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In the article considered the formation of human capital as the main factor of production. Analyzed 
the need to invest in human capital on different levels of its functioning. It justifies main benefits of 
investing in human capital for employee, business and the state. Reviewed the place of Ukraine in the 
ranking of countries according to the index of human development. Analyzed the dynamics of state 
investment in human capital. Described the main strategies of enterprises in the management of 
human capital. Determined that Ukrainian enterprises reduce the cost of the budget by saving 
personnel costs. The estimation of expenditures of the State Budget of Ukraine for the development of 
human capital, where the largest share is spent on education. The low level of domestic enterprises 
investing in human capital due to lack of available funds, ineffective motivation by the state and 
misunderstanding by the leadership of the need for such measures. Also in the article analyzes the 
main achievements of developed countries in the field of support of the state of development of human 
capital in enterprises. It is concluded that only on the basis of the complex application of instruments 
of foreign experience attracting investment in human capital, it is possible to achieve the necessary 
economic and social benefits. 
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ДОВІРА ЯК ПРОВІДНИЙ ПОКАЗНИК СОЦІАЛЬНОГО КАПІТАЛУ 
 

Розкрито сутність довіри з соціологічного та психологічного погляду як основного 
показника соціального капіталу. Визначено місце довіри у системі інших понять, близьких 
за його змістом. Розкрито соціальні функції довіри на міжособистісному рівні та на рівні 
суспільства. Обґрунтовано зв’язок довіри з економічною ефективністю. Проаналізовано 
рейтинг довіри до соціальних інститутів України. 

Ключові слова: довіра, упевненість, користь, віра, контроль, соціальний капітал, ресурс 
довіри, функції довіри, рейтинг довіри. 

 
Постановка проблеми. Численні дослідження доводять позитивну роль соціального 

капіталу щодо підвищення якості життя, економічного зростання, ефективного управління та 
розвитку демократії. Так, спираючись на «теорію ігор», Джеймс С. Коулман припускає, що 
взаємна довіра – необхідна умова для ефективної діяльності ринку [13]. Важливим 
компонентом соціального капіталу є довіра. Довіра – одна з найбільш важливих інтегруючих 
сил у суспільстві. Рівень міжособистісної довіри в тій чи іншій країні багато в чому зумовлює 
перспективи економічного прогресу і зростання добробуту, а також дієздатність 
громадянського суспільства і стійкість демократичних інститутів. Коли недовіра інших 
громадян до рядових людей стає переважаючою соціальною нормою, можливості добровільної 
кооперації, співпраці в досягненні будь-яких загальних цілей виявляються досить обмеженими. 

 Аналіз останніх досліджень і публікацій. У вітчизняній та зарубіжній літературі 
питанням соціального капіталу та його компонентам присвячені праці В.В. Міхеєвої, Т.О. 
Букорос, Ю.В. Середи, О.М. Кожем’якіної, Л.К. Абрамова, Т.В. Азарової, Н.О. Пачевої, 
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А.Л. Журавлева и А.Б. Купрейченко, Р. Шо, Т.П. Скрипкиної, А.Н. Татарко, Н.М. 
Лєбєдєвої. У соціології та економіці соціальний капітал досліджується й аналізується 
переважно на макрорівні: соціальний капітал держав, спільнот. У соціальній психології, 
крім макрорівня, вивчення найбільш інтенсивно ведеться на рівні організацій і 
організаційних груп: у компаніях, підрозділах, проектних командах, внутрішньо- і 
міжорганізаційних соціальних мережах. Проаналізувавши існуючі в соціології, економіці, 
соціальній психології погляди на структуру соціального капіталу, ми прийшли до висновку, 
що найбільш «психологічні» компоненти соціального капіталу, з приводу яких не виникає 
розбіжності у більшості авторів, такі: довіра, соціальна згуртованість, взаємна 
толерантність. Довіра є невід’ємною і важливою частиною життя людини та суспільства в 
цілому, що робить дослідження цього феномену досить актуальним. 

