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(8,25 % годовых, в США — 0,25 %, в ЕС — 0,5 %) тормозит инвестици-

онный процесс в российской экономике. В итоге денежные средства вы-

водятся из страны, а на их место приходит капитал западных ТНК. Соот-

ветственно нужна низкая ставка рефинансирования для развития бизнеса, 

роста рабочих мест и покупательской активности. Масштабы использо-

вания операций на открытом рынке в отечественной экономике очень 

низкие. Основными причинами являются небольшой размер и невысокая 

ликвидность рынка российских государственных облигаций, а также не-

большой собственный портфель облигаций у ЦБ. Механизм осуществле-

ния обязательного резервирования в России также не свободен от недо-

статков. По существу, зарезервированные средства — это денежные 

средства клиентов банка, которыми зачастую они не могут воспользо-

ваться. В России норма обязательных резервов (4,25 %) ниже, чем в США 

и ЕС. Следовательно, у коммерческих банков РФ степень надёжности 

выполнения обязательств перед вкладчиками ниже, чем у иностранных 

банков. В случае банкротства банка большее количество вкладчиков 

рискуют потерять свои средства. Таким образом, денежно-кредитная по-

литика РФ не может рассматриваться, как эффективная. Она не является 

ни стимулирующей, ни сдерживающей, а нейтральной. Это препятствует 

развитию национальной экономики. Для преодоления сложившейся ситу-

ации предусмотрено переориентировать цели денежно-кредитной поли-

тики на устойчивое снижение уровня инфляции, минимизацию влияния 

ЦБ РФ на валютные курсы, переход к использованию процентных ставок 

как основного инструмента денежно-кредитной политики, дестимулиро-

вание долларизации сбережений и долговых обязательств, повышение 

доверия к национальной валюте. 
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ОСНОВИ СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ БУДІВЕЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ 

 

Будівельну галузь вважають найважливішою складовою економіки 

будь-якої країни. Будівельні підприємства є основною ланкою будівель-

ної галузі. Законодавчо в Україні не визначено сутність будівельних під-

приємств, але до їх категорії будемо відносити ті підприємства, які здійс-
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нюють будівельні роботи. Будівельні роботи включають роботи з будів-

ництва будівель і споруд та інші спеціалізовані будівельні роботи (ДК 

009:2010). Обсяг виконаних будівельних робіт включає вартість будіве-

льних, монтажних та інших робіт, які виконані під час нового будівницт-

ва, розширення, реконструкції, реставрації, капітального та поточного 

ремонту будівель, споруд, технічного переоснащення підприємств. Підп-

риємства Харківського регіону — ТДВ «Житлобуд-2», ПАТ «Трест Жит-

лобуд-1», АТ «Куряжський ДБК» — окрім будівельних робіт, займаються 

виготовленням будівельних матеріалів, які використовуються як при бу-

дівництві, так і для продажу, здійснюють диверсифіковану діяльність. 

Виділення такої особливості є необхідною умовою формування стратегії 

розвитку підприємств, які здійснюють процес будівництва. Широке ви-

світлення базисних (еталонних) стратегій розвитку у вітчизняних та зако-

рдонних публікаціях ґрунтується на чотирьох підходах до зростання. До 

першої групи стратегій — стратегії концентрованого зростання — відно-

сять: посилення позиції на ринку, розвиток ринку, розвиток продукту. 

Друга група — стратегії інтегрованого зростання — зворотної вертикаль-

ної інтеграції та прямої вертикальної інтеграції. Третя група — стратегії 

диверсифікованого зростання — центрованої диверсифікації, горизонта-

льної диверсифікації, конгломеративної диверсифікації. Четверта група 

— стратегії скорочення — ліквідації, збирання врожаю, скорочення за-

трат. Вказані стратегії зростання потребують значних інвестиційних ре-

сурсів. Але зростання обсягів та темпів інвестицій як в цілому по регіону, 

так і в будівництво має нестабільний характер, що утруднює розробку 

стратегій розвитку будівельних підприємств Харківського регіону. 

 

Певная М.В. 
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ РАСХОДОВ НА ОБРАЗОВАНИЕ 

В УКРАИНЕ И СТРАНАХ ЕС 

 

Показатель финансирования образования измеряется в % от ВВП 

и демонстрирует, какое значение государство придает сфере образования 

на фоне общего распределения ресурсов. В Германии, Италии, Велико-


