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ВИРОБНИЦТВО БІОЕТАНОЛУ ЯК ПЕРСПЕКТИВНИЙ НАПРЯМ  
ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ЦУКРОВОЇ ГАЛУЗІ УКРАЇНИ

Здійснено прогноз урожайності цукрових буряків та виробництва цукру на 2014 та 2015 роки на основі використання по-
ліноміальних моделей. Проаналізовано можливі обсяги виходу біоетанолу за різних варіантів організації переробки цукрових 
буряків. Розраховано економічну ефективність виробництва біоетанолу за різними варіантами схеми переробки цукрових буряків 
на цукор та біоетанол в умовах цукрового заводу. Узагальнено переваги цукрових заводів при поєднанні виробництва цукру та 
біоетанолу. Велике практичне значення має запропоновані автором варіанти організації схеми перероблення цукрових буряків, 
ефективне впровадження яких у виробничий процес на підприємствах цукрової галузі України дасть можливість реалізувати 
чимало економічних та соціальних переваг та уникнути низки комерційних ризиків.

Ключові слова: біоетанол, відходи цукробурякового виробництва, виробнича диверсифікація, інноваційний розвиток, цукро-
вий завод, цукрова галузь.

Костенко Т.О. ПРОИЗВОДСТВО БИОЭТАНОЛА КАК ПЕРСПЕКТИВНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ 
САХАРНОЙ ОТРАСЛИ УКРАИНЫ

Осуществлен прогноз урожайности сахарной свеклы и производства сахара на 2014 и 2015 годы на основе использования 
полиномиальных моделей. Проанализированы возможные объемы выхода биоэтанола при различных вариантах организации 
переработки сахарной свеклы. Рассчитана экономическая эффективность производства биоэтанола по различным вариантам 
схемы переработки сахарной свеклы на сахар и биоэтанол в условиях сахарного завода. Обобщенно преимущества сахарных 
заводов при сочетании производства сахара и биоэтанола. Большое практическое значение имеют предложенные автором 
варианты организации схемы переработки сахарной свеклы, эффективное внедрение которых в производственный процесс на 
предприятиях сахарной отрасли Украины позволит реализовать многие экономические и социальных преимуществ и избежать 
ряда коммерческих рисков.

Ключевые слова: биоэтанол, отходы свеклосахарного производства, производственная диверсификация, инновационное 
развитие, сахарный завод, сахарная отрасль.

Kostenko T.O. BIOETHANOL PRODUCTION AS A PERSPECTIVE DIRECTION OF UKRAINIAN SUGAR INDUSTRY INNOVATION 
DEVELOPMENT

The forecast of sugar beet yield and sugar production for 2014 and 2015 is made through the use of polynomial models. The paper 
analyses possible of ethanol output at various variants of processing sugar beets. The economic efficiency of bioethanol production 
by various versions of schema processing sugar beet into sugar and bioethanol is calculated. The study generalizes benefits of sugar 
and ethanol combination production at sugar mills. A great practical importance has the schemes of different variants of sugar beet 
processing which were proposed by author, effective implementation of which in the production process will enable the sugar mills to 
implement many economic and social benefits and avoid some commercial risks.

Keywords: bioethanol, waste of sugar beet production, production diversification, innovative development, sugar mill, sugar industry.

Постановка проблеми. Цукрова галузь у сучасних 
умовах зіткнулася з великими труднощами. За роки 
незалежності України із 192 цукрових заводів у 2013 
році були задіяні у виробництві лише 38. Посівні пло-

щі цукрових буряків скоротилися з 1 млн 640 тис. га 
до 270,4 тис. га, внаслідок чого відбулася повна лікві-
дація виробництва вітчизняного елітного насіння цу-
крових буряків, чим славилася Україна в минулому, 
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а замість цього необхідна кількість насіння купується 
переважно за кордоном, що здорожує вітчизняне цу-
крове виробництво. Як результат, виробництво цукру 
з цукрових буряків в Україні почало невпинно ско-
рочуватися: якщо у 1990 році вироблялося 5,4 млн т 
цукру, то у 2011 році – 2,3 млн т, а у 2013 році – 
1,2 млн т [7]. На місце вітчизняного цукру в Україну 
завозиться цукор із тростини та замінники солодощів 
для харчової промисловості. У 2012 році в харчовій 
промисловості замінники цукру вже становили 18%, 
з яких 80% – це синтетичні матеріали, які надзвичай-
но шкідливі для всього живого. Саме неякісні харчі – 
одна із двох основних причин виходу України на одне 
з перших місць в Європі за смертністю населення.

