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ДОВІРАЯК ОБ’ЄКТ ДОСЛІДЖЕНЬ

Кризові явища в економіці супроводжуються зниженням рівня
платоспроможності і ділової активності суб’єктів господарювання. За таких умов
невиконання, часткове, або невчасне виконання укладених контрактів стає більш
поширеним, ніж в часі економічного росту, що загострює увагу на довірі до партнерів
по бізнесу і робить дане дослідження актуальним.

Довіра є об’єктом дослідження у багатьох науках. Саме тому може скластися
враження, що довіра є омонімом [3]. Відповідно, наповнення терміну «довіра» змістом
є також різним. Під довірою у різних випадках розуміють таке: 1) ставлення до кого-
небудь, що виникає на основі віри в чиюсь правоту, чесність, щирість і т. ін.; 2)
очікування одних членів суспільства того, що інші його члени будуть вести себе більш-
менш передбачувано, чесно і з увагою до потреб оточуючих, відповідно до деяких
загальних норм; 3) омонім зі значеннями: структура; диспозиція; ставлення; почуття;
очікування; віра; намір [1, с. 4]. Економічна довіра – це впевненість у надійності
економічного об'єкта, що ґрунтується на уявленні або знанні про нього і пов'язана зі
здатністю передбачати, прогнозувати чи впливати на дії цього об'єкта, є
формалізованою законом, або контрактом [1, с. 4]

У таблиці наведено об’єкти і предмети дослідження довіри основними науками,
де вказано, на яких саме проблемах загострює увагу та чи інша наука, а які проблеми
вона не розглядає.

Таблиця
Об’єкти і предмети дослідження довіри основними науками

Наука Об’єкт дослідження
(загальний для науки)

Предмет дослідження

Соціологія Процеси, які відбуваються у
суспільстві – між людьми;
між людьми і соціальними

інститутами, між соціальними
інститутами

Соціальні процеси, викликані
поведінкою як широких мас

населення, так і окремих індивідів
залежно від рівня довіри, закладеного

у відносинах (інколи – соціальні
наслідки таких процесів)

Психологія Процеси, які виникають у
психіці людини

Когнітивні та емоційні процеси, які
проходять у психіці людини,

викликані відносинами з різним
рівнем довіри і їх вплив на поведінку

людини
Економіка Процес ведення фінансово-

господарської діяльності
макро- і мікрорівні

Економічні процеси, які виникають
між суб’єктами господарювання (у
тому числі й домогосподарствами), а
також державними інституціями,

залежно від рівня економічної довіри
Комп’ютерн
а інженерія

Процеси, які відбуваються в
програмному забезпеченні

ЕОМ

Процеси, які забезпечують виконання
комп’ютерними програмами і

системами належних їм функцій.

Об’єктами і суб’єктами довіри завжди є люди, або колективи [1, с. 4].
Варто проілюструвати на прикладі всі процеси, які відбуваються при зниженні

рівня довіри з переходом через поріг довіри (тобто коли довіра переходить у недовіру).
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Візьмемо для прикладу людину, клієнта комерційного банку і розглянемо
ситуацію, коли їй банк не повертає завершений депозит. В різних науках навіть термін,
який вживатиметься стосовно людини буде різним. Так, в економці її назвуть фізичною
особою, в бізнесі – клієнтом банку (уточняючи, що це фізична особа), в психології –
особистістю (індивід – це в першу чергу тілесне буття людини [2, с. 22], особистість –
це складна соціально зумовлена система психічних властивостей індивіда з
притаманною їй психологічною структурою, взаємозв’язками між її елементами, що
виявляються і розвиваються у діяльності та поведінці й відповідають конкретній
соціальній ситуації життя людини, певному віковому етапу її розвитку [2, с. 26]).

Відповідно, коли довіра перетворюється у недовіру то людина починає
хвилюватися (емоційний компонент); думати, що то навмисно на ній хтось нажився
(когнітивний компонент), а в особливо важких випадках – що всі банки призначені для
«культурного» пограбування народу; понесе прямі матеріальні втрати (адже відома
сума депозиту, відсоткові ставки, і термін, на який затримано повернення депозиту – це
економічний компонент), може поповнити список протестувальників проти дій банку
(соціальний компонент), а навіть і якщо до протестів не вдасться, то все одно буде
незадоволена діями банку і банківської системи (наголос на слові система).
Незадоволені «системою» люди знижують рівень підтримки існуючій владі, яка очолює
«систему» (банківську, судову, або систему державної влади). Це також соціальний
компонент. Людина в цій ситуації – одна і як особистість, і як клієнт. Але різні науки
будуть досліджувати лише частину зазначених процесів, саме ту частину, яка підпадає
під об’єкт дослідження цієї науки (це не є погано, що кожна наука має свій об’єкт
дослідження, але у випадку з довірою варто мати на увазі такий порядок речей і
спиратися на останні дослідження в інших науках за цією темою).

Можна розглянути й інший приклад – коли довіра переросла у недовіру між
юридичними особами-контрагентами. Припустимо, що один із них винуватий, інший –
ні. Кожну юридичну особу очолює людина (особистість), або колектив (директор і його
заступники, але є ієрархія). І в кожного з членів правління (цілком можливо, що й не
тільки правління, а й інших працівників) тієї юридичної особи, яка понесла втрати
виникатимуть ті ж самі процеси, які описані у першому прикладі, різниця буде лише в
силі і глибині цих процесів. Дальше можна припустити, що відбудеться судова
«тяганина» між контрагентами, яка характеризуватимуться адміністративними
витратами кожної зі сторін, затягування часу тощо. Негативні процеси посиляться у
випадку, коли потерпіла сторона програє суд, і навпаки – послабляться, коли потерпіла
сторона виграє суд. Тоді буде повернено рівень довіри до «системи», але не до
контрагента.

Форс-мажорні обставини не впливають на рівень довіри. Наприклад, під загрозою
настання надзвичайних подій, або при їх настанні може не падати рівень довіри до
«системи» навіть у випадку, коли «система» тривалий час не захищає потерпілу
сторону. Важливим є кінцевий результат, щоб винуватий був наказаним «системою»,
тоді рівень довіри до системи відновиться, але не до винуватця.

На прикладах проілюстровано, що довіра може сприйматися як омонім, адже всі
значення цієї категорії доповнюють одне одного. Тому при дослідженні довіри
необхідно використовувати останні дослідження в інших науках за цією темою.
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