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"ЗГОРНЕНЕ ВПЛИВАННЯ" ДОВІРИ
НА СОЦІОЕКОНОМІЧНІ
ПЕРЕТВОРЕННЯ КРАЇНИ
Обгрунтовано, що довіра є важливою компонентою перетворен
ня сучасної економіки та формування інтелектономіки як постіндус
тріального типу виробництва.
This paper provides a new viewpoint on trust phenomenon which is an
important element of modern economy transformations. It has been found,
furthermore, that the fundamental part of human relations is trust which
cause the appearance of intellectonomics as postindustrial and noospherial
types of production.

НЕРОЗВ'ЯЗАНА РАНІШЕ
ЧАСТИНА ЗАГАЛЬНОЇ ПРОБЛЕМИ
Головна проблема презентованої
нині статті містить ще багато аспектів
і/або питань, які потребують особливо
го вивчення та дослідження. Тому ми
дозволяємо собі стверджувати, що їх
переважна частина нерозв'язана, а
отже, різні аспекти та питання довіри,
насамперед механізми її впливу на пе
ретворення економіки і прискорення
формування інтелектономіки як ново
го — постіндустріального та ноосфер
ного — типу виробництва є актуальни
ми і перспективними для дослідження.
Це, безумовно, вказує на новизну та ак
туальність теми запропонованої статті.
ФОРМУЛЮВАННЯ МЕТИ ТА
ЗАВДАНЬ СТАТТІ
Метою презентованої статті постає
виявляння впливів довіри на перетворен
ня сучасної економіки країни з метою пе
реходу до постіндустріального типу ви
робництва. Реалізація даної мети потре
бує розв'язання таких завдань, як: уточ
нити сутність культуроекономічного по
няття "довіра"; виявити субстанційну ос
нову (ядро) довіри, охарактеризувати
особливості довіри; визначити шляхи ви
користання довіри в процесі здійснення
перетворення економіки країни.
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ся шляхом перетворень, різнорідних за
ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Перехід від індустріальної до пост
індустріальної цивілізації, від економі
ки до інтелектономіки як нинішнього та
майбутнього типів виробництва,
здійснюваний на сучасному етапі роз
витку людства, потребує особливих пе
редумов і чинників. Останні, з нашого
погляду, формуються в процесі перетво
рення суспільства та економіки країни
і/або групи країн. Наразі соціальноеко
номічна теорія і практика вже довели,
що головними чинниками перетворень у
сучасних суспільствах, економіках
країн, а отже, і формування майбутньо
го планетарного суспільства й такого
самого типу виробництва є культура за
галом. У даному разі важливо відзначи
ти, що при переході від індустріальної
до постіндустріальної цивілізації, від
суспільства країни до планетарного, від
економіки до інтелектономіки поси
люється "функція культурної детермі
нації" [1, с. 10]. У процесі перетворення
сучасної економіки країни, насамперед
формування ядра планетарного суспіль
ства і типу виробництва, "основою соц
іальноекономічної детермінації" постає
народжена в загальнолюдській культурі
довіра як поняття, чинник і явище. Тому
нині об'єктивною необхідністю є аналі
зування перетворення сучасної еконо
міки країни за допомогою культурних
чинників, насамперед довіри, оскільки
для нас сама економіка постає "як світ
культури" [1, с. 10].
Відомо, що довіра — це культуро
виробничі відносини, в які вступають
учасники економіки задля реалізування
цілей та інтересів. Невідомо: що саме
складає субстанційну основу довіри; як
саме відбувається впливання довіри на
розвиток і/або перетворення економіки;
як довіра змістово збагачується/удос
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коналюється завдяки процвітанню еко
номіки. Отже, виявляння реального бут
тя довіри як змістово і структурно
складного метавідношення постає тією
проблемою, розв'язанню якої і присвя
чена презентована стаття. Власне, дана
проблема, а конкретніше — необхідність
її розв'язання, актуалізує тему нашої
статті.