Це призвело до зменшення кількості робочих 
місць, збільшення відстаней перевезення цукросиро-
вини, зменшення посівних площ цукрових буряків, 
зниження продуктивності праці на діючих цукрових 
заводах, порушення сівозміни у сільському господар-
стві, значного скорочення експортного потенціалу 
галузі та виникнення соціальної напруги в регіонах. 
Україна почала імпортувати цукор, інвестуючи зару-
біжних виробників, тоді як власні поля і переробні 
потужності простоюють.

За таких обставин проблема не лише відроджен-
ня, а й збереження цукробурякового виробництва 
стає особливо актуальною, і досягти цього можна, 
обравши інноваційний напрям розвитку.

Одним із перспективних напрямів інноваційного 
розвитку цукрової галузі є поєднання на цукрово-
му заводі виробництва цукру та біоетанолу. За да-
ними Асоціації «Укрцукор», на виробничі потреби у 
2013 році цукровими заводами витрачено приблиз-
но 283 млн мі природного газу, або загалом 325 тис. 
тонн умовного палива та 272 млн кВт/год електро-
енергії. Частка палива та енергії у собівартості пе-
реробки 1 тонни цукрових буряків сягнула 38%, а 
складова його частина в собівартості цукру складає 
27%, а на окремих підприємствах – ще вища.

Цукрова галузь має великий невикористаний по-
тенціал у секторі біоенергетики. У 90-х роках працю-
вало 192 цукрових заводів, із них станом на 2013 рік 
демонтовано 80, решта 112 підприємств (діючих і 
законсервованих) можуть прийняти участь у вироб-
ництві біологічних палив. При цьому будівлі, спо-
руди та обладнання демонтованих цукрових заводів 
можуть бути використані у цих цілях.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Зна-
чний внесок у дослідження та розвиток виробництва 
біопалива в Україні зробили такі вчені, як О. Хаєць-
ка [9], В. Бондар [1], Г. Калетнік [2], В. Месель-Весе-
ляк, М. Ярчук [5], М. Коденська [3], П. Майданевич 
[4] та ін. Проте не всі цукрові заводи переходять на 
інноваційний тип розвитку на основі альтернативно-
го палива через комплекс причин.

Постановка завдання. Метою дослідження є ана-
ліз можливостей виробництва біоетанолу та обґрун-
тування його соціально-економічного значення на 
цукрових заводах України.

Виклад основного матеріалу дослідження. Ура-
ховуючи світовий досвід щодо використання цукро-
сировини для виробництва біоетанолу як альтерна-
тивного пального, доцільно було б його впровадити 
на цукрових заводах України. Необхідність диверси-
фікації продукції цукробурякового виробництва ви-
значається не тільки залежністю країни від імпорту 
енергоресурсів, а й необхідністю мати резервні по-
тужності для переробки надлишку виробленої про-
дукції, зважаючи на циклічний та ризиковий харак-
тер галузі. 

На основі використання поліноміальних моделей 
(рис. 1 та 2), які описують рівень урожайності цукро-
вих буряків і виробництва цукру в Україні протягом 
1990–2013 років, здійснено прогноз урожайності цу-
крових буряків на 2014 та 2015 роки, який перед-
бачає її підвищення на 5,2% та збільшення обсягів 
виробництва цукру на 7,7% (у 2015 році).
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Рис. 1. Поліноміальна лінія тренду четвертого 
ступеня урожайності цукрових буряків в Україні

Джерело: складено автором за даними [7]

Прогнозна модель урожайності цукрових бу-
ряків є адекватною, оскільки коефіцієнт детер-
мінації більший 0,75 (R2 = 0,916). Розрахунок 
F-статистики (критерій Фішера) показав, що F  
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значимий.
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Рис. 2. Поліноміальна лінія тренду четвертого 
ступеня виробництва цукру з буряків в Україні

Джерело: складено автором за даними [7]

Прогнозна модель виробництва цукру з бу-
ряків є адекватною, оскільки коефіцієнт детер-
мінації більший 0,75 (R2 = 0,88). Розрахунок 
F-статистики (критерій Фішера) показав, що F  

(
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 (1;21;0.05) = 4.35), отже коефіцієнт де-

термінації (і рівняння тренда в цілому) статистично 
значимий.

Таким чином, передумови для налагодження ви-
робництва біоетанолу в Україні існують і зберігати-
муться на перспективу.

