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вітчизняні банки почали надавати цю фінансову послугу на умовах, що є 
загальноприйнятими у фінансовому світі.  

2. Короткостроковий кредит надається підприємствам для покриття 
витрат по формуванню оборотних коштів на строк до одного року. Цей 
строк використання короткострокового кредиту обумовлений тим, що 
кругообіг оборотних коштів здійснюється звичайно протягом не більше 
одного року. Тому після здійснення кругообігу цих коштів одержаний 
кредит повинен бути повернений банку. В забезпечення по 
короткостроковому кредиту банками приймаються товари в обігу та інші 
активи позичальника. Більш конкретно про структуру забезпечення 
можна говорити після аналізу фінансового стану позичальника. 

3. Кредитні лінії – це згода банку надати кредит протягом певного 
періоду часу в розмірах, які не перевищують заздалегідь обумовленої 
суми 

4. Банківські гарантії, які надаються всім юридичним і фізичним 
особам, що здійснюють підприємницьку діяльність, зареєстровані як 
приватні підприємці і мають реальну можливість виконання зобов'язань 
за договором гарантії 

5. Документарний акредитив — це зобов'язання банку, що відкрив 
акредитив за розпорядженням покупця (апліканта, імпортера), виплатити 
на користь продавця (бенефіціара, експортера) визначену суму в 
обговореній валюті після надання продавцем у зазначений термін 
документів, передбачених в акредитиві, і таких, що підтверджують 
відвантаження товару (надання послуг). 

6. Програми мікрокредитування для фінансування обігових коштів.   
Програму відрізняє максимально спрощена процедура оформлення 
кредиту, що не потребує бізнес-плану і техніко-економічного 
обґрунтування, відсутність комісійних з боку банку за оформлення і 
видачу кредиту. Основне призначення таких кредитів - для поповнення 
оборотного капіталу або поповнення основних засобів. Річна процентна 
ставка по такому кредиту залишається незмінною протягом усього 
терміну та встановлюється на рівні 14-14,5% по валютних кредитах та 
19-20% по гривневих. Сума кредиту може коливатися від 100 доларів 
США до 125 тис. доларів США, або від 1 тис. до 600 тис. гривень. Термін 
кредиту не перевищує 18 місяців. Час для оформлення та видачі таких 
кредитів є мінімальним та займає всього до 5 днів. 

7. Операції з векселями допомагають у проведенні розрахунків з 
контрагентами підприємства без використання дорогих кредитних 
коштів, дозволяють оптимізувати виробничий і фінансові процеси та 
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отримувати відстрочку податкових платежів. 
8. Факторингові операції.  До послуг кредитного характеру, що 

надаються банками підприємствам, належить факторинг - система 
фінансування, за умовами якої підприємство-постачальник товарів 
переуступає короткострокові вимоги за торговельними операціями 
комерційному банку. Факторингові операції включають: кредитування у 
формі попередньої оплати боргових вимог; ведення бухгалтерського 
обліку клієнта, зокрема обліку реалізації продукції; інкасацію 
заборгованості клієнту; страхування його від кредитного ризику. 

Підсумовуючи викладене, потрібно сказати, що овердрафт може 
бути дуже ефективним та зручним інструментом для короткострокового 
фінансування діяльності суб’єктів господарювання.  
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ОРГАНІЗАЦІЯ ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО 

САМОВРЯДУВАННЯ В КОНТЕКСТІ АДМІНІСТРАТИВНОЇ РЕФОРМИ 
Розвиток демократичних процесів та розбудова державності 

України сприяє процесові удосконалення місцевого самоврядування, яке 
виступає запорукою реалізації демократії та вимог Європейської хартії 
місцевого самоврядування. 

За останні роки в Україні здійснено цілий ряд заходів по 
розширенню прав і повноважень органів місцевого самоврядування в 
управлінні економічним і соціальним розвитком населених пунктів, 
зміцнено їх фінансову базу, набули розвитку форми і методи їх взаємодії 
з органами виконавчої влади, застосовуються і впроваджуються 
інноваційні технології в їх діяльності. Важливе значення в цьому плані є 
налагодження процесу підготовки кваліфікованих спеціалістів в органах 
місцевого самоврядування. 

