
ФЕНОМЕН ПО ВІРП: СОШ ОПОПЧНПП ТА
поттопопчипй контекст а н а л ізу

В.Г. КУЛИК

Наприкінці 80-х років минулого століття утвердження демократії та 
ринкової економіки було задекларовано як політичну мету процесу 
перетворення комуністичної системи в країнах Центральної та Східної 
Європи. Початку політичних і соціальних змін сприяли “завчасна 
легітимація” населенням незнайомої йому до цього системи демократії і 
ринкової економіки та високий ступінь довіри до нового політичного 
керівництва, незалежно від його походження [1].

У наступні роки в українському суспільстві відбувається зниження 
ступеня довіри населення не тільки до політичних еліт, але й до більшості 
соціальних та політичних інститутів, про що свідчать дані моніторингових 
опитувань громадської думки ( з 1994 по 2003 pp.) [2].1

В 2004 та на початку 2005 років під час президентської кампанії, 
приходу до влади нового уряду спостерігався “вибух довіри”. І останні 
події у цьому ж 2005 році -  звинувачення в корупції частини вищих 
посадовців держави, відставка нового уряду мали наслідком фіксоване 
чисельними опитуваннями зниження ступеня довіри, причому як між 
політичними елітами, так і з боку населення до них. Українські події, 
таким чином, наочно показують можливості короткочасних, але, разом із 
тим, значних коливань цього показника, “злетів і падінь” довіри у 
суспільстві.

Таким чином, і сьогодні залишається актуальною низка запитань, що 
постала раніше, як перед політиками, так і населенням, а саме: яким же 
чином не втратити і зберегти отриманий під час виборів кредит довіри, хто 
може бути надійним політичним союзником; яким політичним лідерам і 
партіям можна довірити владу і чи зможуть вони ефективно керувати 
країною.

1 В цей період відносно високим залишався ступінь довіри в українському сусільстві лише до армії: 
коливання у різні роки від 2,95 до 3,15 бали та до церкви -  від 2,92 до 3,25 бали (за 5-ти бальною 
шкалою). Виражаючись метафорично, довіра мандрувала в цей час Україною “з Хрестом на танку”.
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На наш погляд, постійна актуальність в українському суспільсві 
питань, пов’язаних з феноменом довіри, свідчить про потребу в його 
науковому осмисленні та поясненні.

Увага дослідників до феномена довіри, як свідчить Н. Смелзер: 
’’...з’явилася в літературі з різних галузей протягом двох останніх 
десятиліть. В соціології Ніклас Луман ...та Бернард Барбер ... зробили 
важливі, хоча й попередні, теоретичні твердження; економісти тлумачили 
довіру як узагальнений спосіб зменшення вартості трансакцій (особливо 
вартості надійного захисту інформації та встановлення умов обміну) в 
ринкових умовах...; в економічній соціології довіра увійшла в аналіз 
ринкових мереж ..., етнічної економіки ..., та неформальної економіки ...; а 
емпіричний аналіз довіри був опробований у таких сферах як сім’я, 
грошові відносини та судовий процес ...” [3, 42].

Слід відмітити також наявність інтересу до згаданого феномену і у 
вітчизняних дослідників. Спостерігаємо не тільки спроби ознайомлення з 
досвідом зарубіжних колег, але й намагання окреслити теоретико- 
методологічні перспективи аналізу феномена довіри в країнах 
пострадянського простору [4].

Однак, на наш погляд, існує потреба зосередити більшу увагу 
науковців, ніж вона є сьогодні, до наступних проблем, а саме: необхідності 
розрізнення рівнів функціонування феномена довіри, з’ясування його 
зв’язків з іншими феноменами, умов коливання ступеня довіри в 
суспільстві та враховувати їх при здійснені політологічного аналізу 
пострадянських реалій.

Розмежування довіри я к  психологічного і соціального феномену
Розрізняючи рівні функціонування того чи іншого феномена, що має 

місце у суспільстві, дослідник отримує можливість чітко окреслити та 
дотриматись чи то психологічного, чи то соціологічного та 
політологічного аспектів аналізу соціокультурних явищ.

Американський соціолог Г. Блумер, досліджуючи такий притаманний 
людині феномен як хвилювання, чітко відокремлює психологічний і 
соціальний рівні його функціонування та розглядає процес взаємодії між 
індивідами як механізм його „соціалізації” [5, 539]. На наш погляд 
застосування подібного підходу, як принципу опису та аналізу феномена 
довіри, дозволяє чіткіше окреслити його основні характеристики та 
можливі підходи до його вивчення.