Постановка завдання. Мета статті – дослідити походження й основні теоретичні 
погляди вчених на визначення поняття «довіра»; простежити вплив довіри як 
соціокультурного позаекономічного інституту на формування та відтворення соціального 
капіталу ести пропозиції щодо зміцнення довіри 

Виклад основного матеріалу дослідження. Довіра є «ядром» соціального капіталу. Про 
важливу роль довіри в економіці писав ще понад 200 років тому А. Сміт, хоча він чітко не 
пов’язував довіру в суспільстві з рівнем його багатства. Ф. Фукуяма визначає соціальний 
капітал як зведення неформальних правил і норм, які поділяються членами групи і 
дозволяють їм взаємодіяти один з одним. Якщо члени групи очікують, що їх співтовариші 
будуть поводитися надійно і чесно, значить, вони довіряють один одному [5, с. 129]. 

Існує безліч трактувань поняття довіри, при цьому кожна наукова дисципліна робить у 
визначенні даного феномена свій акцент. В економіці довіру описується як кількісна 
динамічна характеристика взаємовідносин різних економічних суб’єктів, які засновані на 
вигідності економічних результатів взаємодії і на впевненості сумлінності один одного [7, 
с. 8]. У цьому випадку довіра фактично розуміється як якийсь розрахунок економічних 
суб’єктів, що породжує впевненість. Такі терміни, як «вигода» та «обмін», містяться в 
багатьох економічних визначеннях довіри: «довіра є оптимістичне очікування людини, 
групи або фірми, що перебувають в умовах уразливості і залежності від іншої людини, 
іншої групи або фірми, в ситуації спільної діяльності або економічного обміну з метою 
сприяти, в кінцевому рахунку, взаємовигідної співпраці сторін. При нестачі ефективних 
договірних, юридичних або громадських коштів, що забезпечують дотримання зобов’язань, 
довіра спирається на добровільно прийняте на себе зобов’язання тих, кому довіряють, 
захищати права й інтереси всіх сторін, які беруть участь у взаємодії» [14, с. 392-393]. 

Р. Шо в праці «Ключі до довіри в організації» зазначає, що довіра – це щось більше, ніж 
проста впевненість, і щось менше, ніж сліпа віра, довіра – це надія на те, що люди, від яких 
ми залежимо, виправдають наші очікування [10, с. 43]. Отже, довіру важливо 
відокремлювати від віри й упевненості. 

Т.П. Скрипкіна розмежовує поняття віри і довіри. Вона зазначає, що в основі віри лежить 
акт прийняття чого-небудь без достатніх підстав [8]. У великому тлумачному словнику 
сучасної української мови довіра визначається як «ставлення до кого-небудь, що виникає на 
основі віри в чиюсь правоту, чесність, щирість і т. ін.» [2, с. 232]. Упевненість визначається 
як «усвідомлення своєї сили, своїх можливостей» [2, с. 1297] Отже, упевненість має місце в 
умовах повноти інформації, а віра – це переконаність у чому-небудь без опори на минулий 
досвід і достатні, з погляду формальної логіки, підстави.  

А.Л. Журавльов і А.Б. Купрейченко відзначають, що більшість понять, близьких до 
довіри («розрахунок», «віра». «впевненість»), можна розташувати в просторі двох вимірів: 
можливість/неможливість контролю і ступінь визначеності [4, с. 216-217]. Це дає 
можливість наочно уявити місце довіри в системі найбільш близьких до нього понять 
(рисунок 1). Та, як зауважують самі автори, дана модель не охоплює всі фактори, які 
впливають на формування довіри, і не розкриває структури довіри. 
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Рис. 1. Довіра в системі інших понять [4]. 
Дослідження уявлень про довіру серед підприємців проведені Інститутом соціології 

НАН України дозволили виділити зміст найбільш типових. Тобто уявлення – це:  
− якість ставлення до іншої людини, групи осіб або організації в цілому, в основі якого 

їх оцінка як людей чесних, правдивих, щирих і т.п., тобто наділених певною групою 
якостей (таке уявлення умовно можна назвати «довіра як оцінка»); 

− процес передачі іншій людині, групі осіб або організацій значущою для 
передавального інформації, секретів, різних матеріальних цінностей, фінансів, паперів 
і т.п. при повній упевненості в їх нерозголошення або можливості їх повернення 
(тобто «довіра як процес передачі важливої інформації»); 

− якість поведінки по відношенню до іншої людини, групи осіб або організацій, що 
характеризується опорою на них в роботі («довіра як поведінка»); 

− стан короткої психологічної дистанції між людьми, їх психологічна близькість один з 
одним (тобто «довіра як груповий стан»).  

