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У статті розглянуто теоретичні аспекти споживчого кредитування курортних послуг. Проаналізовано суспільноекономічні умови, що впливають на формування та подальше функціонування споживчого кредитування курортних
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ВСТУП
Споживчий кредит на придбання курортних послуг має важливе суспільне значення. В умовах
ринку споживче кредитування є чинником активізації сукупного попиту, а в фінансовому просторі — джерелом самофінансування придбання послуг системи охорони здоров’я населенням
без залучення бюджетних коштів. Споживчий кредит працює на відтворення людського капіталу,
формування національного багатства, основу якого становить людина, її здоров’я, а відтак її
здатність до праці та продуктивність. У фінансовому вимірі проблема кредитної заборгованості
людини виглядає мізерною у порівнянні з небезпекою втрати життя і здоров’я внаслідок недофінансування придбання лікарняних чи санаторно-курортних послуг. На даний час українське
суспільство не сприймає споживчий кредит як цивілізаційну норму, елемент культурного розвитку в умовах глобалізації. Зазначимо, що споживчий кредит в Україні ще не досяг свого повного
потенціалу, тому важливо, щоб його активізація у сфері лікувально-оздоровчих послуг відбувалася у перспективному напрямі.
Проблеми споживчого кредитування та пошук шляхів їх розв’язання знайшли відображення в
наукових працях дослідників актуальних проблем фінансів, грошового обігу та кредиту. Значний
внесок в розробку цього напряму досліджень належить українським вченим: Ю.М. Воробйову [1],
І.І. Д’яконовій [2], В.В. Корнєєву [3], М.І. Крупці [4], В.Д. Лагутіну [5] та іншим. В їхніх працях
розглядаються питання економічної сутності, стану, динаміки, значення споживчого кредиту у
розвитку продуктивних сил національної економіки та модернізації її фінансово-кредитної системи. Незважаючи на актуальність проблем удосконалення механізму споживчого кредитування в
Україні, на даний час в науковому просторі спостерігається недостатній рівень їх вивчення,
відсутність спеціальних досліджень, присвячених питанню споживчого кредитування лікувально-оздоровчих послуг.
ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Метою дослідження є вивчення питання організації споживчого кредитування в сфері курортних послуг. Досягнення поставленої мети передбачає розв’язання конкретних завдань: з’ясування
суті, особливостей споживчого кредитування курортних послуг, аналіз сучасних тенденцій та
можливих перспективних напрямів його активізації.
РЕЗУЛЬТАТИ
В економічній літературі подаються визначення поняття споживчого кредиту, що мають спільні
та відмінні характеристики. Багатозначність трактування цього поняття пояснюється динамікою
суспільно-економічних умов в державі, функціонуванням фінансово-кредитного механізму на
конкретному етапі історичного розвитку, рівнем розвитку сфери послуг, орієнтованих на споживача. Очевидно, що теоретичне підґрунтя споживчого кредитування слід розглядати з урахуванням статичної та динамічної компонент, що визначають об’єктивну реальність застосування цієї
дефініції.
До усталених понятійних конструкцій споживчого кредитування слід зарахувати:
1) «продаж товарів і послуг безпосередньо споживачам із розстроченням платежу, що створює
додаткову зручність споживачу завдяки можливості одразу споживати необхідний товар і сплачувати його вартість відповідними частками» [6, с. 101];
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2) «кошти, що надаються кредитодавцем (банком або іншою фінансовою установою) фізичним особам на придбання споживчих товарів або послуг у тимчасове користування, під процент,
на умовах забезпечення, строковості, платності та цільової спрямованості» [7, с. 413].
Динамічними залишаються функціональні характеристики споживчого кредиту, їх аналіз знаходиться в дискусійній площині: «за його користування сплачується як правило вищий відсоток,
ніж за інші види позик», «пов’язаний із труднощами реалізації», «для придбання товарів тривалого користування підвищеного попиту, що є у вільному продажу», «максимальний термін позички
— 3 роки» та ін. [6, с. 101].
Вважаємо, що споживче кредитування знаходить відображення в типології кредитування фізичних осіб. Д.М. Розенберг визначає термін «кредит для фізичних осіб» як позику, яка надається
індивідуальним позичальникам у невеликих розмірах [8, с. 252]. Однією із важливих рис споживчого кредиту на придбання лікувально-оздоровчих послуг є його доступність за обсягами для
фізичних осіб. У цьому випадку активізовуватиметься споживче кредитування у механізмі самофінансування придбання лікувально-оздоровчих послуг громадянами.