Розгляд феномену довіри з точки зору психологічного аналізу 
дозволяє його трактувати, насамперед, як властивість індивідуальної 
особистості. На психологічному рівні функціонування феномен довіри, як 
відзначають дослідники:“ ...означає пізнавальні нахили (з очікуванням 
відповідної поведінки з боку інших), ставленя до інших (“люди в 
основному є хорошими“), емоційну налаштованість (низькі рівні
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стурбованості й ворожості у міжособистісних стосунках) і відкритість 
поведінки, яка зумовлена всіма цими нахилами” [3, 42].

Беручи до уваги процес взаємодії, можна говорити про “соціалізацію 
довіри”. На цьому рівні феномен довіри набуває інших характеристик та 
властивостей і функціонує вже не як психологічна характеристика того чи 
іншого індивіда, а інституціоналізується. Тобто, як соціальний феномен, 
довіра:“ ...має свою власну підтримувану й відтворювану реальність, 
незалежну від психологічних станів довіри чи недовіри, що їх відчувають 
взаємодіючі особи” [3, 43]. Для прикладу, банк дає людині кредит не тому, 
що вона каже, що поверне його, а тому, що очікувана поведінка 
позичальника визначається існуванням в суспільстві відповідних норм 
(оформлених у вигляді права ) та структур, які гарантують їх дотримання, а 
не його словом.

Таким чином, особливістю соціологічного та політологічного аналізу 
довіри є розгляд його саме як соціального феномена, що визначає людську 
поведінку у групових та міжгрупових взаємодіях.

Соціальна довіра як  умова і результат солідарної дії
Дослідники констатують зв’язок феномену соціальної довіри із 

феноменом організованої колективної поведінки, яка характеризується тим 
що: „ ... индивиды действуют вместе определенным образом, что между 
ними существует некое разделение труда и что налицо определенное 
взаимное приспособление различных линий индивидуального поведения” 
[5, 535]. Говорячи менш абстрактно, мова йде про співпрацю між 
індивідами, про солідарну дію.

З цього приводу Р. Д. Патнам зауважує :” Довіра сприяє співпраці. Що 
вищий рівень довіри у спільноті, тим більша ймовірність співпраці. А 
співпраця сама вже породжує довіру” [6, 208].

Відповідно, коли мова йде про соціальну довіру, виникає питання про 
те, що ж сприяє її відтворенню та підтримці у соціальному просторі. На 
вказане запитання соціально-філософська та соціологічна теорія 
запропонували декілька відповідей.

Можливість того, що при взаємодії між двома соціальними акторами 
протилежна сторона продемонструє очікувану поведінку (не порушить 
домовленості, не відступить від взятих зобов’язань) може бути гарантована 
наявністю надійних санкцій, які застосовує третя сторона. Нею виступає 
держава, яка „...дає згоду своїм громадянам виконувати те, чого вони не 
можуть виконати самі, -  довіряти один одному” [6, 201]. Бачення такого 
шляху вирішення поставленої проблеми було започатковано філософом Т. 
Гоббсом.

Інший варіант відповіді на поставлене питання запропоновано „ 
новим інституціоналізмом”. Місце держави займають інші інституції. 
Умовою ефективної дії інституцій з підтримки довіри між взаємодіючими 
соціальними акторами, на думку Е. Остром є: ”...чітка визначеність
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інституційних меж і участь сторін у визначенні правил гри, наявність 
диференційованих кар для порушників, наявність недорогого механізму 
розв’язання конфліктів” [6, 203].

Р. Патнам запропонував своє бачення вирішення поставленої 
проблеми. Згідно його поглядів: ’’...соціальна довіра може виникнути з 
двох пов’язаних між собою джерел -  норм взаємності та мереж 
громадської активності”[6,209]. Перші запроваджуються за допомогою 
соціалізації та здійснення санкцій як позитивних, так і негативних; другі 
являють собою зв’язки між людьми однакового статусу та існують у 
вигляді незалежних і автономних асоціацій індивідів. Тобто, те, що ми 
сьогодні називаємо громадянським суспільством.

Однак, на наш погляд, при дослідженні феномена соціальної довіри 
особливо в пострадянських суспільствах, все таки потрібно враховувати 
всі чинники, які його визначають, а не тільки робити акцент на одному.