Аналізування останніх публікацій,
присвячених дослідженню довіри, по
казує, що означену проблему донині
саме так ще ніхто не формулював ані в
економічній теорії, ані в прикладній
економіці. Хоча протягом останніх 15
ти років час від часу з'являються праці
сучасних вітчизняних та іноземних
філософів, економсоціологів, еко
номістів, у яких викладені головні ре
зультати дослідження довіри як соціо
культуроекономічного поняття і фе
номена, її значущість в розвитку сусп
ільства країни загалом й економіки зок
рема. Йдеться, насамперед, про дослі
дження українськими та зарубіжними
вченими таких питань/аспектів довіри,
як: довіра і суспільні відносини — А. Се
лігмен [2]; форми і моделі довіри — Д.
Данкін [3]; взаємодія довіри і розвитку
— В. Геєць [4]; культуросоціоеконо
мічний зміст довіри — Л. Діденко і В.
КондрашоваДіденко [5]; довіра в соц
іальноекономічних відносинах — Т.
Кричевська [6], значущість довіри в
розвитку сучасної економіки — І. Ніко
лаєв, С. Єфімов і Є. Марушкіна [7] тощо.
Проте названі та неназвані, але існуючі,
доробки окремих вітчизняних та іно
земних учених ще не уможливлюють
висновки, що довіру як феномен, по
няття і категорію, чинник і явище ши
роко досліджують у сучасній еко
номічній теорії, політекономії, філо
софії, економічній соціології.

змістом, рівнями, видами. Нині важливи
ми є такі види перетворень економіки і в
економіці, як поверхневі та глибинні. Ре
зультатом першого виду перетворень по
стає зміна форми суспільства і/або еко
номіки (традиційна економіка змінюєть
ся ринковою, ринкова економіка
змінюється інтелектуально зорієнтова
ною тощо), а другого виду перетворень
— зміна субстанційної основи суспіль
ства та економіки. Ядром економіки як
індустріального типу виробництва була
машина/механізми, а людина поставала
додатком до них. На останньому етапі
розвитку економіки, яка набула форми
інтелектуально зорієнтованої, відбу
вається зміна її субстанційної основи:
нею постає людина як інтелектуально
розвинена особистість, а машина та
різноманітні механізми — додаткомпо
мічником людини як суб'єкта діяльності
чи виробництва загалом. На результа
тивність означених перетворень впливає
багато явищ і чинників, але нині, з погля
ду філософів, економсоціологів та еко
номістів, найзначущішим постає довіра.
Чому саме довіра? Відповідь на це питан
ня прихована у сутності терміна і понят
тя "довіра". Тому у своїх розмірковуван
нях щодо впливів довіри на забезпечен
ня результативних перетворень сучасної
економіки країни базуватимемося на ро
зумінні її сутності, субстанційної осно
ви, особливостей, видів.
Довіра не є новим поняття і явищем
— воно давно відоме. А в сучасному
суспільстві та економіці вона набула ще й
статусу складного і багатогранного фено
мена. Довірою спочатку послуговувалися
в дії (ях) і/або діяльності людини чи лю
дей. Над її змістом та особливостями
ніхто не замислювався. Вона була прак
тично для кожного учасника діяльності чи
виробництва загалом простим, зрозумі
лим явищем і процесом, що не потребува
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ло ніякої конкретизації та пояснення: до
віряй або не довіряй іншій людині і чини
відносно інших людей так, щоб вони дові
ряли тобі. Значно пізніше мислителі й дос
лідники почали вдаватися до вивчення
довіри задля виявлення її сутності та
функцій, ролі та значущості в розвитку
суспільства та економіки країни. Щоправ
да, в усі часи й епохи довіра і як поняття, і
як явище привертала їхню увагу й не за
лишалась поза їхніми науковими інтере
сами. Проте бум науковотеоретичних
досліджень довіри у суспільних науках
припав на 1990ті роки. Саме в означений
час, за словами П. Шихірєва, "поступово
почало з'ясовуватися", що цей, на перший
погляд, "простий і самоочевидний" об'єкт
дослідження не є вже таким і простим: він
"подібно денному світлу містить цілий
спектр складних відтінків" [8, с. 374]. А в
перші вісімдев'ять років ХХІ сторіччя
дослідження вітчизняних та іноземних
учених, об'єктом яких був той чи той
"відтінок" і/або аспект довіри, постали, з
одного боку, підтвердженням висновку
російського психолога, а з іншого — по
ясненням існування цілої множини різно
манітних визначень довіри.