Сировиною для виробництва біоетанолу є сіль-
ськогосподарські культури та продукти їх первинної 
переробки з високим вмістом цукру або крохмалю, 
зокрема і цукрові буряки. За виходом біоетанолу з 
1 га цукрові буряки переважають пшеницю – у 2,5, 
картоплю – у 2, кукурудзу – у 1,5 рази. Виробництво 
біоетанолу з цукрових буряків потребує на 25-30% 
менше енергозатрат, ніж із зерна, оскільки не потре-
бує солоду та ферментних препаратів [9, с. 16].

Традиційним підходом в Україні є виробництво 
біоетанолу з відходів цукробурякового виробництва –  
меляси, проте його можна виробляти і з проміжних 
продуктів переробки цукрових буряків: дифузійного 
соку, цукрового сиропу, зеленої патоки тощо.

Так, на виготовлення 1 тонни біоетанолу (~1250 л)  
необхідно витратити: дифузійного соку (цукристіс-
тю 14%) – 11,2 тонни, цукрового сиропу (цукристіс-
тю 45%) – 3,47 тонни, зеленої патоки (цукристістю 
50%) – 3,13 тонни коренеплодів, меляси (цукрис-
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тістю 46%) – 4,2 тонни, безпосередньо цукрових бу-
ряків – 9,77 тонни. Визначено також складові со-
бівартості виробництва біоетанолу, зокрема вартість 
сировини та вартість переробки її безпосередньо на 
біоетанол, за вдосконаленою технологією. Так, при 
виробництві біоетанолу з дифузійного соку вартість 
сировини для переробки при врожайності 40 т/га ста-
новить 3,75 грн/л, вартість переробки – 3,12 грн/л, 
всього – 6,87 грн/л; з цукрового сиропу і зеленої 
патоки відповідно: вартість сировини – 4,67 грн/л, 
переробки – 2,29 грн/л, всього – 6,96 грн/л; меля-
си – (2,72 + 2,28) 5,0 грн/л. При рівні рентабель-
ності 10% ціна біопалива (без ПДВ) 
становитиме відповідно із дифузійно-
го соку – 7,56 грн/л, цукрового си-
ропу і зеленої патоки – 7,66 грн/л, 
меляси – 5,5 грн/л. Отже, найдешев-
ше обходиться виробництво біоетано-
лу з меляси. З решти напівпродуктів 
цукрового виробництва ціна більше 
ніж на 37% вища. До речі, ціна біо-
етанолу в Роттердамі у 2010 р. була 
6,8 грн/л, у Бразилії –5,68, у США – 
4,72, в Україні – 6,8 грн./л, що за 
ціни бензинів в Україні (2010 HSR) 
9,0-9,5 грн/л дає можливість ефек-
тивно розвивати дане виробництво, 
яке у сьогодні розвивається 
дуже повільно. У 2012 р. на 
Узинському цукровому заводі 
Київській області діяла уста-
новка з виробництва біоетано-
лу, яка переробляла 70 тонн 
меляси на добу і отримувала 
при цьому 30 тонн біопали-
ва, але вона була лише одна 
[1, с. 24].

Розглянемо можливі обся-
ги виходу біоетанолу за різних 
варіантів організації перероб-
ки цукрових буряків.

Вихідні умови станом на 
2013 рік:

– потужність цукрового 
заводу (середня): 3500 тонн 

цукрових буряків в добу; 
– тривалість виробництва (середня): 

68 діб;
– перероблено буряків: 238 тис. тонн;
– вихід цукру (в середньому): 13,35% 

до ваги буряків; 
– вихід меляси – 4%,
– вартість цукру (мінімальна): 

4,49 грн/кг;
– вартість меляси: 800 грн/т;
– витрати меляси на виробництво 

1 тонни біоетанолу: 4,2 тонни;
– витрати зеленої патоки на 

виробництво 1 тонни біоетанолу: 
3,191 тонни;

– витрати дифузійного соку на 
виробництво 1 тонни біоетанолу: 
14,876 тонни;

– ціна на біоетанол: 10 тис. за 
тонну (8 грн/дм3);

– вміст цукру в дифузійному 
соці: 13,3%.

Перероблення цукрових буряків 
за схемою повного циклу виробни-
цтва цукру подано на рисунку 3.

Перероблення цукрових буряків 
за схемою повного циклу цукрового виробництва з 
виробництвом біоетанолу з власної меляси подано на 
рисунку 4.

Перероблення цукрових буряків за схемою з ви-
водом з циклу цукрового виробництва 20% дифузій-
ного соку та виробництва з нього і отриманої біоета-
нолу подано на рисунку 5.