Умови коливання ступеня соціальної довіри
Щодо коливання ступеня соціальної довіри, то слід відмітити наступні 

факти. По-перше, в країнах розвинутої демократії та ринкової економіки 
спостерігається явище, яке М. Доган станом на середину 90-х років 20 ст. 
охарактеризував як „ерозія довіри”. Французький дослідник констатує: 
”Будучи по своим характеристикам устойчивой, международной, 
структурной и рациональной, эрозия доверия как это видится по 
последним опросам, усиливается параллельно нарастанию экономических 
трудностей в некоторых странах, особенно структурной безработицы в 
Европе” [7, 86]. Але при цьому дослідник застерігає про необхідність 
звертати увагу на: ”.. различие между легитимностью режима, доверием к 
институтам и популярностью правительства” [8, 43]. Тобто, є можливою 
ситуація наявності легітимності без довіри, коли існуюча система влади 
визнається кращою з існуючих при одночасній непопулярності того чи 
іншого її конкретного представника. По-друге, взявши до уваги дані 
соціологічних моніторингів в Україні, також помічаємо подібні явища з 
різницею лише в невисокому рівні легітимності режиму [2].

Отже, можна говорити про зниження ступеня соціальної довіри, 
оскільки структури, які підтримують довіру між взаємодіючими 
індивідами (чи то монарх за Т. Гоббсом, інституції -  в „новому 
інституціоналізмі”, мережі громадської активності -  за Р. Патнамом) самі 
отримали „вотум недовіри”. На перший план виходить не знеособлена 
соціальна довіра, а особиста, яка має в своїй основі знання вдачі людини, її 
репутації та чеснот (для прикладу -  „співпрацюю з тими, кого добре 
знаю”). Згідно даних соціологічних моніторингів це знаходить прояв у 
фіксації високого ступеня довіри до сім’ї, родичів та в деякій мірі до колег.

Які ж є пояснення цим фактам? Можливо, їх слід шукати, 
звернувшись до вищих рівнів соціальної реальності, насамперед, до макро- 
та глобального рівнів. У випадку посткомуністичних країн, що
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трансформуються, таким чинником, на наш погляд, виступає процес 
макросоціальної інволюції (В. Хмелько). В Україні: ’’...відбувся відступ до 
аграрно-індустріальної стадії макросоціальної еволюції” [9, 9]. В країнах 
Західної Європи та США таким чинником, можливо, виступає на 
макрорівні перехід від „...індустріально-інформаційної стадії еволюції 
макроструктури суспільного поділу праці до стадії інформаційно- 
індустріальної” [9, 5] та процеси глобалізації. Вказані процеси ведуть, 
насамперед, до змін в соціальній структурі (поява нових верств, спільнот 
та зникнення інших), формування нових ідентичностей та цінностей і, як 
результат, втрата структурами мезо- та макрорівня своєї ефективності.

Чи є зниження ступеня соціальної довіри та поширення особистої 
довіри внаслідок змін на макро- та глобальному рівнях соціальної 
реальності незворотною тенденцією? Досить слушними з цього приводу є 
переконливі міркування та твердження П. Сорокіна. Класик соціологічної 
теорії запропонував використовувати для опису та аналізу соціальних змін 
наступні поняття, а саме: „сімейний”, „договірний” та „примусовий” типи 
соціальних відносин. За вказаними типами ми можемо побачити наявність: 
зростання особистої довіри при поширенні „сімейного” типу соціальних 
стосунків, соціальної довіри при „договірному” та частково 
„примусовому” типах. Але головна ідея, підкріплена статистичним 
аналізом надзвичайно великої кількості даних полягає в наступному: 
”...пропорция каждого типа в совокупной сети социальних отношений 
различных групп не одна и таже. Она меняется от группы к группе, а с 
течением времени изменяется даже внутри одной и той же группы” [10, 
520].

Таким чином, висловимо таке припущення, умовами коливання 
ступеня соціальної довіри виступають зміни структур макрорівня та 
глобального рівня соціальної реальності, а тенденції його коливання не є 
незворотними.

