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У статті досліджено відмінні особливості різних видів знижок з ціни: проаналізовано 
структурно-логічну сутність визначень різних видів знижок та особливості їх 
застосування. Сформульовано авторські пропозиції щодо удосконалення класифікації видів 
цінового стимулювання споживачів і посередників в частині поділу всіх видів знижок за 
ознакою «За ініціатором» та всіх видів стимулювання за ознакою «За видами впливу». 
Пропозиції спрямовані на поглиблення розуміння структурно-логічної сутності всіх видів 
цінового стимулювання споживачів і посередників, на поглиблення розуміння сутності 
бізнес-процесів, які відбуваються, а також поліпшення на цій основі методичних підходів до 
маркетингового ціноутворення різних суб’єктів господарювання. Сформульовано 
рекомендації щодо застосування різних видів цінового стимулювання в практичній 
діяльності суб’єктів господарювання. 
 
Price policy intensification is one of the most effective ways of being first at the market, holding and 
expanding the sales markets for manufacturers as well as economic activity stimulating in general 
for all market players in the conditions of globalization. 
The purpose of the article is scientific background for the improvement of classification of price 
stimulation types for consumers and intermediaries from the point of view of marketing pricing.  
Differential characteristics of different types of price discounts have been investigated: the 
structural and logical essence of various types of discounts definitions and the peculiarities of their 
use have been analyzed. It has been noted that some types of discounts have several names, which 
requires the accordance of the categorical and conceptual apparatus of the study.  
Taking into account the fact that the use of discounts can be initiated by both the manufacturer and 
other subjects of realization chain (intermediaries, dealers and sellers) or conjointly, all types of 
discounts are proposed to be classified on the basis of the «Initiator» (to be divided into: «discount 
from manufacturer» and «discount from the seller»). 
The author’s proposals for improving the classification of price stimulation types for consumers 
and intermediaries in the division of all types of discounts on the basis of «By types of influence» 
(for: «Direct stimulation (discounts)» and «Hidden types of stimulation») are formulated. 
The proposals are aimed at deepening the understanding of structural and logical nature of all 
types of price stimulation for consumers and intermediaries, at deepening the understanding of 



business processes essence that take place at the stage of product sales, as well as improvement of 
methodological approaches to marketing pricing of various economic entities on this basis. 
The collated recommendations for application of various price stimulation types in the practical 
activity of domestic business entities are formulated. 
The results of the study can be used in the practical activity of manufacturers and trading 
enterprises, as well as a basis for further scientific developments in the improving the processes of 
marketing pricing of domestic business entities. 
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Постановка проблеми у загальному вигляді та її зв'язок із важливими науковими чи практичними 

завданнями. Економічна глобалізація, що розпочалась наприкінці XX ст., швидко поширюється і проблеми всесвітньої 
економічної інтеграції, пов’язані з лібералізацією міжнародної торгівлі, формуванням інформаційного суспільства та 
дерегулюванням економічних процесів, поступово постають перед кожним суб’єктом господарювання. Це 
підштовхнуло й вітчизняних товаровиробників до активізації освоєння інноваційних напрямків розвитку, нових видів 
діяльності, нових механізмів господарювання. Одним з таких дієвих напрямків є активна цінова політика, при вдалому 
виборі якої можна забезпечити отримання стабільного прибутку і навіть збільшити доходи. 

Цю думку підтримують вітчизняні науковці. Зокрема, Мазур О.Є. відзначає, що можливості 
диференціації продукту з часом об’єктивно скорочуються, а якість продуктів уніфікується. Через це товарна 
політика поступається місцем ціновій політиці [1]. 

Під час кризи споживачі природньо шукають пропозиції, які дозволяють отримати більше за свої 
гроші, а посередники охочіше співпрацюють з тими, хто пропонує нижчі ціни. Як показала проведена Карпенко 
Ю.М. [2, с. 338-339] оцінка, на українському ринку найбільш поширеними є саме засоби цінового 
стимулювання. 