Існуючі витлумачення і розуміння
довіри відображають специфіку певного
етапу розвитку суспільства, економіки і
самої довіри як поняття, феномена і яви
ща. Довіра як єдине ціле складається із
багатьох частин, головними/визначальни
ми з яких є віра, виправданийневиправ
даний ризик, культуросоціальний ресурс.
Задля виявлення сутності довіри як ціло
го розглянемо означені її складові, а знан
ня про них спробуємо синтезувати.
Перша складова довіри — віра. Ос
тання є кореневим словом поняття дові
ри. Тому дослідники пояснюють зміст
довіри через розуміння віри. Вчені по
різному визначають віру й дотепер: як
упевненість у діях когось чи у чомусь; як
упевненість у невидимому і неявному
поки що, але можливому, явному і/або
реальному в близькому чи далекому май
бутньому; як переконаність щодо когось
чи чогось; як здійснення очікуваного
тощо. Російський ученийпсихолог П.
Шихірєв проаналізував існуючі витлума
чення віри і запропонував узагальнене
визначення: в широкому розумінні як
"переконаність в існуванні того, що не є
наявним, але що обов'язково буде" [8], а
у вузькому розумінні — як "надійна
надія" [9]. Словотвірна одиниця —
префікс — "до" надає особливого
відтінку слову "віра": передування комусь
і/або чомусь та ставлення до чогось і/або
стосування когось [5, с. 31]. Таке розмі
рковування дослідників зумовило витлу
мачення довіри як упевненості у над
ійності людини чи системи щодо конк
ретного переліку явищ або подій, де "цією
впевненістю виражають віру в при
хильність … до іншої людини" або "в пра
вильність абстрактних принципів" [10].
Друга складова довіри — ризик.
Учені стверджують, що довіра має ризи
кову природу. Тому вони пропонують
визначати довіру через поняття "ризик"
(виправданий/невиправданий) і/або "не
визначеність": як психологічний стан, що
включає намір ризикувати, базований на
позитивних очікуваннях щодо намірів і
поведінки контрагента — Д. Руссо [11];
як соціальну установку, необхідну для
прийняття рішення за умов ризику —
Д. Коулмен [12]; рішення особливих про
блем ризику — Н. Луманн [13], А. Селіг
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мен [2]; очікування, яке, можливо, збу
деться, а можливо і не виправдається як
в позитивному, так і в негативному ро
зумінні — А. Гапонєнко та Т. Орлова [14]
і т. ін. За даним підходом довіра — це "ри
зиковий аванс" [15], за допомогою якого
можна зменшити рівень невизначеності
в економіці, хоча би тимчасово. Довіра в
такому розумінні надає шанс орієнтува
тися і діяти в нестандартних та складних
ситуаціях, надає впевненості там і тоді,
де і коли її немає. Тому довіру часто ха
рактеризують як механізм, що сприяє
зменшенню ненадійності та ризику в
складному життєвому світі [13].
Третя складова частина довіри —
культуросоціальний ресурс. З нашого
погляду, таке визначення довіри базова
не на розумінні її природоштучного по
ходження. Адже довіра як ресурс розвит
ку суспільства та економіки безпосеред
ньо пов'язана з людиною як особистістю
та культурою як людинотворним феноме
ном, або другою природою. Довіра як ре
сурс може набувати декількох послідов
но змінюваних форм — форми потенцій
ного і діючого ресурсу; чинника виробниц
тва; соціального або культуросоціально
го капіталу. Довіра змінює форму потен
ційного ресурсу на форму діючого ресур
су. Вона у новій формі функціонує "на
вході" в процес виробництва. Форму оз
наченого чинника довіра набуває в само
му процесі виробництва, якщо вона долу
чена до створення матеріальних і/або не
матеріальних благ. У процесі виробницт
ва довіра як чинник може спричинити, а
може і не спричинити матеріальний і/або
нематеріальний (культурносоціальний)
зиск. Якщо довіра уможливила появу ма
теріального і/або нематеріального зиску,
то це означає, що її форма чинника вироб
ництва змінилася формою капіталу. Той
чи той зиск створюється в процесі вироб
ництва, а виявити його можна тільки "на
виході" з останнього. Отже, говорити про
довіру як капітал можна тільки "на виході"
з процесу виробництва. Даний зиск по
стає, з одного боку, ознакою набуття до
вірою нової форми, тобто форми капіта
лу, а з іншого — джерелом збагачення
самої довіри як потенційного та діючого
ресурсу і так само забезпечення сутнісних
та поверхневих перетворень в економіці
зокрема та суспільстві країни загалом.
