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Авторами у статті запропоновано концепцію розвитку кредитування сфери послуг. Реа-
лізація концепції дає можливість підвищити життєздатність комерційного банку при креди-
туванні підприємств сфери послуг. 
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1І. Вступ 
Сучасний етап розвитку трансформацій-

ної економіки характеризується значним 
розширенням сфери послуг. Однак поточ-
ний стан розвитку сфери послуг в Україні 
можна оцінити як достатньо низький порів-
няно із західними країнами. При цьому ре-
сурсний потенціал, який має економіка, гео-
політичне розташування, позитивна динамі-
ка розвитку, підвищення обсягів експорту 
послуг свідчать про можливість розвитку 
сфери послуг у майбутньому. Стимулом для 
розвитку підприємств сфери послуг може 
бути активізація кредитування підприємств 
цієї сфери економіки [1].  

Кредитування підприємств сфери послуг 
традиційно відносять до категорії підвище-
ного ризику. Основні проблеми, які виника-
ють у кредитуванні цих підприємств – недо-
статня прозорість ведення бізнесу та відсу-
тність надійного заставного майна. У такій 
ситуації фінансові установи більш ретельно 
перевіряють кредитоспроможність і перспе-
ктиви розвитку конкретного підприємства, 
що, у свою чергу, ускладнює процедуру 
кредитування та збільшує кількість ресурсів, 
які витрачає банк для оцінювання кредито-
спроможності позичальника. Тому ситуація, 
яка складається у сфері кредитування на 
сьогоднішньому етапі, не відповідає вимо-
гам, які ставляться перед нею в умовах сус-
пільно-економічних відносин та які необхід-
но створювати для розвитку підприємств 
сфери послуг.  

Значний внесок у дослідження проблеми 
розвитку сфери послуг в Україні та світі зро-
били такі вчені, як Г. Башнянина, Н. Даниле-
нко, В. Геєць, В. Герасимчук, Е. Лібанова, 
М. Маниліч, С. Мочерний, І. Михасюк, Л. Пан-
кова, Г. Шутак та інші. 

Дослідженню питань управління банків-
ською діяльністю, зокрема кредитним ризи-
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ком комерційного банку, приділяють багато 
уваги такі науковці, як: І. Бушуєва, А. Камін-
ський, Є. Кузьмінов, О. Марковський, О. Пер-
нарівський, Ю. Стадник, І. Ткач та інші.  

Однак, незважаючи на вагомі наукові та 
практичні результати, отримані вищеназва-
ними науковцями, проблема побудови сис-
теми моделей, які давали б змогу банківсь-
ким установам України мінімізувати власні 
кредитні ризики при кредитуванні підпри-
ємств сфери послуг, а також формувати 
ефективний кредитний портфель, що дасть 
змогу активізувати кредитування підпри-
ємств сфери послуг, не вирішена, тому є 
актуальною та потребує подальшого дослі-
дження. 

ІІ. Постановка завдання 
Мета статті – обґрунтувати концепцію 

кредитування сфери послуг у вигляді пое-
тапної процедури. 

ІІІ. Результати 
Кредит - (від латинського “кредо” - вірю) 

є формою руху грошового капіталу, який 
надається в позику на умовах повернення 
та прибутковості. Наявність кредитних від-
носин передбачає, з одного боку, тимчасово 
вільні грошові капітали, власники яких готові 
надати їх на певний строк за певну винаго-
роду (процент), а з іншого - підприємців, які 
бажають тимчасово використати їх у своїй 
виробничій діяльності [2]. 

У процесі кредитування підприємств бан-
ківськими установами, насамперед, урахо-
вуються індивідуальні особливості кругообі-
гу їхніх оборотних коштів. Особливості інди-
відуального кругообігу коштів підприємств 
проявляються в розбіжності часу між виві-
льненням з обороту вартості в грошовій 
формі та авансуванням коштів у новий обо-
рот: на рис. 1 зображені особливості індиві-
дуального обороту коштів підприємства, які 
зумовлюються багатьма об'єктивними і су-
б'єктивними факторами [3]. 
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− рівень організації виробництва;
− рівень організації збуту й постачання;
− інші фактори

 
 

Рис. 1. Фактори, які впливають на особливості обороту коштів 
 
При прийняті рішення щодо видачі кре-

диту підприємству комерційний банк керу-
ється особливостями індивідуального обо-
роту коштів, так, наприклад, для більшості 
підприємств, які надають послуги в курорт-
ному місті в літній період, характерна се-
зонність виробництва та, як наслідок, зале-
жність прибутку підприємства від зміни пори 
року, що збільшує ризик неповернення кре-
диту та зменшує привабливість цього підп-

риємства як позичальника для комерційного 
банку. 

Запропонована авторами концепція роз-
витку кредитування сфери послуг враховує 
особливості розвитку та функціонування 
підприємств цієї сфери в Україні, а також 
завдання ефективного управління кредит-
ною діяльністю комерційного банку з метою 
підвищення його життєздатності. Концепція 
реалізована у вигляді послідовності етапів 
та представлена на рис. 2. 

 

 
 

Рис. 2. Концепція розвитку кредитування сфери послуг 
 
Розглянемо зміст і особливості виконан-

ня етапів концепції розвитку кредитування 
сфери послуг із застосуванням методів еко-
номіко-математичного моделювання. 