Проблема полягає в тім, що стимулювання через зниження цін на товари діє лише у короткостроковому 
періоді і дає короткостроковий ефект. Отже заходи, спрямовані на залучення нових покупців та їх заохочення до 
придбання великих партій товару (що і є стратегічною метою таких дій), мають бути інтегрованими в маркетинговий 
план (у т.ч. комунікаційний медіа-план) компанії. Таким чином, проблема цінового стимулювання споживачів та 
посередників лежить в площині правильного визначення товаровиробником відповідних видів стимулювань (яких існує 
кілька десятків) та їх узгодження з іншими заходами підприємства на ринку. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано розв'язання даної проблеми і на 
які спирається автор, виділення не вирішених раніше частин загальної проблеми, котрим присвячується 
означена стаття. Цінове стимулювання споживачів та посередників є дієвим способом збільшення обсягів 
реалізації продукції та розширення ринків збуту для товаровиробника, стимулювання економічної активності в 
цілому всіх суб’єктів ринку. Ця тематика широко досліджена в працях вітчизняних і закордонних таких вчених 
як: Гаркавенко С.С. [3], Григорчук Т.В. [4], Даян А., Троадек Е. та Тродек Л. [5],  Длігач А.О. [6],  Карпенко 
Ю.М. [2],  Котлер Ф. [7], Кузьмина Є.Є. [8], Кушнір Т.Б. [9], Мазур О.Є. [1], Примак Т.О. [11] та інших.  

Так, Даян А., Троадек Е., Тродек Л. [5], Карпенко Ю.М. [2] і  Примак Т.О. [11]  розглядають цінове 
стимулювання як різновид комунікаційних заходів, а Гаркавенко С.С. [3], Котлер Ф. [7] і Мазур О.Є. [1] – як 
ціноутворюючі інструменти. Отже, визначення структурно-логічної сутності різних видів цінового 
стимулювання споживачів та посередників залежить від наукової позиції дослідника. 

Вважаємо, що систематизація різних видів цінового стимулювання з позицій маркетингового 
ціноутворення залишається не достатньо опрацьованою і потребує подальшого поглибленого дослідження. 

Формулювання цілей статті (постановка завдання). Метою статті є наукове обґрунтування 
удосконалення класифікації видів цінового стимулювання споживачів та посередників з позицій 
маркетингового ціноутворення. Відповідно до мети дослідження сформульовано комплекс завдань: 

- дослідити сутність та види знижок з ціни; 
- удосконалити класифікацію видів цінового стимулювання споживачів та посередників; 
- сформулювати рекомендації щодо застосування різних видів цінового стимулювання в практичній 

діяльності вітчизняних суб’єктів господарювання. 
Виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових 

результатів. До цінового стимулювання відносять як прямі привабливі цінові пропозиції (знижки з ціни), так і 
приховані переваги для споживачів і посередників.  

Знижки – це суми, на які зменшується ціна з метою привернення уваги споживачів, розширення ринку 
збуту, збільшення обсягів реалізації.  

Застосування знижок може бути ініційоване як товаровиробником (з метою створення додаткової 
привабливості для кінцевих споживачів і для посередників), так і іншими суб’єктами реалізаційного ланцюга 
(посередниками, дилерами, торгівцями) або ними спільно. 



В наш час в практиці міжнародної торгівлі використовується близько 20 різних видів знижок [8; 10], які 
в різних джерелах мають різні назви, але є тотожними по суті. 

Наприклад, Кузьмина Е.Е. називає «касовими знижками» знижки «сконто», а «сумарними знижками» – 
бонусні знижки. Кузьмина Е.Е. до найбільш характерних відносить лише наступні види знижок [8]:  

- кількісні (поділяються на: прості (некумулятивні) і сумарні (кумулятивні));  
- сезонні;  
- касові; 
- торговельні; 
- стимулюючі. 
Автори [10] цінове стимулювання називають фінансовими пільгами. 
Кушнір Т.Б. і Кісляков В.Г. [9, с.302-303] на продовольчому ринку відмічають такі поширені види 

знижок як: бонусні, спеціальні та сезонні, а також, такі специфічні види знижок як: дисконтні, фіктивні та 
«знижки за час купівлі».  