Запропоновані визначення поняття
"довіра" як віри, як розрахунку чи виправ
даного/невиправданого ризику і як ресур
су є взаємозумовленими та взаємопов'я
заними. Вони знаходяться у суперечливій
єдності, оскільки мають не тільки спільне,
але і відмінне. Що ж їх об'єднує? Їх єдність
зумовлена тим, що вони, поперше, є скла
довими частинами довіри як цілого, кож
на з яких домінує на певному етапі свого
розвитку і так само розвитку суспільства,
економіки країни; подруге, означені три
складові, як і довіра загалом, базовані на
знанні. Щоправда, кожна частина довіри
базована на конкретному типі/виді знан
ня, що зумовлено природою і/або сутні
стю складової — віри, ризику чи розра
хунку, ресурсу. Наприклад, початково,
віра — це знання, істинність якого недо
ведена та нічим непідтверджена, тому
сприймається бездоказово; ризик, розра
хунок, ресурс — результат раціонально
го знання, істинність якого доведена та
підтверджена конкретними фактами, а
отже, може використовуватися для пояс
нення і/або розвитку тих чи тих понять,
явищ, процесів; потретє, довіра як єдине

ціле і кожна її складова мають одну і ту
саму субстанційна основу, якою постає
індивід як суб'єкт діяльності.
Що вирізняє запропоновані визна
чення довіри одне від одного? Якщо ко
ротко та узагальнено, то час і простір.
Цю тезу спробуємо конкретизувати.
Довіру визначають як віру на першо
му (початковому) етапі її розвитку, що
практично збігається в часі з розвитком
традиційного суспільства та економіки.
У даний період віра є домінуючою скла
довою довіри. Вона не забезпечує суттє
вих перетворень у змісті довіри як ціло
го. Віра так само не зумовлює результа
тивних перетворень змісту та форми еко
номіки як доіндустріального типу вироб
ництва, а також економічних відносин.
Отже, в традиційному суспільстві довіра
як віра практично не впливає на транс
формування економіки і разом з тим сама
не зазнає помітного її впливання.
Віра і довіра, базована на ній, так
само характерна сучасному суспільству
та ринковій економіці. Проте її вплив на
перетворення, що відбуваються в суб
станційній основі довіри як цілого, повер
хневих пластах та ядрі економіки як інду
стріального типу виробництва, є
мінімальними або такими, що прямують
до нуля. Щоправда, сила впливу довіри
як віри на культуросоціоекономічні пе
ретворення помітно збільшується на ос
танньому етапі завершального циклу
розвитку суспільства та економіки, що
функціонують у формі інтелектуально
зорієнтованих. Це, з нашого погляду, має
просте пояснення. Довіра в традиційно
му суспільстві тільки формується — тому
сила впливу мінімальна; в сучасному
суспільстві, насамперед в інтелектуаль
но зорієнтованій економіці, довіра постає
вже як зріле поняття, явище і процес, а
значить, вже сформувалися механізми
(сукупність методів і способів) її впли
вання на культуросоціоекономічні пе
ретворення суспільства та системи ви
робничих відносин. У традиційному
суспільстві впливання довіри на економ
іку та соціальноекономічні відносини
можна визначити як точкові, а в пізньо
сучасному (постсучасному) — як сис
темні з високим рангом "радіусної" сили.