Соціальна довіра: мож ливості застосування концепту до потреб
політологічного аналізу

Методологічним орієнтиром в запровадженні концепту „соціальна 
довіра” в політологічний аналіз могла б бути думка С. М. Ліпсета про те, 
що: ’’....политические процессы с трудом поддаются изучению, если они не 
рассматриваются как особые случаи более общих психологических и 
социологических отношений” [11, 203]. Тобто, політичні взаємодії (як 
особливий вид соціальних взаємодій взагалі) також передбачають певний 
рівень знеособленої соціальної довіри, певних норм та структур, які 
підтримують її функціонування. Іншою важливою умовою є розробка 
повної та детальної типології політичних стосунків, які аналізуються в 
контексті поняття „соціальна довіра”.
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Окресливши характеристики соціальної довіри спробуймо на прикладі 
стосунків: “виборець -  політик” та “політик -  політик” з’ясувати характер 
деяких з проблем посткомуністичної демократизації.

Важливий для утвердження демократії інститут виборності 
посадовців у посткомуністичних країнах поки що мало сприяє 
демонстрації політиками очікуваної виборцями поведінки; відбувається 
„недотримання угоди” однією з сторін. Тому, відповідно, йде формування 
комплексу норм та пошук механізмів і структур, які забезпечили б і 
підтримували соціальну довіру між виборцем та політиком. Поки що 
обговорення та прийняття важливого в даному відношенні законопроекту 
про відклик народного депутата в Україні відкладено, що не сприяє довірі 
та співпраці в суспільстві.

Дослідники також відзначають слабкість автономних асоціацій у 
посткомуністичних країнах як от: політичних партій та громадських 
організацій. Очевидно, що окрім змін на макрорівні соціальної реальності, 
які обумовлюють зниження ступеня соціальної довіри, а отже, 
можливостей співпраці громадян задля відстоювання своїх інтересів, 
вказане явище також підсилює домінування ієрархічного принципу 
інституційного дизайну структур мезорівня. Останнє, зокрема, свідчить 
про прагнення більшості політичних акторів посткомуністичних країн 
зберегти владу, навіть у невеликих об’єднаннях.

Завдяки використанню концепту „соціальна довіра” стають більш 
зрозумілими стосунки між політиками та між політичними об’єднаннями і 
групами в парламенті. Співпраця політиків та політичних сил в більшій 
мірі обумовлюється і визначається особистою довірою. Ми є свідками 
того, як між тими чи іншими партіями чи лідерами укладаються 
домовленості та угоди і як часто вони не дотримуються. Причому, всі 
політичні актори уявляють якою є спільна вигода для всіх, але створюють 
ірраціональний результат. Сьогодні ми спостерігаємо намагання 
побудувати відносини між парламентарями на основі соціальної довіри 
шляхом введення в ранг закону норми про заборону переходу із однієї 
парламентської фракції в іншу та правового окреслення статусу опозиції в 
парламенті. Але це є лише невеликий сегмент від усієї сукупності відносин 
між парламентарями і тільки спроби, які ще невтілені в життя. Невисокий 
рівень інституціоналізованості довіри призводить до неефективного 
здійснення законодавчої функції.

Проведена вище спроба застосувати концепт “довіра” в політичному 
аналізі свідчить про наявність в нього еврестичних можливостей та 
відкриття нових перспектив в дослідженнях посткомуністичної системної 
трансформації.

Підсумовуючи розгляд проблем, пов’язаних з соціологічним та 
політологічним контекстом аналізу феномена довіри, варто акцентувати 
увагу на наступних моментах.
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Соціальна довіра виступає однією з умов демократичного способу 
здійснення державної влади в суспільстві. На наш погляд, перспективи 
становлення демократій в Україні можна б було пов’язувати з подальшим 
реформуванням структур, що підтримують і сприяють відтворенню 
соціальної довіри в соціумі. Чим вищий ступінь соціальної довіри, тим 
меншою є амплітуда коливань довіри як психологічного стану людини, та 
більша ймовірність здійснення солідарної дії, а, відтак, і розвитку 
громадянського суспільства, співпраці між органами державної влади 
тощо.

Перспективи подальшого соціологічного аналізу феномена довіри 
важливо було б пов’язувати із цілеспрямованим використанням існуючих 
методологічних підходів (структурний функціоналізм, конфліктологічний 
підхід, символічний інтеракціонізм та ін.), а в межах політичної науки -  з 
розглядом політичного режиму, форми правління, політичної ідеології, 
політичної культури тощо, як незалежних, змінних по відношенню до 
феномена довіри у політичному житті.
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