Карпенко Ю.М. відмічає, що цінове стимулювання основний прояв має через знижки, застосування 
промокодів та купонаж на сайтах виробників або торговців. Конкретний інструмент – це знижка на бренд, 
розпродаж партій товару (колекцій, моделей) та застосування “Black Friday” [2, с.337]. 

Тормоса Ю.Г. відмічає, що найбільшого поширення набули такі види цінових знижок: за кількість 
придбаної продукції, за швидкість платежів, сезонні, дилерські, знижки за комплексну закупку товарів, 
товарообмінний залік. [12]. 

Автори [4; 10] виділяють серед найпоширеніших 15 видів знижок.  
Отже, окремі види знижок мають по кілька назв, що потребує узгодження категорійно-понятійного 

апарату дослідження, існує нагальна необхідність з’ясування структурно-логічної сутності визначень різних 
видів знижок. Проаналізуємо їх особливості. 

 
Таблиця 1. 

Відмінні особливості різних видів знижок 

Вид знижки Сутність та особливості застосування 

Автори, які 
визначають 
даний вид 
знижки 

Загальна 
(проста) 
знижка 

Надається з прейскурантної чи довідкової ціни товару, становить 10–20%, 
практикується при підписанні угод на машини й устаткування, зокрема на 
стандартне. 

[8] 

Знижка 
сконто 

При готівковому розрахунку або за оплату за товар раніше встановленого терміну, 
коли у довідковій ціні передбачено короткотерміновий кредит. Дозволяє 
підвищити ліквідність у продавця і знизити витрати завдяки прискоренню 
оборотності засобів. Покращує фінансовий стан виробника щодо готівкових 
грошей, оскільки зазвичай в практиці ринкових відносин строки оплати рахунків 
за відвантажену продукцію становлять 30-90 діб. 

[4; 8; 10; 12] 
 

Кількісна 
(оптова) 
знижка 

За обсяг придбаного товару (як відсоток від загальної вартості встановленого 
обсягу поставки). Може встановлюватися як на окремі покупки, так і на сумарні 
покупки за певний період часу (останні спонукають споживачів купувати в одного 
продавця, оскільки сума знижок більша, ніж у разі купівлі в різних продавців). 
Виробник знижує ціни, але заощаджує витрати на продаж, збереження і 
транспортування товару, прискорює реалізацію продукції, оборот капіталу, 
одержуючи в результаті додатковий прибуток. Встановлюють також з метою 
збереження максимально можливого обсягу продажів. 

[4; 8; 10; 12] 
 

Прогресивна 
знижка 

Надається за умови покупки великої кількості вже відомого покупцям товару. [4; 10] 

Клубна 
знижка 

Надаються членам різних (національних, міжнародних) дисконтних клубів на 
послуги і товари. 

[4; 10] 

Дилерська 
знижка 

Надається виробником постійним дилерам/посередникам за послуги з просування 
продукції до споживача (поширена на промисловому ринку при продажу 
автомобілів, деяких видів стандартного устаткування). Важлива для виробника, 
оскільки просування товарів перекладається на посередників (покривають витрати 
дилера і забезпечують йому прибуток). 

[4; 10; 12] 

Функціональ

на 
(торговельна

) знижка 

Надається продавцями товару учасникам каналу товароруху за умови виконання 
певних функцій щодо продажу, зберігання, ведення обліку товару та його 
просування. 
 

[4; 8; 10] 
 

Спеціальна 
(персоніфіко

Надається постійним або привілейованим покупцям, у яких зацікавлені продавці. 
Розвиває зацікавленість у пробних і елітних видах товарів. Це знижка за тривалість 

[4; 9; 10] 
 



вана) знижка відносин, за допомогою якої прагнуть утримати постійних клієнтів (її розмір є 
комерційною таємницею). 