Так, на першому етапі проводиться ана-
ліз факторів розвитку кредитування сфери 
послуг: визначається структура національ-
ної економіки країни та частка сфери послуг 
у ній, недостатній розвиток сфери послуг в 
економіці країни вказує на відсталість країни 

та неможливість забезпечення економічної 
стабільності та сталого економічного розви-
тку [4]; також на цьому етапі визначається 
рівень кредитного ризику для сфери послуг 
та інших галузей економіки, які між собою 
порівнюються та робиться висновок щодо 
ризикованості кредитування підприємств 
сфери послуг порівняно з підприємствами 
інших галузей економіки країни [5]. 
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Другий етап полягає у визначенні за-
вдань управління розвитком кредитування 
сфери послуг для комерційного банку, спи-
раючись на результати першого етапу. Ав-
торами були визначені такі завдання управ-
ління розвитком кредитування сфери пос-
луг: 
– управління кредитним ризиком; 
– формування кредитного портфеля бан-

ківської установи. 
Кредитний ризик – це наявний або поте-

нційний ризик для надходжень та капіталу, 
який виникає через неспроможність сторо-
ни, що взяла на себе зобов’язання, викона-
ти умови будь-якої фінансової угоди з бан-
ком (його підрозділом) або в інший спосіб 
виконати взяті на себе зобов’язання [6]. 
Управляння кредитним ризиком пропону-
ється здійснювати за допомогою моделей, 
представлених в концепції на етапі 3.  

Формування кредитного портфеля бан-
ківської установи розглядається на рівні по-
зики та передбачає оцінювання ризиків і 
визначення оптимальної структури кредит-
ного портфеля. 

Управління ризиками та кредитним 
портфелем комерційних банків здебільшого 
здійснюється на основі системного підходу 
та економіко-математичного моделювання 
[6], тому сутність третього етапу полягає у 
вирішенні завдань управління розвитком 
кредитування сфери послуг за допомогою 
зазначених методів моделювання. 

Для забезпечення ефективного управ-
ління кредитним ризиком автором запропо-
новано використовувати сукупність таких 
моделей: 
– структурної моделі оцінювання кредито-

спроможності підприємств сфери пос-
луг; 

– моделі управління кредитним ризиком з 
урахуванням особливостей сфери пос-
луг. 

За допомогою першої моделі підприємс-
тва сфери послуг розбиваються на групи за 
інтегральним показником, який ґрунтується 
не тільки на загальних показниках плато-
спроможності, фінансової стійкості та інших, 
а й на показниках, які є специфічними для 
сфери послуг [7].  

Друга модель побудована на основі ме-
тодів когнітивного підходу та враховує осо-
бливості сфери послуг, що впливають на 
виникнення кредитних ризиків. Побудовану 
модель можна застосовувати для прове-
дення стрес-тестування: залежності ризику 
від різкої зміни значень факторів впливу [1]. 

Застосування Моделі 1 та Моделі 2 в су-
купності дає змогу враховувати специфіку 
та властивості підприємств сфери послуг і, 
як наслідок, полегшити оцінювання інтегра-
льного кредитного рейтингу (ІКР) та змен-
шити ризик. 

Формування кредитного портфеля бан-
ківської установи ґрунтується на основі та-
ких моделей і методів, представлених на 
етапі 3: 
– методи оцінювання перспектив розвитку 

кредитного портфеля; 
– модель структури кредитування для пі-

дприємств сфери послуг; 
– ЛВ-модель оцінювання ризиків кредит-

ного портфеля. 
Сутність методів оцінювання перспектив 

розвитку кредитного портфеля полягає в 
поетапній процедурі обробки ретроспектив-
них даних підприємств-позичальників, що 
дає змогу збільшити кредитний портфель 
банківської установи за рахунок дійсно пер-
спективних підприємств зі стабільною ди-
намікою діяльності, а також залучити інвес-
тиційні ресурси для розвитку сфери послуг в 
Україні [8]. 

Використання Моделі 3 та Моделі 4 в по-
єднанні дає змогу комерційному банку не 
тільки здійснювати ефективний розподіл 
кредитних ресурсів за видами економічної 
діяльності, а й оцінювати ризики складових 
кредитного портфеля, що, у свою чергу, 
дасть змогу здійснювати управлінські рі-
шення залежно від величини прибутку, на 
який очікує фінансова установа, а також ве-
личини ризику, який вона готова прийняти 
[9].  

ІV. Висновки 
Таким чином, вперше розроблено конце-

пцію розвитку кредитування сфери послуг 
на основі поєднання особливостей розвитку 
та функціонування підприємств сфери пос-
луг в Україні, а також завдання ефективного 
управління кредитною діяльністю комерцій-
ного банку з метою підвищення його життє-
здатності. Реалізація концепції дає можли-
вість здійснювати комплексний аналіз та 
приймати обґрунтовані рішення щодо управ-
ління діяльністю комерційного банку при 
кредитуванні підприємств сфери послуг з 
метою підвищення його життєздатності. 
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Миронов О.А., Сергеева Л.Н. Концепция развития кредитования сферы услуг 
Авторами в статье предложена концепция развития кредитования сферы услуг. Реали-

зация концепции позволяет повысить жизнеспособность коммерческого банка при кредито-
вании предприятий сферы услуг.  

Ключевые слова: сфера услуг, коммерческий банк, кредитование, рискованность, конце-
пція. 

Mironov O., Sergeeva L. The concept of development crediting service spheres 
The concept of development crediting service spheres suggestions in the paper by the author. The 

concept implementation makes it possible to increase the viability of commercial bank at crediting 
service sphere’s business. 

Key words: service sphere, commercial bank, crediting, risk-taking, concept. 
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