Дж. Блек визначає, що споживчий кредит — це кредит, що надається постачальниками товарів
та послуг споживачам на умовах розстрочення, відстрочення платежу або при використанні кредитних карток чи інших платіжних систем [9, с. 394].
Лікувально-оздоровчі послуги виступають особливим товаром, тому, крім звичайної реалізації,
санаторно-курортні заклади можуть надавати фізичним особам розстрочку при оплаті цих послуг.
У Правилах торгівлі у розстрочку від 1998 p. встановлювався порядок продажу суб’єктами господарювання товарів фізичним особам у кредит, тобто за умов відстрочення кінцевого розрахунку
на обумовлений строк і на визначений відсоток виключно для тих громадян, які мають постійний
дохід і постійно мешкають у місті або іншому населеному пункті, де знаходиться суб’єкт господарювання [10]. На даний час у «Правилах торгівлі у розстрочку фізичним особам» від 2011 р.
немає обмежень щодо проживання громадянина та місця знаходження суб’єкта господарювання,
натомість основний акцент ставиться на довідці працедавця працівнику для придбання товарів у
розстрочку [11].
Потребує уточнення трактування поняття «споживчий кредит» в контексті врахування особливостей нематеріальної природи послуг та інституціоналізації захисту прав їх споживачів. Так, у
визначенні: «споживчий кредит — кошти, що надаються кредитодавцем (банком або іншою фінансовою установою) споживачеві на придбання продукції» [12], мета отримання позики сприймається
з умовним обмеженням придбання продукції з матеріально-речовим вираженням. Натомість, фінансовий механізм захисту прав споживачів поширюється рівноцінно й на сферу нематеріального
виробництва і, зокрема, на курортні послуги, банківські, страхові, інформаційні та інші послуги.
В офіційному роз’ясненні Національного банку України для споживачів за споживчим кредитом подано визначення: «споживчий кредит — це кредит, що надається споживачеві на придбання продукції для особистих потреб, які безпосередньо не пов’язані з підприємницькою діяльністю або виконанням обов’язків найманого працівника» [13].
Дуалізм споживчого кредиту полягає в тому, що він може мати природу банківської або ж
фінансової послуги. Найперше, банківський споживчий кредит — це вартісна економічна категорія, що виражає рух вартості від кредитора до позичальника-фізичної особи (домогосподарства),
формалізованої як банківська операція з надання позики споживчого характеру на умовах повного чи часткового фінансового забезпечення покупки, строковості, платності, повернення. Споживче кредитування — фінансова послуга у формі позики, відстроченої оплати, продажу на виплат зі зміною реальної вартості продажу продукції (товарів, робіт, послуг), а також застосування
інших способів фінансового забезпечення, що містить елементи кредитного характеру. До його
функціональних особливостей в курортній сфері слід зарахувати наступне:
 споживчий кредит є засобом задоволення індивідуальних потреб людини у забезпеченні повноцінного відпочинку, відновлення її життєвих сил і здоров’я;
 чинником згладжування нерівностей в доходах та добробуті громадян, зменшення масштабів
та глибини процесів соціального відторгнення домогосподарств від користування послугами системи охорони здоров’я;
 відображає рух вартості між кредитором і позичальником стосовно кредитування кінцевого
споживання;
 підвищує попит населення на курортні послуги, дає можливість збільшити рівень завантаження санаторно-курортних закладів, що позитивно впливає на їх фінансово-господарську
діяльність і комплексно сприяє розвитку фінансового потенціалу курортів.
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Споживчий кредит надається фізичним особам (домогосподарствам) на придбання комплексу
курортних послуг, що включені у вартість курортного обслуговування з урахуванням технологічних особливостей послуг як товару: збіг у часі та в просторі процесів виробництва, реалізації і
споживання вартості.
Питання кредитування придбання послуг охорони здоров’я передбачає проведення спеціального аналізу фінансового забезпечення домогосподарства. Учасники домогосподарства мають різну
кредитоспроможність як фізичні особи. Так, за необхідності придбання послуг, спрямованих на
підтримку та відновлення здоров’я, ця проблема вирішується на рівні сім’ї — родини або ж одноосібно. Основною умовою надання споживчого кредиту є достатня кредитоспроможність позичальника, основу якої складають грошові доходи фізичної особи.