Сезонна 
знижка (після-
, предсезонна 
знижка) 

Надається при придбанні товару, коли відсутній основний попит на нього: за 
купівлю несезонного товару або в період сезонного розпродажу. Дозволяє 
виробнику підтримувати виробництво на стабільному рівні протягом року. 

[4; 8; 9; 10; 
12] 

 

Бонусна 
знижка 
(знижка за 
оборот) 

Надається постійним покупцям (або агентам) за придбання протягом певного 
періоду попередньо обумовленої кількості товару. Встановлюється шкала знижок 
залежно від обороту протягом визначеного терміну (зазвичай 1 рік), а також 
порядок виплати сум на основі цих знижок. Можуть досягати 15-30 %. 

[4; 8; 9; 10] 
 

Закрита 
знижка 
(трансферт

на) 

Знижка на продукцію, яка реалізується через внутрішньофірмові поставки, 
внутрішню торгівлю економічних об’єднань, а також на товари, що поставляються 
за спеціальними міжадміністративними домовленостями. 

[10] 

Експортна 
знижка 

Надається іноземним покупцям понад діючих знижок для покупців внутрішнього 
ринку. Мають підвищити конкурентоспроможність товару на зовнішньому ринку. 

[4; 10;] 

Прихована 
знижка 

Надаються покупцям у вигляді знижок на фрахт, пільгових чи безвідсоткових 
кредитів, шляхом надання безкоштовних послуг, придбання наборів товарів (ціна 
встановлюється нижче, ніж сума цін компонентів набору). 

[4; 10; 13] 

Знижки за 
повернення 
раніше 
купленого 
товару 

Трейдін або товарообмінний залік. Надається у разі повернення покупцем раніше 
купленого в даного підприємства товару застарілої моделі (при продажу 
автомобілів, електроустаткування, рухомого складу, стандартного промислового 
устаткування) з метою підтримки обсягу продажів і прибутку на можливо 
максимальному рівні. 

[4; 10; 
12; 13] 

 

Пільгова 
знижка 

Встановлюються з метою стимулювання збуту певних видів товарів. [10] 

Випадкова 
знижка 

Використовується рідко і не носить регулярного характеру (випадковий принцип). 
Буває досить ефективною, оскільки дозволяє залучати велике число покупців, 
зацікавлених у низьких цінах. 

[13] 

Знижки на 
іншому  
ринку 

На інших ринках (демографічних, географічних, зовнішніх) ціни встановлюються 
нижче, ніж на тому, де в даний час працює підприємство. 

[13] 

Знижки на 
певний 
період часу 

Встановлюють на ходовий товар з метою активізувати споживчий попит. [13] 

Святкова 
знижка 

Виступає як благодійність. Не розглядається як засіб підвищення попиту на 
товари; як правило, сприяє зміцненню іміджу і положення фірми на ринку. 

[13] 

Кешбек  Відстрочена знижка (від англ. Cashback – повернення готівки), яка повертається 
клієнту після закінчення періоду, відведеного на обмін/повернення. 
Використовується в роздрібній торгівлі, інтернет-торгівлі, банківській справі, 
гральному бізнесі.  

[13] 

Фінальна 
знижка 

Застосовуються на фінальну партію чи одиницю товару. [4; 10] 

Стимулююча 
знижка  

Надається посередникам за виконання рекламної діяльності. [8] 

Складні 
знижки 

Надання кількох видів знижок одночасно. [4] 

Знижки на 
уторговуван

ня 

Передбачають на завершальному етапі узгодження остаточної ціни. 

 

[4] 

Знижка за 
комплексну 
закупку 
товарів 

Підприємства, які реалізують взаємодоповнюючі товари, використовують 
спеціальні знижки, що надаються покупцям при комплексній закупці (наприклад, 
комп’ютери та програмне забезпечення).  