Отже, можна помітити, що в повсякденній свідомості існує безліч уявлень про сутність довіри. 
 Соціологічний погляд на природу довіри близький до психологічного. У більшості 

випадків у соціології довіру визначають як елемент (або форму) віри [12]. Тобто, довіра – 
це впевненість у діях інших людей, заснована на почутті, а не на раціональному розумінні. 
Довіра пов’язана з умовами невизначеності, які притаманні сучасному світові. Відносини 
між незнайомими людьми мають високий ступінь невизначеності і пов’язані з ризиком. 
Ринкова економіка постійно висуває перед індивідом проблему вибору: довіряти чи ні (і 
якщо довіряти, то наскільки) іншим агентам ринкових відносин. Причому довіра в цьому 
випадку заснована на вільному виборі самого індивіда й інших людей. Тотальний контроль 
поведінки іншого індивіда не висуває проблему довіри взагалі.  

Деякі автори, що працюють у руслі соціологічної теорії довіри, відзначають, що довіра в 
сучасних і традиційних суспільствах має різну природу [12]. 

Довіра 

Низька 
невизначеність 

Висока 
невизначеність 

Відсутність 
можливості 
контролю 

Можливість 
контролю 

Віра Контроль 

Розрахунок Упевненість 
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У традиційних суспільствах довіра, як правило, ґрунтується на вірі (яка також виступає 
формою знання і раціоналізації навколишнього світу) і виникає між членами малої 
соціальної групи; у сучасних вона ґрунтується на раціональному знанні, розрахунку і 
поширюється на членів великих спільнот. Відмітна риса сучасного суспільства полягає в 
тому, що довіру можна трактувати як соціальний капітал. Довіра виступає раціональним 
механізмом зниження ризику у відносинах безособових агентів ринкового суспільства. 

На міжособистісному рівні довіра створює комунікацію й активізує взаємодію. Зазвичай 
взаємодія не знайомих між собою людей відрізняється нерішучістю. Довіра ж знижує ризик 
і мобілізує активність сторін у взаємодії, комунікація (обмін інформацією) стає ширшою, 
набуває риси сталості. Багато взаємодій не були б здійснені, якби між сторонами не 
існувало довіри. Це перша сторона соціальної функції довіри: довіра дозволяє людям у 
суспільстві діяти більш активно, прискорює процеси соціального обміну. 

Друга соціальна функція довіри – інтеграція групи, спільності та суспільства в цілому. 
Довіра в суспільстві ініціює спільні дії, тобто відтворює кооперативні відносини: співпраця, 
взаємодопомога, підтримка, участь, згода. Зв’язки індивіда і групи стають більш стійкими, 
його залучення у спільність – повнішим. 

Довіра здатна «накопичуватися» як на особистісному, так і на соціальному рівні. Це 
накопичення успішного досвіду соціальних взаємодій може використовуватися далі як 
певний соціальний ресурс, який і називають соціальним капіталом. Ресурс довіри надає 
велику еластичність і стабільність суспільству в період змін, проте він не безмежний: його 
накопичення відбувається повільно, а витрачання – швидко. Основне правило тут полягає в 
тому, що довіра легше трансформується в недовіру, ніж недовіра в довіру. Тому, кожен 
невдалий або безвідповідальний крок державної влади веде до зменшення довіри і 
соціального капіталу в суспільстві. 

Довіра пов’язана з поняттям економічної ефективності. В економічному плані це різні 
види транзакційних витрат у відносинах обміну. Якщо індивіди не довіряють один одному, 
взаємодія вимагає великих витрат – за часом, зусиллями, силовими відомствами, витратами 
і т.д. Наприклад, у суспільстві, де можна спокійно довіряти іншим, менше часу 
витрачається на пошук необхідного контрагента або інформація про контрагентів не 
вимагає ретельної перевірки; менше ресурсів відволікається на підтримку силових 
відомств, охоронних організацій і т.д. Академік В.М. Геєць вважає, що інститут довіри є 
важливим рушієм соціально-економічного розвитку [3, с. 3-4]. 