Фізичні особи також можуть надавати кредит на споживчі цілі одна одній. Кошти можуть бути
передані від одного домогосподарства до іншого на умовах безплатності та зворотності, а також
можуть формуватись елементи кредитних відносин як окремо, так і в поєднанні між собою, зокрема такі: 1) визначення терміну користування коштами; 2) цільовий характер використання грошей; 3) відсотки, винагорода за користування; 4) санкції.
Проблема відсутності фінансових стимулів щодо розширення діяльності в сфері банківського
споживчого кредиту, а також можливості збільшення пропозиції споживчих кредитів може бути
розв’язана «за наявності чіткої стратегічної лінії та інструментів сприяння на споживчий настрій
цільової групи». За такої умови будь-який із системних операторів кредитного ринку може розраховувати на значне зростання обсягів споживчого кредитування [2, с.60-62]..
У системі банківського менеджменту на даний час недостатньо уваги приділяється питанню
розробки спеціальних пропозицій, які могли б за своєю оригінальністю та інноваційністю підвищувати конкурентоздатність банківської справи на кредитному ринку. Окремого вивчення потребує питання орієнтування банків на формування фінансово-кредитних преференцій для курортної справи, зниження процентних ставок, створення більш сприятливих умов доступу громадян
до цільового споживчого кредитування курортних послуг. Зрештою, найближчим часом банки
мають розробити оригінальні та прийнятні пропозиції мікрокредитування курортних послуг в
комплекті з медичним страхуванням для українського населення.
Не випадково фінансові посередники, стикаючись із низьким рівнем ділової активності, здійснюють прагматичне комплектування послуг. Водночас позичальники у своїх внесках змушені сплачувати ще й страхові витрати в додаток до свого регулярного платежу за споживчим кредитом.
Укомплектувавши медичне страхування із споживчим кредитуванням, страхувальник таким чином може привабити здорових людей із значним рівнем ділової активності для фінансування витрат споживчого кредиту. У цьому разі комплектація сприятиме структурним зрушенням в напрямі зниження ризику вхідних грошових потоків страховика. Водночас, комплектація може знизити обсяги споживчого кредитування курортних послуг в результаті зростання вартості комплексу курортних послуг на суму страхових внесків, і як наслідок, програми споживчого кредитування ставатимуть менш привабливими за умови їх комплектації із страховими послугами, в яких
немає потреби.
Питання удосконалення механізму споживчого банківського кредитування може спричинити
дискусію щодо виникнення додаткової «напруги» для банківського сектору з обґрунтуванням того,
що кредитні установи не будуть налаштовуватися під фінансові потреби оздоровлення населення
та проблеми розвитку курортної справи. Крім того, цільове залучення кредиту фізичними особами для оплати санаторно-курортних послуг ототожнюється з активними банківськими операціями з підвищеним кредитним ризиком, спричиняє додаткові застереження кредитора, відображається
на ускладненні умов отримання споживчого кредиту та подорожчання його вартості.
Інтеграція курортної та банківської справи можлива через надання споживчих позик суб’єктам
курортної справи для наступної реалізації курортних послуг в порядку кредитування. У цьому
разі споживчий банківський кредит слід розглядати і як джерело фінансового забезпечення розвитку підприємств санаторно-курортного комплексу. В умовах інтеграції курортної та банківської
справи споживчий кредит набуває форми непрямого фінансування реалізації курортних послуг,
причому для інтегрованої з курортом банківської установи процеси взаємодії сприяють скороченню кредитних ризиків і є чинником підвищення ефективності кредитного портфелю. Банківські
установи надаватимуть перевагу стосункам з суб’єктами господарювання, що відзначаються значною діловою активністю в курортному бізнесі, достатньою фінансовою стійкістю та позитивною
репутацією, а підприємства санаторно-курортного комплексу організовуватимуть роздрібний про-
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даж споживчих кредитів. Кредитування санаторно-курортних послуг в цьому випадку поєднує
елементи корпоративних та споживчих позик.
Споживче кредитування придбання послуг санаторно-курортного оздоровлення та лікування
можуть здійснювати кредитні спілки, засновані на кооперативних неприбуткових засадах з метою задоволення потреб їх членів в порядку взаємного кредитування та надання фінансових послуг. Кредитні спілки можуть надавати споживчі кредити на умовах платності, строковості та
забезпеченості в готівковій та безготівковій формах, а також залучати для цілей споживчого кредитування кредити банків та фінансових установ, кошти підприємств та організацій задля надання кредитів своїм членам, бути членом платіжних систем [14, с. 215-216]. Офіційних статистичних даних про те, які обсяги споживчих кредитів кредитні спілки надають на невідкладні потреби
своїм членам, на лікування та санаторно-курортне оздоровлення немає, проте очевидно, що ця
діяльність не є значною. Гіпотетично можна розглядати «курортні» кредитні спілки, спеціально
створені для кредитування придбання послуг лікування, оздоровлення, відпочинку.