Як показав аналіз стану наукової розробки проблеми організації 
діяльності органів місцевого самоврядування у вітчизняній літературі, 
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українськими вченими створено підґрунтя для її подальшого вивчення. 
Вагомий внесок у дослідження цієї проблеми зробили: О.В. Батанов, 
В.М. Вакуленко, Б.М. Данилишин, М.С. Дністрянський, М.І. Долішній, 
В.М. Князєв, А.А. Коваленко, В.В.Кравченко, Ю.В. Ковбасюк, 
О.Ю.Лебединська, Н.Р.Нижник, М.О. Пухтинський, В.В. Толкованов, 
Т.С. Смирнова, А.В. Степаненко, Ю.П. Шаров та ін. 

Особливої актуальності питання організації діяльності органів 
місцевого самоврядування набуває в нинішній час, коли здійснюється 
процес адміністративно-територіальної реформи, реалізація якої 
розширить відповідальність цих органів за вибір обґрунтованої стратегії 
розвитку територіальних громад, за ефективне використання фінансових 
ресурсів і в цілому за їх успішний і стабільний соціально-економічний 
розвиток. 

Таким чином, проблема організації діяльності органів місцевого 
самоврядування в Україні набуває нового концептуального змісту. Її 
розв’язання сприятиме вирішенню важливих для населення питань у 
межах свого регіону, оскільки саме місцеве самоврядування сьогодні 
виступає важливим фактором демократизації суспільного життя, 
децентралізації управління та необхідною передумовою становлення 
громадянського суспільства, наближення влади до її джерела – народу.  

На сьогодні в Україні закладено конституційні засади місцевого 
самоврядування, зокрема, ратифіковано Європейську хартію місцевого 
самоврядування, прийнято цілий ряд  нормативно-правових актів, які 
регулюють діяльність органів місцевого самоврядування. Разом з тим, 
система місцевого самоврядування на даний час не задовольняє потреб 
суспільства, оскільки функціонування органів місцевого самоврядування 
у більшості територіальних громад не забезпечує створення та підтримку 
сприятливого життєвого середовища, необхідного для всебічного 
розвиткуі самореалізації людини, захистуїї прав, надання мешканцям 
територіальних громад якісних та доступних публічних послуг. [3] Ці 
фактори гальмують процеси формування та реалізацію державної 
політики в даному напрямку і негативно впливають на забезпечення 
сталого розвитку громад. Тому подолати ці негативні наслідки можливо 
за умови проведення реформи місцевого самоврядування, що дозволить 
ефективно розвивати не лише окрему територіальну громаду, а і Україну 
вцілому.   

До важливих питань, що потребують невідкладного вирішення 
щодо організації діяльності органів місцевого самоврядування, можна 
віднести такі: створення належних матеріальних, фінансових та 
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організаційних умов для забезпечення здійснення органами місцевого 
самоврядування власних і делегованих повноважень;  розмежування 
повноважень у системі органів місцевого самоврядування та органів 
виконавчої влади на різних рівнях адміністративно-територіального 
устрою за принципом субсидіарності, а також між органами виконавчої 
влади та органами місцевого самоврядування на засадах 
децентралізації влади, та ін.  

Проведення реформ місцевого самоврядування потребуватиме 
належного кадрового забезпечення. Тому актуалізується проблема 
формування та реалізації дієвої кадрової політики на місцях, 
удосконалення системи підготовки, перепідготовки, підвищення 
кваліфікації посадових осіб, службовців органів місцевого 
самоврядування, депутатів місцевих рад, запровадження професійних 
програм підготовки для органів місцевого самоврядування тощо. 
Важливими чинниками, які повинні забезпечити підвищення дієвості 
органів місцевого самоврядування є впровадження у сферу їх діяльності 
інноваційних методів, інформаційних технологій, які покликані змінити 
характер їх роботи, посиливши її аналітичну складову в прийнятті 
управлінських рішень.   
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