[12] 

Джерело: систематизовано автором 
 

Знижки з ціни можуть бути ініційовані як товаровиробником, так і іншими учасниками логістичного 
ланцюга (оптовими, роздрібними посередниками, торговцями) або ними спільно, за рахунок зменшення власної 
частки прибутку. Таким чином, всі види знижок з ціни можна поділити за ініціатором і систематизувати 
наступним чином (рис.1).  

Такий поділ є доволі умовним, адже виробник може виступати в ролі продавця або продавець може 
використовувати не характерні для торгівлі знижки (наприклад, в умовах елімінації), але класифікувати знижки 



необхідно з метою вдосконалення на цій основі теоретико-методичних підходів до ціноутворення на різних 
рівнях реалізації продукції. 

Всі види цінового стимулювання можна також поділити за класифікаційною ознакою «За видами 
впливу» на прямі й приховані. Тоді, до прямих відносяться всі види знижок, а до прихованих ціннісних 
пропозицій наступні: 

- надання безкоштовних зразків продукції; 
- надання товарів на пробу; 
- надання додаткової кількості товару безкоштовно; 
- купони;  
- упаковки за пільговою ціною; 
- поєднаний продаж;  
- премії;  
- розпродажі; 
- конкурси; 
- лотереї; 
- ігри; 
- лото; 
- гарантійне обслуговування;  
- сервіс. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Рис.1. Класифікація видів знижок з ціни «За ініціатором» 
Джерело: систематизовано автором. 

 

Види знижок з ціни 

Знижки від виробника Знижки від продавця 

Загальна (проста) знижка 

Знижка сконто 

Кількісна (оптова) знижка 

Прогресивна знижка 

Спеціальна 
(персоніфікована) знижка 

Бонусна знижка 
 (знижка за обіг) 

Клубна знижка 

Дилерська знижка 

Закрита знижка 

Експортна знижка 

Сезонна знижка 

Приховані знижки 

Знижки за повернення 
раніше купленого товару 

Знижки на іншому ринку 

Випадкова знижка 

Пільгова знижка 

Кешбек  

Знижки з приводу 
національного свята, 

ювілею 

Знижки на певний період 
часу 



Такий поділ також є умовним, адже Примак Т.О. [11], наприклад,  зазначає, що купонаж займає 
проміжне положення між прямим зниженням цін і зниженням цін з відстроченням одержання знижки.  

В свою чергу, «надання додаткової кількості товару безкоштовно» можна деталізувати на: 
- у натуральному вираженні (поштучно: 50 шт.+5шт.; у грамах: +15г); 
- у відносному вираженні (у відсотках: +10%); 
«купонаж» на: 
- роздача купонів в громадських місцях; 
- розсилка купонів поштою (у т.ч. через електронну пошту); 
- надання купонів при покупці (у т.ч. на упаковці товару); 
- поширення купонів через пресу; 
«конкурси» на: 
- конкурси для дітей; 
- технічні конкурси; 
- сімейні конкурси; 
«гарантійне обслуговування» на: 
- наявність сервісних центрів;  
- доставка товару споживачеві;  
«сервіс» на: 
- фасування товару на замовлення; 
- пакування товару на замовлення. 
Також, всі заходи з ігровими елементами (конкурси, лотереї, ігри, лото) можна узагальнити за ознакою 

«Активні пропозиції». 
Отже, всі види цінового стимулювання споживачів та посередників вважаємо за доцільне 

класифікувати за ознаками: «Пряме стимулювання (знижки)» та «Приховані види стимулювання» (рис.2). 
Удосконалення класифікації видів цінового стимулювання споживачів спрямоване не лише на їх 

систематизацію, а на поглиблення розуміння сутності процесів, що відбуваються на етапі реалізації продукції, а 
також на поліпшення на цій основі методичних підходів до маркетингового ціноутворення різних суб’єктів 
господарювання.   