Ф. Фукуяма відзначає, що хоча певним запасом соціального капіталу володіє будь-яке 
суспільство, значні відмітності між ними зумовлені саме радіусом довіри [5]. Тобто колективні 
норми, такі як чесність, взаємність можуть практикуватися або стосовно груп людей, або 
стосуються ширшого кола людей даного суспільства. Ф. Фукуяма частково пов’язує більш 
інтенсивний розвиток економіки Японії в порівнянні з економікою Китаю з більш ширшим 
радіусом довіри у японців. Тоді як серед китайців спостерігався брак довіри за межами 
сімейного кола, японців з дитинства виховували в дусі співробітництва з «чужинцями». 

Товариства з високим рівнем і широким радіусом довіри, навпаки, схильні до утворення 
різних добровільних асоціацій, в яких простіше здійснюється перехід від сімейного бізнесу 
до великих приватних корпорацій. У результаті саме такого роду суспільства отримують 
можливість накопичувати потенціал у сфері організаційних інновацій і більш гнучко 
адаптуватися до змін у технологіях і умовах ринках. Саме тому можна не тільки 
констатувати актуальне світове економічне лідерство країн з високим рівнем довіри, а й 
припускати, що в майбутньому економічне змагання будуть вигравати саме вони. 

В Україні дослідження рейтингу довіри до соціальних інститутів проводять такі 
аналітичні установи, як Український інститут соціальних досліджень, Інститут соціології 
НАН України, компанія «СОЦИС», соціологічна служба Центру Разумкова. Результати 
дослідження соціологічної служби Центру Разумкова у жовтні 2017 року подано у таблиці 1. 

Як бачимо, баланс довіри позитивний для волонтерських організацій, церкви, збройних 
сил України, далі – з великим відривом – ЗМІ. Усім іншим соціальним інституціям, 
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внесеним в анкету, населення не довіряє. Президенту не довіряють на 49,9% більше, ніж 
довіряють; ще гірший баланс довіри й недовіри уряду (69,1%) і найгірший – Верховній Раді 
(довіряють лише 9%, не довіряють –86,6%, баланс – 77,6%) та судам (79,6%) [11]. 
Проаналізувавши дані дослідження, доходимо висновків, що низька довіра не тільки до 
влади, може призвести до соціальної апатії, зниження задоволеності життям і до різних 
асоціальних явищ. Невисокий рівень довіри може призвести до втрати відчуття надійності 
соціального простору і сприйняття соціальних взаємодій як потенційно небезпечних. 

Таблиця 1 
Довіра до соціальних інституцій України, % опитаних 

Соціальні інституції Довіряю Не довіряю 
Баланс довіра-недовіра 

(різниця) 
Церква 64,4 17,0 47,4 

Засоби масової інформації 48,3 28,3 15,5 
Волонтерські організації 66,7 12,3 54,4 

Збройні сили України 57,3 22,4 34,9 
Національне антикорупційне бюро 

України 21,3 87,0 –65,7 

Прокуратура 9,5 83,3 –73,8 
Президент України 22,0 71,9 –49,9 

Суди 7,0 86,6 –79,6 
Уряд України 12,8 81,9 –69,1 

Верховна Рада України 9,0 86,6 –77,6 
Національний банк України 11,7 81,5 -69,8 

Джерело : [11] 
 
Висновки. Безумовно, проблема довіри, її зміцнення актуально для будь-якого суспільства. 

Довіра є вагомою характеристикою стану суспільства, відсутність довіри заважає процесу 
піднесення економіки країни. Тому майбутній розвиток суспільства – це зміцнення довіри. 

Одним із векторів розповсюдження недовіри є відсутність діалогу, взаємодії між владою 
та громадськістю. Однозначно можна сказати, що в цілому такі процеси стримують 
розвиток громадянського суспільства, формування громадянської солідарності та базової 
довіри. Зазвичай такі проблеми постають тоді, коли ціннісні системи і світоглядні 
установки вступають у конфлікт з реальністю, що призводить до розриву між ставленням 
до демократії та громадянського суспільства та їх можливостями. 

