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передбачених ДСТУ. При дослідженні піноутворювальної здатності було встановлено, що 

пінне число знаходиться в межах 141,0-150,0 та стійкість піни 0,93–0,95 ум. од. і відповідає 

вимогам ДСТУ. 

Сучасний піномийний засіб для дітей повинен мати високу очищувальна здатність, 

відсутність подразнюючих властивостей, ряд додаткових терапевтичних функцій 

(антибактеральну, протизапальну, репаративну, зволожуючу, захисну від УФ-променів 

тощо), розчинність і високу біодоступність БАР, а також бути стабільним  в процесі 

зберігання. 
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Загальновідомо, що на соціально-економічний розвиток країни та її окремих регіонів, 

окрім виробничо-економічних чинників (наявність матеріальних ресурсів виробництва, 

забезпеченість трудовими ресурсами, науково-технічний прогрес), впливають і такі чинники, 

як інституційне середовище, культурні традиції, норми моралі та моральнісні принципи, що 

визначають особливості взаємин людей у сучасних суспільно-економічних умовах. 

Світовий досвід функціонування економіки розвинутих країн свідчить про те, що 

високий рівень згуртованості соціуму та громадської участі у державному управлінні та 

місцевому самоврядуванні забезпечує стабільність економічного життя та стійкий характер 

його розвитку. Важливу роль у зазначених процесах відіграє категорія соціального капіталу.  

Соціальний капітал сприяє формуванню, розвитку та посиленню горизонтальних і 

вертикальних зв’язків у межах функціонування різних соціально-економічних систем. 

Феномен соціального капіталу виступає індикатором ефективності інституціональних змін у 

суспільстві та їх прийняття населенням, а також як своєрідна стратегічна інвестиція у 

систему загальнолюдських цінностей і норм, що полегшують кооперацію, обмін думками, 

діалог на шляху модернізаційних перетворень.  

Формування та розвиток соціального капіталу неможливий без формування та 

розвитку соціальних мереж. Забезпечення продуктивної взаємодії у мережах соціальних груп 

дозволяє пом’якшити ефект блокування економічно ефективних, проте непопулярних 

реформ, а також сприяє зниженню рентоорієнтованої поведінки виробників і рівня 

корумпованості серед урядових чиновників. 

У розвитку, накопиченні та функціонуванні соціального капіталу важливе місце 

належить державним інститутам, їх зусилля мають бути спрямовані на розширення 

соціальних взаємодій у громадському просторі та збільшення довіри до владних структур. 

Основною та необхідною умовою для цього є забезпечення верховенства права та 

гарантоване дотримання конституційних норм, поширення серед населення правових знань, 

активізація громадської участі у державному управлінні та місцевому самоврядуванні, 

зміцнення зворотних зв’язків між владними структурами та громадськістю.  

Головним і базисним елементом, який забезпечує органічну єдність та функціональну 

цілісність усіх складових елементів структури соціального капіталу, незважаючи на 
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відмінність у розумінні цієї категорії різними дослідниками, є довіра. Рівень досягнутої 

взаємної довіри громадян один до одного та до соціально-політичних інститутів і владних 

структур у соціумі визначає рівень наявного соціального капіталу у цьому соціумі.  

Соціальний капітал наразі виступає важливим елементом концепції сталого 

економічного розвитку суспільства, запровадження ключових положень якої здійснюється 

нині у більшості прогресивних країн світу. Соціальний капітал може стати надзвичайно 

важливим чинником для становлення оновленого формату української демократії та 

формування громадянського суспільства, сприяти процесу виведення національної 

економіки із стану стагнації та забезпечити сталий соціально-економічний розвиток країни 

на довгостроковий період. 