На наступному — другому — етапі
свого подальшого розвитку та за умов
формування і становлення сучасного
суспільства та економіки, базованої на
принципах і законах ринку, домінуван
ня перебирає на себе така складова ча
стина довіри, як ризик. Тому довіра в
сучасному суспільстві та економіці по
стає ризиковим авансуванням.
Ризик — це один з аспектів культу
росоціовиробничих відносин. Він є не
від'ємною частиною життєдіяльності су
часної економіки зокрема та суспільства
країни загалом. Довіра як різновиду ри
зику постала "одним із визначальних еле
ментів життєвого світу" [2, с. 197]. Тому
довіра як реакція на ризик властива спе
цифічним культуросоціовиробничим
відносинам, характерним для сучасної
економіки та суспільства країни, які фун
кціонують у формі інтелектуально зоріє
нтованих. Специфічність означених відно
син зумовлена розумінням сутності та
особливостей "індивіда як суб'єкта мо
ральнісності й діяльності" [2, с. 198]. Саме
такий індивід постає субстанційною осно
вою (ядром) довіри загалом і кожного її
виду/типу зокрема. Довіра традиційного
і сучасного суспільства та економіки
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різниться не субстанційною основою як
такою — нею є індивід. Особливостями
останнього постають цінності та ціннісні
орієнтири в життєвому світі, суспільстві
країни та культуросоціовиробничій
діяльності, переконання та установки до
дії. Таким індивідом у сучасному
суспільстві та економіці країни постає
особистість з притаманними їй певними
властивостями, зумовленими типом сус
пільства та економіки, епохи та цивілі
зації, в яких відбувалось її становлення,
отримання освіти та фаху, набування ком
петенцій та досвіду тощо. У пізньосучас
ному суспільстві та економіці, які розви
ваються у формі інтелектуально зорієн
тованих, субстанційною основою довіри
постає особистість, котру характеризу
ють інтелектуальні здібності та здатності,
внутрішня і зовнішня свобода, професіо
налізм і компетенції тощо. При цьому ви
никає запитання: що означають слова
"інтелектуально", "інтелектуальне", "інте
лектуальні"? Кожне з них вказує на мис
лення, в процесі якого формується мо
ральнісність як важливий і суттєвий чин
ник життєдіяльності суспільства та еко
номіки, людини і народу країни [16]. На
разі важливо зауважити, що інтелект осо
бистості має діяти в розумних межах: не
шкодити, а різноманітними шляхами
сприяти розвитку суспільства та економ
іки задля майбутнього людини і людства.
За умов високого рівня невизначе
ності та ризику інтелектуально розвине
на людина як актор здатна довіряти іншій
людині й викликати довіру іншого до себе.
Такі актори знають, як прораховувати ри
зики і зиск від довіри як чинника удоско
налення діяльності та виробництва зага
лом, як і коли здійснювати перетворення
економіки і в економіці, в системі культу
росоціовиробничих відносин задля при
скорення переходу до інтелектономіки як
постіндустріального типу виробництва.
При цьому не йдеться про від
сутність невизначеності в традиційному
суспільстві та економіці, як і про
відсутність віри в сучасному суспільстві
та економіці. Невизначеність/ризик і віра
характерні і для традиційного, і для су
часного суспільства. Проте невизна
ченість у традиційному суспільстві не
відіграє особливо важливої ролі, оскіль
ки "майбутнє зумовлене минулим — буде
так, як було" [17, с. 76]. Так само і віра не
є значущим чинником розвитку як сусп
ільства та економіки, так і людини та на
роду країни на сучасному етапі. Невиз
наченість у традиційному суспільстві,
насамперед в економіці, обмежена особ
ливостями взаємодії між людьми: "пере
важає безпосереднє спілкування, "вічна
віч", базоване на взаємному очікуванні
виправдання довіри", а "решту функцій
виконує релігійна свідомість" [17, с. 77].
