковій перспективі; 

!! забезпечення оптимальності збутових цін на товари, що реалізуються 

Товариством; 

!!  детальне дослідження ринку виробів медичного призначення України з 

метою забезпечення реалізації маркетингових завдань Товариства. 

2.2. Основними складовими маркетингової політики Товариства є 

наступні: 

!! товарна (асортиментна) політика; 

!!цінова політика; 

!! збутова політика. 

 

СТАТТЯ 3. ТОВАРНА ПОЛІТИКА ТОВАРИСТВА 

3.1. Товарна політика Товариства має на меті забезпечення оптимального 

асортименту виробів медичного призначення відповідно до потреб споживачів 

за умови відповідності фінансовим завданням та умовам діяльності Товариства. 
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Товарна політика Товариства формується на підставі детального вивчення ринку 

виробів медичного призначення, аналізу й оцінки конкурентоздатності окремих 

товарів та їх груп і має забезпечити максимальні рівні продажу товарів за умови 

мінімізації інвестицій у товарні запаси та максимального задоволення 

споживчого попиту. 

3.2. Товарна політика розробляється відділом реклами та маркетингу 

Товариства та затверджується керівництвом Товариства на певний період. 

Ефективність реалізації товарної політики регулярно оцінюється відділом 

реклами та маркетингу Товариства, на підставі чого товарна політика Товариства 

постійно коригується. 

3.3. Товарна політика Товариства нерозривно пов’язана з збутовою та 

ціновою політикою Товариства і впливає на вибір номенклатури, вибір 

найсприятливіших ринків для окремих товарів та їх груп, максимізацію обсягів 

реалізації й визначення оптимальних цін для даного ринку та товару (товарної 

групи). 

 

СТАТТЯ 4. ЦІНОВА ПОЛІТИКА ТОВАРИСТВА 

4.1. Цінова політика Товариства має на меті забезпечення оптимального 

рівня збутових цін Товариства. 

4.2. З огляду на соціальну значущість товарів, що реалізуються 

Товариством, цінова політика має визначатися намаганням збереження 

мінімально доцільного рівня націнки. Максимізація прибутків Товариства, таким 

чином, має ґрунтуватися на збільшенні обсягів реалізації за рахунок збільшення 

кількості проданих одиниць товарів, виходу на нові ринки, а також оптимізації 

витрат. 

4.3. Цінова політика Товариства розробляється відділом реклами та 

маркетингу Товариства у взаємодії з планово-економічним відділом Товариства. 

Цінова політика Товариства погоджується керівництвом Товариства. 
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4.4. Збутові ціни мають переглядатися залежно від зміни умов діяльності 

Товариства, внутрішніх і зовнішніх факторів. Відповідальність за моніторинг і 

коригування збутових цін покладається на відділ реклами та маркетингу. 

4.5. Збутові ціни на вироби медичного призначення, представлені 

Товариством, формуються під впливом від багатьох факторів, у т. ч., але не 

виключно: 

!!цін постачальників, умов поставки та оплати, валюти оплати та курсу 

іноземних валют; 

!! загальних умов функціонування на кожному з ринків (у т. ч. правил 

оподаткування, наявності чи відсутності спеціальних податкових та інших пільг, 

державного регулювання цін, вимог щодо отримання ліцензій та дозволів, умов 

щодо захисту економічної конкуренції тощо); 

!!цін конкурентів, маркетингової діяльності конкурентів; 

!! сегментації ринків, насиченості, попиту та платоспроможності на 

кожному з ринків (сегментів), на яких працює Товариство; 

!! умов поставки, умов оплати та обсягів замовлень покупцями; 

!!необхідних інвестицій у товарні запаси та канали збуту; 

!! рівня витрат Товариства, мінімального рівня рентабельності; 

!!доцільності проведення заходів з стимулювання збуту; 

!!життєвого циклу продукту; 

!! інших факторів ціноутворення. 

4.6. Для заохочення збуту, проведення рекламних та інших маркетингових 

заходів збутові ціни Товариства можуть коригуватися шляхом надання знижок 

або включення до умов постачання спеціальних умов (зокрема, умов про участь 

у програмах лояльності, бонусних програмах, програмах відшкодування тощо) у 

межах затверджених належним чином маркетингових заходів. Відповідальність 

за розробку пропозицій щодо встановлення спеціальних цін на реалізацію 

маркетингових заходів покладається на відділ реклами та маркетингу 
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Товариства. Будь-які коригування збутових цін на реалізацію маркетингових 

заходів мають бути затверджені керівництвом Товариства. 