З переробленої кількості буряків на стадії дифузії 
за відкачки 120% дифузійного соку, його кількість 
становитиме (238 тис. т × 1,2) 285,6 тис. тонн. При 
його використанні у кількості 20% на біоетанол буде 

Перероблено 
буряків 

238 тис. т

Вироблено
цукру

31,8 тис. т

Отримано 
меляси 

9,52 тис. т

Кошти від 
реалізації 
142,7 млн грн

Вироблено 
біоетанолу: 
9520:4,2=2266,7 т

Кошти від 
реалізації
22,7 млн грн

Σ=165,4
млн грн

Перероблено 
буряків 

238 тис. т

Вироблено 
цукру

31,8 тис. т

Отримано 
меляси

9,52 тис. т

Кошти від реалізації 
35,1·5,0=142,7 млн

Кошти від реалізації 
10,8·0,8=7,62 млн

Σ= 150,32
млн. грн.

Рис. 3. Схема переробки цукрових буряків  
за повним циклом виробництва цукру

Джерело: складено автором за даними асоціації цукровиків «Укрцукор»

Рис. 4. Схема переробки цукрових буряків за повним циклом 
цукрового виробництва з виробництвом біоетанолу з власної меляси
Джерело: складено автором за даними асоціації цукровиків «Укрцукор»

Перероблено 
буряків 
238 тис. т

Отримано 
дифузійного 
соку 285,6 тис. т

Перероблено на 
біоетанол 57,12
тис. т

Отримано 
біоетанолу 
3840 т

Кошти від 
реалізації 
38400 тис. грн

Перероблено на 
цукор (238×0,8)
190,4 тис. т

Отримано цукру  
(190400·0,1335)

25418,4 т

Кошти від 
реалізації 
114128,6 тис. грн.

Отримано меляси 
(190400·0,04)
7616 т 

Отримано
біоетанолу 
(7616:4,2) 1813,3 т

Кошти від 
реалізації 
18133 тис. грн

Σ=170,66
млн грн

Рис. 5. Схема перероблення цукрових буряків з виведенням  
з циклу цукрового виробництва 20% дифузійного соку  
та виробництва з нього і отриманої меляси біоетанолу

Джерело: складено автором за даними асоціації цукровиків «Укрцукор»

Перероблено 
буряків 
238 тис. т

Отримано 
дифузійного соку 
285,6  тис. т

Перероблено 
на біоетанол 
57,12 тис. т

Отримано 
біоетанолу 
3840 т

Кошти від 
реалізації 
38400 тис. грн

Надійшло на виробництво цукру
(285,6 ×0,8) 228,5 тис. т

Отримано цукру 
білого (30387,8 -
10826) 19561,8 т

Кошти від 
реалізації 87832,5
тис. грн

Σ=181
млн грн

Перероблено цукру 
на біоетанол
(17462 · 0,62) 10826  т

Вироблено 
біоетанолу 
(17462:3,191) 5472 т

Кошти від 
реалізації 
54720 тис. грн

Цукру (228,5 ×0,133)
30387,8 т

Отримано зеленої 
патоки 17462 т
Вміст цукру, 62,0%

Рис. 6. Схема переробки цукрових буряків з виводом 20% дифузійного 
соку та зеленої патоки для виробництва біоетанолу

Джерело: складено автором за даними асоціації цукровиків «Укрцукор»
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перероблено 57,12 тис. тонн (285,6 × 0,2), за вмістом 
у ньому сахарози 13,3%, та виходу біоетанолу із од-
нієї тонни сахарози 63,18 дал (631,8 л) буде виробле-
но біоетанолу – 4799759,3 л (57120•0,133•631,8) або 
3840 тонн.

У такому разі на виробництво цукру буде заді-
яно 216 тис. тонн (270000•0,8) і отримано меляси 
8,64 тис. тонн (216•0,04). За цінової політики, ана-
логічної попереднім варіантам, маємо:

Перероблення цукрових буряків за схемою непо-
вного циклу з виводом 20% дифузійного соку та зе-
леної патоки на біоетанол подано на рисунку 6.

Розрахункові дані щодо співвідношення виро-
бленої продукції та валовий дохід за різними варі-
антами схеми переробки цукрових буряків на цукор 
та біоетанол в умовах цукрового заводу потужністю 
3500 т буряків на добу за тривалості сезону 68 діб на-
ведено у таблиці 1.