Враховуючи особливості застосування стимулюючих заходів необхідно відзначити, що комплекс 
цінового стимулювання збуту має бути унікальним для кожного товару. Вибір видів цінового стимулювання 
господарюючими суб’єктами має здійснюватись з огляду на: 

- дослідження особливостей кон’юнктури ринку; 
- вид бізнесу; 
- маркетинговий план (у т.ч. комунікаційний медіа-план) підприємства; 
- урахування особливих характеристик продукції. 
Висновки з даного дослідження і перспективи подальших розвідок у даному напрямі. За 

результатами проведеного дослідження зазначимо наступне: 
1.  Активізація цінової політики є одним з дієвих напрямків завоювання / втримання / розширення 

ринків збуту для товаровиробників та стимулювання економічної активності в цілому для всіх суб’єктів ринку в 
умовах глобалізації. 

2. Дослідження відмінних особливостей різних видів знижок з ціни дозволило  уточнити структурно-
логічну сутність визначень різних видів знижок та особливості їх застосування. Відзначено, що окремі види 
знижок мають по кілька назв, що потребує узгодження категорійно-понятійного апарату дослідження. 

3. Враховуючи той факт, що використання знижок може бути ініційоване як товаровиробником, так і 
іншими суб’єктами реалізаційного ланцюга (посередниками, дилерами, торгівцями) або ними спільно, всі види 
знижок запропоновано класифікувати за ознакою «За ініціатором» (поділяти на: «Знижки від виробника» та 
«Знижки від продавця»). 

4. Сформульовано авторські пропозиції щодо удосконалення класифікації видів цінового 
стимулювання споживачів і посередників в частині поділу всіх видів знижок за ознакою «За видами впливу» 
(на: «Пряме стимулювання (знижки)» та «Приховані види стимулювання»). 

5. Сформульовано узагальнені рекомендації щодо застосування різних видів цінового стимулювання в 
практичній діяльності вітчизняних суб’єктів господарювання. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                          

Рис. 2. Класифікація видів цінового стимулювання споживачів 
Джерело: систематизовано автором 

Пряме стимулювання (знижки) 

Бонусна знижка (за обіг) 

Кешбек  

Види цінового стимулювання споживачів та посередників 

Приховані види стимулювання 

Загальна (проста) знижка 

Знижка сконто 

Кількісна (оптова) знижка 

Прогресивна знижка 

Спеціальна (персоніфікована)  

Клубна знижка 

Дилерська знижка 

Закрита знижка 

Експортна знижка 

Сезонна знижка 

Приховані знижки 

Знижки за повернення 
раніше купленого товару 

Знижки на іншому ринку 

Випадкова знижка 

Пільгова знижка 

Знижки до свята, ювілею 

Знижки на певний період часу 

Надання додаткової кількості 
товару безкоштовно 

Упаковки за пільговою ціною 

Надання товарів на пробу 

Премії  

конкурси 

лотереї  

ігри 

Гарантійне  обслуговування Наявність сервісних центрів 

Доставка товару споживачеві 

Фасування товару на 
замовлення 

Пакування товару на 
замовлення 

лото   

Купони  розсилка купонів поштою  

у натуральному вираженні 

надання купонів при покупці 

роздача купонів в 
громадських місцях 

Надання безкоштовних зразків  

у відносному вираженні 

поширення купонів через 
пресу   

Поєднаний продаж 

Активні пропозиції 

Сервіс 



Пропозиції спрямовані на поглиблення розуміння сутності бізнес-процесів, які відбуваються на етапі 
реалізації продукції, а також поліпшення на цій основі методичних підходів до маркетингового ціноутворення 
різних суб’єктів господарювання.  

Результати дослідження можуть бути використані в практичній діяльності товаровиробників та 
торгівельних підприємств, а також, покладені в основу подальших наукових розробок з вдосконалення процесів з 
маркетингового ціноутворення вітчизняних суб’єктів господарської діяльності. 
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