4.7. Загальні умови, які беруться до уваги при наданні знижок та бонусів 

покупцям Товариства: 

!! обсяг замовлення товарів; 

!! умови оплати, курс валюти для розрахунків; 

!! термін придатності товарів; 

!!необхідність підтримання певного рівня складських запасів; 

!! логістичні витрати; 

!! умови проведення маркетингових акцій та інших маркетингових заходів 

(у т. ч. спеціальні сезонні знижки, знижки на перше замовлення нових товарів 

для ознайомлення, знижки на демонстраційне обладнання, знижки на товари для 

проведення навчання та тренінгів, участі в майстер-класах та конференціях 

тощо, знижки за комплектність придбання товарів, знижки на обладнання за 

умови замовлення витратних матеріалів, знижки за придбання залишків 

неліквідних та некомплектних товарів, знижки для «статусних» продажів тощо); 

!! специфічні умови дилерських угод та угод на дистрибуцію (зокрема, 

умови щодо надання спеціальних цін для виходу на нові ринки, «статусних» 

продажів, продажу товарів в установи, які фінансуються за рахунок бюджетних 

коштів, протидії конкурентам тощо). 

4.8. Клієнтам також можуть пропонуватися спеціальні умови придбання 

товарів за умови участі в затверджених належним чином програмах лояльності 

Товариства. 

4.9. Будь-які знижки, бонуси, умови програм лояльності, специфічні умови 

дилерських угод та угод на дистрибуцію мають ґрунтуватися на оцінці 

економічної доцільності та мають бути погоджені керівництвом Товариства. 

Погодження специфічних умов дилерських угод та угод на дистрибуцію 

здійснюється шляхом включення таких умов до відповідних контрактів із 
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покупцями за поданням відділу реклами та маркетингу. В інших випадках 

погодження надання знижок, бонусів та спеціальних умов для участі в програмах 

лояльності здійснюється шляхом затвердження керівництвом Товариства 

відповідного наказу про проведення рекламних заходів, про проведення 

маркетингових заходів, про встановлення акційних цін, про надання 

спеціалізованих знижок, про умови участі в програмі лояльності, протоколу 

погодження цін тощо. Надання одноразової знижки в момент реалізації товару 

може бути погоджено шляхом затвердження протоколу погодження цін, 

комерційної пропозиції, рахунку-фактури чи видаткової накладної, яка містить 

одноразову знижку, відповідно до окремого розподілу повноважень працівників 

Товариства. 

 

СТАТТЯ 5. ЗБУТОВА ПОЛІТИКА ТОВАРИСТВА 

5.1. Збутова політика Товариства має на меті забезпечення зростання 

обсягів збуту та частки існуючого ринку, пошук нових ринків, забезпечення 

стабільного економічного стану підприємства та задоволення споживчого 

попиту. 

5.2. Збутова політика розробляється спеціалістами відділу реклами та 

маркетингу Товариства у взаємодії з відділом логістики. Збутова політика 

затверджується керівництвом Товариства. 

5.3. Збутова політика Товариства має формується з урахуванням 

наступних елементів: 

!! сегментація ринку Товариства, вибір оптимальних каналів збуту товарів 

на відповідність потребам споживачів; 

!! визначення оптимальних умов реалізації товарів Товариства для 

кожного сегменту ринку; 

!!підтримка існуючих клієнтів та пошук нових каналів збуту; 
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!!моніторинг оголошень про закупівлю, участі в тендерах на закупівлю 

виробів медичного призначення; 

!! єдина система логістики та транспортування, забезпечення 

найкоротших термінів постачання товарів; 

!!проведення рекламних та інших маркетингових заходів, участь у 

спеціалізованих конференціях та конгресах, організація проведення навчань та 

майстер-класів, сприяння у поширенні міжнародного досвіду в галузі медицини 

на території України; 

!! система співпраці з дилерами та субдистриб’юторами; 

!! система маркетингових комунікацій з іншими учасниками ринку та 

всіма зацікавленими особами; 

!! розвиток систем електронної комерції тощо. 