Наведені розрахунки свідчать, що незалежно від 
варіанту організації схеми перероблення цукрових 
буряків будівництво біоетанольної установки як 
складової цукрового заводу збільшує обсяг його ва-
лового прибутку на 15-31 млн грн на рік. Аналіз 
різних варіантів виробництва цукру та біоетанолу в 
умовах цукрового заводу показав, що оптимальною 
є переробка цукрових буряків за схемою неповно-
го циклу цукрового виробництва з вилученням 20% 
дифузійного соку та зеленої патоки першої криста-
лізації, що сприяє збільшенню продуктивності пра-
ці на 20,4%.

Перші кроки у цьому напрямі в Україні вже 
є. Так, у 2014 році компанія «Астарта» заверши-
ла інноваційний проект по будівництву біогазово-
го комплексу ВП «Глобинського цукрового заводу». 
Біогазовий комплекс ВП «Глобинського цукрово-
го заводу» на Полтавщині є другим у світі за по-
тужністю виробництва біогазу із цукрових буряків 
(жому) та, за словами генерального директора ком-
панії, може дати 60 млн кубометрів газу за 100 днів 
роботи (це приблизно 50% енергопотреби заводу). 
Побудова біоетанолового заводу поруч з біогазо-
вим комплексом забезпечить відмінну синергію, що 
дасть можливість врегулювати внутрішній ринок 
цукру за рахунок диверсифікації продукції цукро-
вих заводів, а також підвищить економічні показ-
ники їх діяльності.

Крім того, поєднання виробництва біоетанолу та 
цукру в умовах цукрового заводу дозволяє реалізува-
ти такі переваги:

– залежно від кількості наявної сировини (цу-
крових буряків) маніпулювання відбором дифузій-

ного соку дозволяє легко змінювати відповідно до 
попиту вид та кількість отриманої продукції (цукру-
піску, біоетанолу тощо);

– за правильної організації виробництва дозво-
ляє збільшити тривалість роботи підприємства до 
50-140 діб на рік та створити додатково на кожному 
цукровому заводі 20…25 робочих місць, або в цілому 
по галузі 760…950 й вирішити важливі соціально-
економічні проблеми жителів села;

– продовження тривалості роботи цукрових за-
водів на 50-140 днів (залежно від обраного варіанту 
переробки цукрових буряків на цукор та біоетанол);

– підвищення кваліфікації – щонайменше 
20 працівникам;

– зростання продуктивності праці за рахунок 
підвищення кваліфікації працівників та збільшення 
виручки від реалізації інноваційної продукції;

– збереження соціальної інфраструктури;
– зменшення соціальної напруги;
– організувати виробництво альтернативного 

джерела енергії і, що важливо, екологічно чистого, 
та зменшити шкідливі викиди в атмосферу й зберег-
ти від забруднення навколишнє середовище;

– утилізувати надлишки виробленої сільськогос-
подарської продукції та побічну (проміжну) продук-
цію аграрно-промислового виробництва;

– збільшити кількість перероблених цукрових 
буряків, що дасть можливість збільшити площу по-
сівів цукрових коренеплодів та відповідно збільшити 
зайнятість населення та продуктивність праці у сіль-
ськогосподарському секторі України;

– зменшити собівартість та підвищити якість цу-
кру-піску за рахунок неповернення на першу криста-
лізацію основної маси нецукрів;

– збільшити прибутки сільськогосподарських 
підприємств та забезпечити додаткові надходження 
до бюджету;

– знизити залежність країни від імпорту енерго-
носіїв;

– забезпечити стабільне замовлення на продук-
цію аграрного сектора і переробної промисловості;

– освоювати нові ринки збуту для нового виду 
продукції цукровобурякового виробництва.

Висновки та перспективи подальших дослі-
джень. Проведене дослідження показало, що при ви-
робництві на цукрових заводах лише цукру та ме-
ляси досягається найменший дохід від реалізації 
(150,32 млн грн) у порівнянні з поєднаним виробни-
цтвом цукру та біоетанолу за різними схемами пере-
робки цукрових буряків. При цьому найбільший ва-
ловий прибуток досягається за четвертим варіантом, 

Таблиця 1
Дохід цукрового заводу при різних варіантах переробки цукрових буряків

Варіанти переробки цукрових буряків
Вироблена продукція

Дохід, 
млн грн

Зростання 
продуктивності 

праці, %
Цукор 

білий, тис. т
Біоетанол, 

т/дм3
Меляса, 
тис. т

1. Перероблення цукрових буряків за діючою 
схемою повного циклу виробництва цукру