Для розв’язання цієї проблеми необхідно запроваджувати нові комунікативні технології 
політичного управління, які б укріплювали довіру до органів влади та інших суспільно-
політичних організацій. 

У демократичному суспільстві головними ціннісними ознаками соціально-політичної 
комунікації як механізму взаємодії органів державної влади та громадянського суспільства 
є об’єднання, визнання, комунікація, взаєморозуміння, довіра. Існують різноманітні моделі 
соціально-політичної комунікації, але найважливіше у комунікаціях – це ефект, результат, 
досягнення мети комунікацій. Дослідники демократичних систем наполягають, що 
політична стабільність у будь-якій країні значно зумовлена регулюванням соціально-
політичних комунікацій. 
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Valentyna Nykyforak 
Oleksandr Nykyforak 

Trust as a central indicator of social capital 
 

The article is devoted to the disclosure of the essence of trust from the sociological and 
psychological point of view as the main indicator of social capital. The place of trust in the system 
of other concepts is determined, close by its content: confidence, benefit, faith, control. The 
presented various nature of trust in a modern and traditional societies. Various nature of trust in 
modern and traditional societies is presented. It is set that the resource of trust gives greater 
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elasticity and stability to society in the period of changes. The social functions of trust on the 
interpersonal level and on the level of society are revealed: on the interpersonal level, trust 
creates communication and activates interaction, it initiates joint actions in society, that is, 
reproduces cooperative relations. The social functions of trust on the interpersonal level and on 
the level of society are revealed: on the interpersonal level, trust creates communication and 
activates interaction, in society initiates joint actions, that’s reproduces cooperative relations 
Connection of trust is reasonable with economic efficiency, the various types of transaction 
charges are driven to the relations of exchange. The rating of trust for social institutes of Ukraine 
is analyzed. The communicative technologies of political control were proposed which would 
strengthen confidence in the authorities and other socio-political organizations. 

Keywords: trust, confidence, benefit, faith, control, social capital, trust resource, functions of 
trust, trust rating. 
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УКРАЇНСЬКА ПОЛІТИЧНА НАЦІЯ: СОЦІОЛОГІЧНІ ВИМІРИ ФОРМУВАННЯ, 
ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ 

 
    У статті розглянуті актуальні науково-теоретичні проблеми і практичні завдання 
формування української політичної нації. Пропонуються соціологічні виміри становлення 
та перспективи розвитку політичної нації. Звертається увага на роль і значення 
соціологічних знань у вирішенні завдань  творення нової політичної свідомості, політичної 
відповідальності української еліти та суспільства загалом. Пропонується кілька варіантів 
визначення  поняття «політична нація». 
    Ключові слова: політична нація, етнос, громадянське суспільство, держава, історичне 
минуле, сучасність, поліетнічність, історична пам’ять.   
 
    Актуальність. Політичні нації вже сформовані у багатьох країнах світу, тому цей 
практичний досвід можна використовувати як приклад для формування української 
політичної нації. Українська держава, українське суспільство тільки на етапі становлення 
політичної нації, хоча за останні роки зроблено певні позитивні кроки. Але тут варто 
зауважити, що владні інституції не завжди роблять правильні кроки у цьому напрямку. 
Можна згадати не досконалу виборчу систему, не завершену реформу освіти, 
малозрозумілу медичну реформу, пенсійну реформу, реформу ЖКГ, реформу місцевого 
самоврядування (вважається однією з найбільш ефективніших), які на часі, але не все 
українське суспільство їх позитивно сприймає, оскільки вкрай розчароване як політичними 
інститутами, так і владою загалом.  
    Говорячи про долю української політичної нації, треба сказати, що найкращим 
фундаментом її формування є стабільне соціально-економічне становище, здоровий 
соціокультурний розвиток і цивілізоване громадянське суспільство, яке вміє відстоювати 
свої права, переконання, позиції, свободи перед державою. Сьогодні, на нашу думку, ця 
проблема актуальна як у науково-теоретичному, так і практичному загалі, оскільки 
напрацювання науковців є тим підґрунтям, на яке можна покластися, вирішуючи складні 
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