5.4. З огляду на специфіку діяльності на ринку виробів медичного 

призначення працівниками відділу реклами та маркетингу спільно з 

працівниками відділу логістики мають бути додатково забезпечені якнайшвидші 

умови постачання товарів, що використовуються для проведення ургентних 

медичних операцій. Планування складських залишків за такими категоріями 

товарів має здійснюватися з урахуванням додаткового запасу товару з метою 

недопущення відсутності необхідного товару на складі Товариства. 

 

СТАТТЯ 6. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ 

6.1. Відповідальність за реалізацію маркетингової політики Товариства 

покладено на начальника відділу реклами та маркетингу. Взаємодія відділу 

реклами та маркетингу з іншими структурними підрозділами Товариства 

відбувається відповідно до внутрішніх розпорядчих документів Товариства. 

6.2. Етапи реалізації маркетингової політики та всі маркетингові заходи 

здійснюються на виконання даного Положення відповідно до окремо 

погоджених внутрішніх документів. 
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Погоджено: 

 

Начальник відділу реклами та маркетингу ____________ 

 

Начальник відділу логістики    ____________ 

 

Начальник планово-економічного відділу  ____________ 
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Додаток Р 

Проект типового Положення про відділ реклами та маркетингу для 

підприємства-дистриб’ютора виробів медичного призначення 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО 

Наказ № _____ від ______ 

ТОВ «___________» 

 

 

 

 

Положення 

про відділ реклами та маркетингу 

ТОВ «___________» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Київ, 2016 
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СТАТТЯ 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

1.1. Дане Положення про Відділ реклами та маркетингу (далі за текстом – 

«Положення») визначає порядок діяльності Відділу реклами та маркетингу (далі 

за текстом «Відділ») компанії ТОВ «___________» (далі за текстом – 

«Товариство»), його структуру, основні завдання, функції та порядок взаємодії з 

іншими підрозділами Товариства. 

1.2. У своїй діяльності Відділ керується чинним законодавством України, 

Статутом Товариства, рішеннями Загальних Зборів Учасників, Ревізійної комісії 

Товариства, наказами і розпорядженнями директора Товариства, цим 

Положенням, Положенням про маркетингову політику Товариства, посадовими 

інструкціями працівників Відділу, а також іншими внутрішніми нормативними 

документами Товариства. 

1.3. Відділ є окремим структурним підрозділом Товариства. 

1.4. Організаційна структура, система оплати праці та матеріального 

заохочення працівників Відділу затверджуються в порядку, передбаченому 

Статутом Товариства. 

1.5. Діяльністю Відділу керує начальник Відділу, який призначається та 

звільняється з посади наказом директора Товариства. Начальник Відділу 

підпорядковується директору Товариства. На період відсутності начальника 

Відділу його функції виконує заступник начальника Відділу реклами та 

маркетингу або інша особа, призначена наказом по Товариству. 

1.6. Начальником Відділу може бути призначено особу, яка відповідає 

таким критеріям: вища освіта за спеціальністю «маркетинг» або суміжною 

(кваліфікаційний рівень магістр або спеціаліст), досвід роботи у відділах 

реклами та маркетингу не менше трьох років, досвід розробки маркетингової 

концепції компанії, досвід проведення маркетингових досліджень, досвід 

організації рекламних та маркетингових заходів, знання ділового етикету, висока 

культура ділового спілкування. 
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СТАТТЯ 2. ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ І ФУНКЦІЇ ВІДДІЛУ 

2.1. Для здійснення своєї діяльності на Відділ покладені такі основні 

завдання: 

!! розробка, впровадження та коригування маркетингової політики 

Товариства; 

!! розробка та реалізація маркетингової концепції Товариства; 

!! розробка та впровадження нормативних документів щодо маркетингової 

діяльності Товариства; 

!! розробка та проведення маркетингових досліджень; 

!! розробка та реалізація рекламних та маркетингових заходів щодо 

підтримки діяльності Товариства; 

!! розробка та формування корпоративного стилю Товариства; 

!! розробка, замовлення та розподіл рекламної продукції на підтримку 

діяльності Товариства; 

!! здійснення зв’язків з громадськістю (у т. ч. здійснення контактів з 

засобами масової інформації, підготовка прес-релізів, інтерв’ю та коментарів 

щодо діяльності Товариства, організація та проведення прес-конференцій тощо); 

!! розробка рекомендацій щодо номенклатури Товариства, ціноутворення, 

каналів продажу, механізмів просування товарів Товариства; 

!! розробка та реалізація систем стимулювання продажів Товариства; 

!! розробка та реалізація програм лояльності клієнтів Товариства; 

!! інші завдання щодо розробки та реалізації маркетингової політики 

Товариства.  

