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Довіра як інститут у дзеркалі нових можливостей, викликів та імперативів соціальноекономічного розвитку
За становлення нової – мережевої – економіки відбувається динамічна різновекторна трансформація відносин між суб’єктами
економічної діяльності та чинників набуття незаперечних конкурентних переваг. При цьому втрачають значущість традиційні
інструменти і механізми забезпечення позитивної соціально-економічної динаміки, з’являється потреба у нових і, водночас, у
масштабному використанні тих, що дотепер виконували другорядну роль. Актуальність дослідження обумовлена
підвищенням ролі, значущості, функціонального навантаження на соціальний капітал, основою якого є інститут довіри.
Науково-практична значущість дослідження полягає у виявленні явищ та процесів, які є свого роду «тромбами» на шляху
розвитку інституту довіри, та обґрунтуванні сучасної наукової платформи для подальшого розроблення «дорожньої карти»
розбудови суспільства довіри. Результати дослідження спрямовані на обґрунтування місця інституту довіри у системі
чинників соціально-економічного розвитку. Предметом дослідження є теоретико-прикладні засади суспільного феномену
довіри в умовах нових можливостей, викликів та імперативів нової економіки. Методологічною основою досягнення
поставленої мети є системний підхід в дослідженні довіри у якості системоутворюючої домінанти соціального багатства. Мета
дослідження – науково-теоретичне обґрунтування конструкції довірчих відносин в контексті можливостей соціальноекономічного розвитку. У концепті довіри, якого дотримуються автори, на передньому плані перебуває носій взаємовідносин
– людина, яка є діяльною, свідомою, володіє знаннями, етичними нормами, мотиваційними настановами; є носієм суспільно
значущих моральних і культурних цінностей. На основі узагальнення існуючих теоретичних розробок в царині довіри
висвітлено сучасний науково-практичний концепт цього феномену; виявлено переваги, що їх отримує суспільство від
високого рівня довіри; виокремлено передумови довіри; доведено провідну роль довіри у формуванні та відтворенні
соціального капіталу; обґрунтовано провали держави в розвитку інституту довіри. Зроблено акцент на довірі як відносинах
двостороннього, обопільного характеру з боку їх контрагентів. Автори переконують у тому, що довіра є засадничим явищем,
процесом як соціально-економічних відносин, так і функціонування суспільних інститутів, та пронизує весь спектр
горизонтальних і вертикальних зв’язків, які формуються в суспільстві, наповнюючи їх новими якостями та цінностями.
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