Споживче кредитування придбання санаторно-курортних послуг суб’єктами господарювання
для власних працівників не є поширеним. Це пояснюється тим, що фінансування оздоровлення
працівників та членів їх сімей здійснюється з джерел фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності, фонду первинної профспілкової організації. Підприємства практикують також виплату матеріальної допомоги на невідкладні індивідуальні потреби, компенсаційні
виплати на оздоровлення, передбачають видачу путівок в порядку матеріального заохочення та
преміювання трудового колективу з власних фондів фінансових ресурсів, створених з прибутку.
Тому споживче кредитування придбання санаторно-курортних послуг у практичній площині обмежується авансуванням виплат персоналу з фонду заробітної плати з подальшим погашенням
споживчого кредиту через щомісячне утримання із заробітної плати сум, що відповідають розподіленим часткам тіла кредиту без застосування відсотків. Натомість суб’єкти господарювання,
гарантуючи доходи, забезпечують формування кредитоспроможності своїм працівникам, приймають інтегровану участь у зарплатних проектах та кредитних програмах банків. Споживче кредитування під заробітну плату проводиться без визначення цілі одержання кредиту з використанням кредитної карти.
Тривалий період часу, практично до 2010 року, банківські установи не застосовували активно
кредитні картки. Банки рідко пропонували кредит на кредитні карти навіть своїм клієнтам з хорошою кредитною історією. Кредити на кредитну карту — це один з усталених у міжнародній практиці каналів продажу при споживчому кредитуванні. Такі кредити дозволяють банкам краще контролювати фінансові показники позичальника, розробляти різні програми лояльності для клієнтів.
Водночас, хоча вони є менш витратні, ніж кредити, що видаються у точках продажу та забезпечені кращим контролем за ризиками, процентні ставки залишаються надмірно високими. В Україні немає обмеження щодо рівня реальної ставки за кредитом на кредитну картку, поширена
практика застосування прогресивної шкали відсотків (напр.: 0% за перші 30 днів, 15% з 31-60
день, 30% за період з 61-90 днів…). З одного боку, ставка не є «плаваючою» — її значення відоме
заздалегідь, однак і не фіксована, бо не є сталою за весь період кредиту [15, с. 18].
В умовах глобалізаційних процесів картковий споживчий кредит в перспективі стає звичним
джерелом фінансового забезпечення витрат на придбання послуг санаторно-курортного оздоровлення та лікування не тільки в межах України, але й на розвинутих курортах Європи та світу.
Таким чином, з метою збільшення спроможності фінансової системи акумулювати ресурси для
забезпечення потреб економічного зростання розширюватиметься та вдосконалюватиметься сфера
безготівкових розрахунків з використанням спеціальних платіжних засобів, запровадження сучасних технологій забезпечення надійного та ефективного обслуговування учасників розрахунків, створення уніфікованої інфраструктури та реалізації супутніх проектів у соціальній сфері [16].
ВИСНОВКИ
Отже, активізація споживчого кредитування курортних послуг сприятиме усуненню асиметрії
у доходах громадян, покращенню фінансового стану домогосподарств зі скрутним матеріальним
становищем, реалізації фінансових планів на санаторно-курортне лікування та оздоровлення населення, підвищенню ефективності фінансово-господарської діяльності підприємствами санаторно-курортного комплексу України.
Головна роль у розвитку споживчого кредитування курортних послуг відводиться банківським
установам, з їх участю в курортному бізнесі можливо впроваджувати дисконтні та бонусні програми продажу курортних послуг, застосовуючи спеціальні платіжні засоби для безготівкових
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розрахунків. А це, в свою чергу, призведе до розвитку конкурентних можливостей інтегрованих з
курортною сферою банків та сприятиме збільшенню обсягів реалізації курортних послуг. Активізація встановлення банкоматів, посттерміналів у санаторно-курортних закладах сприятиме наданню різних видів сервісних послуг кредитно-розрахункового характеру і має позитивно позначитися на офіційних фінансових показниках їх діяльності, сприяти детінізації курортного бізнесу. Перспективним напрямом подальших досліджень є проблема активізації інвестиційного кредитування курортного бізнесу.
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