 

СТАТТЯ 3. ПРАВА СПІВРОБІТНИКІВ ВІДДІЛУ 
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3.1. Для здійснення своєї діяльності працівникам Відділу надаються такі 

права: 

!!подання на розгляд керівництву Товариства пропозицій щодо структури 

та штатного розпису Відділу, пропозицій щодо морального та матеріального 

заохочення працівників Відділу, а також пропозицій щодо накладення стягнень 

на працівників Відділу; 

!!подання на розгляд керівництву Товариства пропозицій щодо 

вдосконалення діяльності Товариства з питань, які віднесені до компетенції 

Відділу; 

!! отримання від інших структурних підрозділів Товариства та третіх осіб 

інформації, необхідної для виконання завдань, покладених на Відділ тощо; 

!! за погодженням з керівництвом Товариства представляти Товариство 

перед третіми особами відповідно до покладених на Відділ завдань. 

 

СТАТТЯ 4. ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ ВІДДІЛУ 

4.1. Відділ здійснює свою діяльність згідно зі встановленим у Товаристві 

режимом роботи. 

4.2. Відділ працює у безпосередньому контакті з іншими структурними 

підрозділами Товариства з питань, що належать до його компетенції, на підставі 

відповідних внутрішніх нормативних та інших організаційно-розпорядчих 

документів. 

4.3. Відділ здійснює координовану взаємодію з іншими структурними 

підрозділами Товариства з питань, що входять до їхньої компетенції, відповідно 

до встановленого в Товаристві порядку організації взаємодії структурних 

підрозділів. 

4.4. При здійсненні функцій і вирішенні поставлених завдань Відділ 

погоджує з третіми особами (клієнтами, постачальниками, органами державного 
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нагляду тощо) умови з питань, що входять до його компетенції, з наступним їх 

поданням керівництву Товариства для розгляду та затвердження. 

4.5. Відділ робить запити та одержує необхідну інформацію і документи 

від інших структурних підрозділів Товариства та третіх осіб з питань, що входять 

до компетенції Відділу. 

4.6. За дорученням керівництва Товариства та за погодження з 

керівництвом Товариства, відповідно до затверджених Товариством 

нормативних документів та взятих на себе зобов’язань відповідно до угод з 

третіми особами, надає третім особам необхідну інформацію і документи. 

4.7. Здійснює інші контакти з підрозділами Товариства та третіми особами 

на виконання завдань Відділу в межах компетенції Відділу. 

4.8. Відповідальність за належну організацію роботи, своєчасне та 

ефективне виконання завдань та функцій, покладених на Відділ, несе начальник 

Відділу. 

 

Погоджено: 

 

Начальник відділу реклами та маркетингу ____________ 
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Додаток С 

 Проект типових положень облікової політики підприємства щодо 

відображення в обліку доходів майбутніх періодів за результатами програм 

лояльності 

  

 Щодо відображення в обліку доходів майбутніх періодів за 

результатами програм лояльності 

При здійсненні операцій з продажу товарів із наданням знижок та бонусів 

після дати первинної торговельної операції трактувати як окремий компонент 

торговельної операції право на отримання знижки та бонусу покупцем у 

майбутньому з визнанням такого права у складі доходів майбутніх періодів за 

результатами програм лояльності. Облік доходів майбутніх періодів за 

результатами програм лояльності вести з використанням субрахунку 691 

«Доходи майбутніх періодів за результатами програм лояльності». Оцінку 

доходів майбутніх періодів за результатами програм лояльності визначати 

шляхом розподілу й грошової оцінки окремих етапів виконання зобов’язань за 

відповідними торговельними угодами. Розрахунок очікуваного рівня 

використання прав на отримання знижки та бонуса покупцями здійснювати 

окремо для кожного сегменту покупців відповідно до чинного на відповідний 

момент розподілу покупців за сегментами. За настання умов, за яких доходи 

майбутніх періодів за результатами програм лояльності не можуть бути 

використані покупцями, визнавати такі доходи майбутніх періодів у складі 

інших операційних доходів наприкінці місяця настання зазначених умов. 
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Додаток Т 