Так званий "закон повторної зустрічі"
спонукає людей відповідним чином реа
гувати на взаємні очікування один віднос
но одного, якщо, звичайно, вони бажа
ють залишитися гідними довіри і зберег
ти наявні відносини. При цьому німець
кий учений К.У. Хельман зауважує, що
традиційному суспільству характерні не
чітко виражені особистісні або неосо
бистісні відносини, а часто повторювані
взаємодії, які залишаються одиничними
і невизначеними [17]. Отже, в традиційній
економіці і суспільстві загалом ризик і
невизначеність не є чинниками не тільки
перетворювальних процесів, але і транс
формаційних.
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Довіра як віра є інститутом мину
лого, але вона "працює" в сучасному
суспільстві й, з нашого погляду, працю
ватиме у майбутньому — глобальному
— суспільстві. Довіра як ризиковий
аванс постає інститутом сучасного сус
пільства, що функціонуватиме до на
буття економікою країни своєї остан
ньої форми — інтелектуально зорієн
тованої економіки.
Інтелектуально зорієнтованій еко
номіці та суспільству характерна дові
ра, у змісті якої починає домінувати над
іншими складовими культуросоціаль
ний ресурс, що набуватиме (звичайно,
за певних умов) форми капіталу. Домі
нування ресурсу як складової частини
довіри припиниться із завершенням
життєдіяльності економіки і переходом
до нового постіндустріального типу ви
робництва — інтелектономіки. Для ос
танньої, з нашого погляду, довіра так
само є характерною. Вона "працювати
ме" в інтелектономіці, проте як ціле, а
не як та чи та домінуюча складова. Ви
никає запитання: чи кожна частина до
віри буде рівноцінною? Ні. Домінуван
ня буде, але на певних етапах розвитку
інтелектономіки і планетарного сусп
ільства. При цьому важливо зазначити,
що домінування тієї чи тієї складової
довіри буде нетривалим у часі. Довіра
як єдине ціле — це, з нашого погляду,
система культуросоціовиробничих
відносин, в які вступають актори в про
цесі реалізації того чи того проекту за
умови існування поділу праці в глобаль
ному суспільстві та інтелектономіці.
ЗАГАЛЬНІ ВИСНОВКИ
Презентовані розмірковування
уможливили такі висновки: 1) довіра —
це складне і разом з тим важливе понят
тя для розуміння, а отже, і для викорис
тання в розвитку виробництва та форму
вання постіндустріальної цивілізації за
галом та суспільства і виробництва зок
рема; 2) головними видами довіри є част
кова і загальна; культуросоціальна, ви
робнича (економічна та інтелектономіч
на); особистісна та міжособистісна; 3)
субстанційною основою довіри є індивід
як суб'єкт діяльності та виробництва,
котрий в процесі свого розвитку набуває
таких рис, які допомагають йому само
вдосконалюватися, що спричинює пол
іваріантне розуміння самого феномена
довіри, а також формувати механізми
впливу на результативність перетворень
економіки та суспільства країни на шля
ху до планетарного суспільства та інте
лектономіки; 4) довіра на останньому
етапі завершального циклу розвитку
індустріальної цивілізації постає сукуп
ністю соціокультуровиробничих відно
син, у які вступають, насамперед, су
б'єкти процесу матеріального і/або нема
теріального виробництва задля забезпе
чення успішної реалізації стратегічної,
тактичної, поточної цілей людини зокре
ма і народу країни загалом; 5) довіра по
стає головним компонентом виробничих
відносин, характерних для інтелектоно
міки зокрема та постіндустріальної і но
осферної цивілізацій загалом, передумо
ви яких складаються в процесі перетво
рення сучасної економіки — формуван
ня і розвитку інтелектуально зорієнтова
ної економіки як останньої форми інду
стріального типу виробництва; 6) на дов
іру впливають результати розвитку само
го виробництва та перетворень у сучасній
економіці.

Перспективи дослідження довіри не
варто ані перебільшувати, ані применшу
вати: їх визначатимуть автори та по
дальші вектори досліджень. На нашу
думку, необхідно розглянути значущість
довіри в розвитку економіки та інтелек
тономіки як сучасного та майбутнього
типів виробництва і у формуванні гло
бального ноосферного суспільства.
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