31,8
(100%) - 9,52 150,32 -

2. Перероблення цукрових буряків за схемою 
повного циклу цукрового виробництва та 
перероблення меляси на біоетанол

31,8
(100%) 2833375

 2266,7
- 165,4 10,1

3. Перероблення цукрових буряків за схемою з 
вилученням з циклу цукрового виробництва 20% 
дифузійного соку та виробництва з нього і отриманої 
меляси біоетанолу

25,4
(79,9%) 7066625

3,3653
- 170,66 13,5

4. Перероблення цукрових буряків за схемою 
неповного циклу цукрового виробництва з 
вилученням 20% дифузійного соку та зеленої патоки 
першої кристалізації

19,6
(61,6%) 11640000

9312
 

- 181 20,4

Джерело: складено автором за даними асоціації цукровиків «Укрцукор»
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при якому з технологічного процесу цукрового ви-
робництва з дифузійним соком і зеленою патокою ви-
водиться приблизно 38% цукру. Така схема створює 
умови для оперативного регулювання співвідношен-
ня цукор: біоетанол у залежності від внутрішнього 
споживання та експортного попиту.

При налагодженні виробництва біоетанолу на 
цукровому заводі з власної меляси, продуктивність 
праці збільшується на 10%. При виробництві біое-
танолу із дифузійного соку та отриманої меляси за 
третьою схемою перероблення цукрових буряків про-
дуктивність праці зростає на 13,5%, а налагодження 
виробництва біоетанолу за четвертою схемою пере-
робки цукрових буряків забезпечує зростання про-
дуктивності праці на 20,4%. 

Практичне використання запропонованих ва-
ріантів організації схеми перероблення цукрових 
буряків на вітчизняних цукрових заводах дасть 
можливість реалізувати чимало економічних та со-
ціальних переваг та уникнути низки комерційних 
ризиків. Налагодження виробництва біоетанолу на 
цукрових заводах України сприятиме інновацій-
ному розвитку підприємств цукрової галузі, зрос-
танню їх конкурентоспроможності, а це – зростан-
ня зайнятості населення та продуктивності праці, 
ефективна робота сільського господарства, а в пер-
спективі – стратегічна сировина для енергетичної 
незалежності нашої держави, надійний шлях до со-
ціально-економічного розвитку цукрових заводів, 
галузі та країни в цілому.

Перспективним напрямом подальших наукових 
досліджень є відродження цукробурякового під-
комплексу АПК України шляхом пошуку іннова-
ційних резервів розвитку галузі, початком якого 
має стати налагодження виробництва біоетанолу 

на цукрових заводах для задоволення внутрішніх 
потреб галузі та відродження її експортного потен-
ціалу.
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СОЦІАЛЬНИЙ КАПІТАЛ ЯК ОСНОВА ПІДВИЩЕННЯ ЯКОСТІ ЖИТТЯ НАСЕЛЕННЯ

У статті проведено теоретичний аналіз визначення соціального капіталу, проаналізовано характеристику та структуру соці-
ального капіталу, його вплив на розвиток суспільних відносин в Україні. Визначено роль впливу соціального капіталу на соціаль-
но-економічний розвиток та якість життя населення. Зроблено висновок про необхідність активізації державного регулювання 
формування ефективного механізму нагромадження соціального капіталу.

Ключові слова: соціальний капітал, людський капітал, якість життя, економічний розвиток.

Кошонько Е.В. СОЦИАЛЬНЫЙ КАПИТАЛ КАК ОСНОВА ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ
В статье проведен теоретический анализ определения социального капитала, проанализирована характеристика и структу-

ра социального капитала, его влияние на развитие общественных отношений в Украине. Определенная роль влияния социаль-
ного капитала на социально-экономическое развитие и качество жизни населения. Сделан вывод о необходимости активизации 
государственного регулирования формирования эффективного механизма накопления социального капитала.

Ключевые слова: социальный капитал, человеческий капитал, качество жизни, экономическое развитие.

Koshonko E.V. SOCIAL CAPITAL AS A BASIS OF INCREASE OF QUALITY OF LIFE
In this paper a theoretical analysis of the definition of social capital, and analyze the characteristics of the structure of social capital 

and its influence on the development of social relations in Ukraine. A role of social capital influence on the socio-economic development 
and quality of life. The conclusion about the need to revitalize the state regulation of the formation of an effective mechanism for the 
accumulation of social capital.

Keywords: social capital, human capital, quality of life, economic development.