Проект типового наказу про надання знижок 

 

 

ТОВ «___________»         м. Київ 

___ ___________ 2016 року 

 

 

Наказ № _____ 

про надання знижок на ознайомлення з товаром 

 

 На підставі Статуту ТОВ «___________» на виконання маркетингової 

політики ТОВ «___________» НАКАЗУЮ: 

1.! На період з __.__.2016 року по __.__.2016 року встановити спеціальні 

одноразові знижки на перше замовлення окремих категорій товарів. 

2.! Розмір знижок встановлюється на рівні ___% від базової ціни реалізації. 

3.! Знижки надаються лише на першу одиницю замовленого товару з кожної 

товарної групи. 

4.! Контроль за виконанням цього наказу покласти на начальника відділу 

реклами та маркетингу __________. 

 

Директор       _______ ____________ 
           (підпис) 
 

З наказом ознайомлений: 

 

Начальник відділу реклами та маркетингу _______ ____________ 
           (підпис) 
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Додаток У 

Приклади складання окремих первинних документів щодо обліку доходів 

майбутніх періодів за результатами програм лояльності 

 

У.1. Приклад складання бухгалтерської довідки щодо нарахування доходів 

майбутніх періодів за результатами програм лояльності 

ТОВ «___________»     м. Київ, 16 травня 2016 року 

 

Бухгалтерська довідка № ВН147 

Розрахунок частки доходу для віднесення до складу доходів 

майбутніх періодів за результатами програм лояльності 
№ 

з/п 
Показник розрахунку Значення 

1 Документ-підстава Видаткова накладна № 147 від 16.05.2016 

2 Підстава для здійснення коригування 
Наказ про надання знижок № 18 від 

01.04.2016 

3 Маркетингова акція 10% протягом 2 місяців 

4 Сума документа 15 000 грн 

5 Імовірність повторного продажу в межах акції 70% 

6 Розмір знижки 10% 

7 Грошова оцінка знижки (4 х 5 х 6) 1 050 грн 

8 Загальна ціна торговельної угоди (4 + 7) 16 050 грн 

9 
Сума, що підлягає визнанню у складі виручки від реалізації 

товарів у поточному періоді (4 / 8 * 4) 
14 019 грн 

10 
Сума, що підлягає визнанню у складі доходів майбутніх 

періодів (7 / 8 * 4) 
981 грн 

11 Гранична дата для застосування знижки 15.07.2016 

 За підсумком документа Видаткова накладна № 147 від 16.05.2016 визнано 

дохід від реалізації на суму 14 019 грн та доходи майбутніх періодів за 

результатами програм лояльності на суму 981 грн. 

 

Розрахунок виконав:      _______ ____________ 
           (підпис) 
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У.2. Приклад складання акта списання доходів майбутніх періодів за 

результатами програм лояльності 

ТОВ «___________»        м. Київ 

16 липня 2016 року 

 

Акт списання № ВН147 

доходів майбутніх періодів за результатами програм лояльності 
№ 

з/п 
Показник розрахунку Значення 

1 Документ нарахування доходів майбутніх періодів Видаткова накладна № 147 від 16.05.2016 

2 Підстава для нарахування Наказ про надання знижок № 18 від 01.04.2016 

3 Маркетингова акція 10 % протягом 2 місяців 

4 Сума документа 15 000 грн 

5 Гранична дата для застосування знижки 15.07.2016 

6 Сума до списання 981 грн 

 

 За підсумком документа Акт списання № 147 від 16.07.2016 списано 

доходів майбутніх періодів за результатами програм лояльності та визнано у 

складі інших операційних доходів на суму 981 грн. 

 

Розрахунок виконав:      _______ ____________ 
           (підпис) 
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Д
одаток Ф

 

П
риклади складання окрем

их відом
остей щ

одо обліку доходів м
айбутніх періодів за результатам

и 

програм
 лояльності 

Ф
.1. П

риклад складання відом
ості списання доходів м

айбутніх періодів за результатам
и програм

 

лояльності 

ТО
В

 «___________» 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

м. К
иїв, 31.07.2016 

В
ідом

ість списання №
 Д
М
П

16-7 

доходів м
айбутніх періодів за результатам

и програм
 лояльності 

№
 

з/п 
Д
окумент нарахування 

П
ідстава нарахування 

М
аркетингова акція 

С
ума 

документу, грн 
Гранична дата 

застосування зниж
ки 

С
ума до 

списання, грн 

1 
В
идаткова накладна №

 102 від 
05.04.2016 

Н
аказ про надання зниж

ок №
 12 

від 01.02.2016 року 
5%

 протягом 3 
місяців 

41 000 
04.07.2016 

1 577 

2 
В
идаткова накладна №

 111 від 
09.04.2016 

Н
аказ про надання зниж

ок №
 12 

від 01.02.2016 року 
5%

 протягом 3 
місяців 

22 500 
08.07.2016 

865 

3 
В
идаткова накладна №

 147 від 
16.05.2016 

Н
аказ про надання зниж

ок №
 18 

від 01.04.2016 року 
10%

 протягом 2 
місяців 

15 000 
15.07.2016 

981 

4 
В
идаткова накладна №

 182 від 
18.05.2016 

Н
аказ про надання зниж

ок №
 18 

від 01.04.2016 року 
10%

 протягом 2 
місяців 

24 000 
17.07.2016 

1 570 

5 
В
идаткова накладна №

 198 від 
24.05.2016 

Н
аказ про надання зниж

ок №
 18 

від 01.04.2016 року 
10%

 протягом 2 
місяців 

14 800 
23.07.2016 

968 

6 
В
идаткова накладна №

 124 від 
29.05.2016 

Н
аказ про надання зниж

ок №
 12 

від 01.02.2016 року 
5%

 протягом 3 
місяців 

31 800 
28.07.2016 

1 223 

 
У
сього: 

 
 

149 100 
 

7 184 
 

За підсумком документа списано доходів майбутніх періодів за результатами програм лояльності та визнано 

у складі інш
их операційних доходів на суму 7 184 грн. 

 Розрахунок виконав: 
_______ 

____________ П
огодж

ено: Головний бухгалтер:   _______ 
____________ 
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Ф
.2. П

риклад складання відом
ості аналітичного обліку доходів м

айбутніх періодів за результатам
и 

програм
 лояльності 

 ТО
В

 «___________» 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

м. К
иїв 

 

В
ідом

ість аналітичного обліку доходів м
айбутніх періодів за результатам

и програм
 лояльності за 

липень 2016 року 

№
 

з/п 
С
егмент покупців 

С
альдо на початок 

періоду, грн 

У
 дебет рахунку з 

кредиту рахунків 

У
сього 

за 

дебетом, 

грн 

З кредиту рахунку в 

дебет рахунків 
У
сього за 

кредитом, 

грн 

С
альдо на кінець 

періоду, грн 

Д
т 

К
т 

70 
71 

30 
36 

Д
т 

К
т 

1 
С
егмент А

 
 

91 820 
24 200 

22 330 
46 530 

 
47 200 

47 200 
 

92 490 

2 
С
егмент Б 

 
57 900 

9 450 
1 900 

11 350 
 

12 000 
12 000 

 
58 550 

3 
С
егмент В

 
 

7 610 
2 920 

290 
3 210 

 
3 250 

3 250 
 

7 650 

 
У
сього: 

 
157 330 

36 570 
24 520 

61 090 
 

62 450 
62 450 

 
158 690 

 

 В
иконавець: 

 
 

 
 

  _______ 
____________ 

 
 

 
 

 
 

 
    (підпис) 
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Д
одаток Х

 

С
труктура та приклад заповнення окрем

их облікових реєстрів щ
одо здійснення операцій з продаж

у 

товарів із наданням
 зниж

ок та бонусів 

Табл.Х
.1. 

С
труктура та приклад заповнення реєстру наявності акційних товарів 

Д
окум

ент-підстава 
Д
ата та час запису 

С
пеціальна акція (посилання 
на довідник «С

пеціальні 
акції») 

Т
овар (посилання на довідник 

«Т
овари» або «Н

ом
енклатура») 

К
ількість 

Н
аказ М

А
РК

128 
25.12.2015 08:00:00 

Н
оворічна 2016 

Ікра червона, 50 г 
100 

Реалізація 0018981 
25.12.2015 10:14:08 

Н
оворічна 2016 

Ікра червона, 50 г 
-2 

Реалізація 0019111 
26.12.2015 11:47:12 

Н
оворічна 2016 

Ікра червона, 50 г 
-4 

П
ідсум

ок за вибіркою
: 

 
 

94 

 

Табл.Х
.2. 

С
труктура та приклад заповнення реєстру накопичення бонусів покупцями 

Д
окум

ент-підстава 
Д
ата та час запису 

К
онтрагент (посилання на довідник «К

онтрагенти» або «К
лієнти») 

К
ількість бонусів 

Реалізація 0018981 
25.12.2015 10:14:08 

0001451113 
5 

Реалізація 0019111 
26.12.2015 11:47:12 

0001451222 
10 

Реалізація 0020413 
28.12.2015 13:11:55 

0001451113 
-2 

П
ідсум

ок за вибіркою
: 

 
13 
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У
 наведеному вищ

е прикладі клієнту з внутріш
нім ідентифікатором «0001451113» спочатку нараховується 

5 бонусів, після чого даний клієнт 2 бонуси витрачає. В
ідповідно, клієнту з внутріш

нім ідентифікатором 

«0001451222» за наведений у прикладі період лиш
е нараховується 10 бонусів. 

Табл.Х
.3.  

П
риклад реєстру накопичення бонусів покупцями для підприємства-дистриб’ю

тора виробів медичного 

призначення, дані умовні 

Д
окум

ент 
Д
ата та 

час запису 
У
года 

К
онтрагент 

Л
ікувальний 
заклад 

Т
овар чек 

П
рограм

а 
нарахування 

Т
овар для 

погаш
ення 

С
трок 

погаш
енн

я 

К
ількість 
бонусів 

В
Н

 К
3415 

30.11.2015 
10:18:01 

РФ
 К

5-
7804 

2301 
Д
Ц
К
Х

 
К
лапан 

серцевий 

В
итратні 

матеріали 
2015/3 

Ш
овний 

матеріал 
кардіологічний 

30.12.2015 
500 

В
Н

 К
3811 

08.12.2015 
12:45:20 

РФ
 К

5-
8113 

1418 
Ф
еоф

анія 
С
тент 

коронарний 

А
нгіо-

комплекти 
2014/2 

Товари для 
проведення К

Г 
08.02.2016 

850 

В
Н

 К
4113 

09.12.2015 
09:37:18 

РФ
 К

5-
8250 

2301 
Д
Ц
К
Х

 
Ш
овний 

матеріал 
кардіологічний 

 
 

30.12.2015 
-400 

П
ідсум

ок за 
вибіркою

: 
 

 
 

 
 

 
 

950 
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Табл.Х
.4. 

П
риклад накопичувального реєстру продаж

у товарів зі зниж
ками, дані умовні 

Д
оку
м
ент 

Д
ата та 
час 
запису 

У
года 

К
онтр
агент 

Л
ікувал
ьний 
заклад 

Т
овар 

С
ум
а 

без 
зниж

ки 

К
ільк
ість 

С
ум
а 

зниж
ки 

всього 

В
ідсото
к 

зниж
ки 

К
ількість 
витрачен

их 
бонусів 

О
снова 
для 

надання 
зниж

ки 

М
ене

дж
ер 

А
вто

ризац
ія 

В
Н

 
К

4113 
09.12.201
5 09:37:18 

РФ
 К

5-
8250 

2301 
Д
Ц
К
Х

 

Ш
овний 

матеріал 
кардіологіч

ний 

850 
1 

400 
47,1 

400 
Бонусна 
програма 

Іванче
нко 
В

.С
. 

n/a 

В
Н

 
К

4211 
10.12.15 
11:18 :14 

РФ
 К

5-
8103 

1447 
С
убдиле
р 

С
тент 

коронарни
й 

100 000 
10 

20000 
20,0 

0 
С
трок 

придатно
сті < 30%

 

П
етри
ченко 
О

.Г. 

Д
енис
енко 
О

.М
., 

09.12.
15 

16:23:
47 

П
ідсум

ок за 
вибіркою

: 
 

 
 

 
100 850 

11 
20400 

20,2 
400 

 
 

 

  












