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КРИЗА ДОВІРИ: ВІД ЛОКАЛЬНИХ ТРЕНДІВ ДО ГЛОБАЛЬНОЇ 
НЕБЕЗПЕКИ 

   
 У статті досліджується криза довіри як мультирівневий концепт, пов’язаний із 

нарощуванням суспільних криз у сучасних державах сталої демократії. Наукові розвідки, 
які здійснюються лише на одному з рівнів, обмежені розв’язанням окремих і 
вузькоспеціалізованих проблем. Проведений крос-рівневий аналіз дає можливість 
подивитися на проблему кризи довіри, що розглядається із урахуванням міжрівневої 
взаємодії, під новим кутом зору.  

У межах аналізу, з огляду на двовимірність концепту довіри, в основі якого 
лежать так звані «універсальні» або «загальнолюдські» цінності, визначено умови 
одночасного функціонування обох вимірів або компонентів довіри на всіх рівнях.  

Унаслідок  визначення універсальності причин, чинників і параметрів кризи довіри 
зроблено висновок, що розвинені  демократичні держави повинні реалізувати потенціал 
довіри, який вони мають, та екстраполювати його на глобальний рівень. Саме 
інститути сучасної демократії на всіх рівнях повинні показати свою перевагу в 
ефективності та гнучкості в подоланні наявних проблем і загроз. Головним складником 
цього процесу має стати формування нових і підвищення ефективності ключових 
інститутів, що існують, які будуть спроможні взяти на себе лідерство відповісти на 
наявні та вірогідні виклики.  
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Постановка проблеми в загальному вигляді та її зв’язок із важливими 

науковими чи практичними завданнями. Будь-яка криза являє собою гостре 
ускладення з яким-небудь процесом чи явищем у межах будь-якої системи, важкий стан її 
функціонування. У кризовий період система піддається впливу ззовні або з середини, що 
вимагає від неї якісно нового реагування. Зазвичай криза стає перехідним, а часто-густо 
переломним етапом в існуванні системи.  

Коли йдеться про суспільно-політичні кризи, то в їхній основі лежить країнє 
загострення суперечностей в соціально-економічній, політичній, психологічній, морально-
етичній, духовно-культурній сферах. Беручи до уваги масштаб, у межах якого 
відбуваються сучасні кризові явища, можна виокремити локальний, регіональний і 
глобальний рівні.  

Щодо кризи довіри, то треба зазначити, дана криза є однією з основних причин і 
соціально-політичних засад виникнення криз, які притаманні суспільствам, що 
модернізуються (криз ідентичності, розподілу, участі, проникнення, легітимності). У 
цьому випадку розглядається локальний (державний) рівень.  

Проте основною тенденцією сьогодення і водночас головною небезпекою, яка 
екстраполюється на регіональний і глобальний рівні, є поширення тією чи іншою мірою, 
якщо не всіх, то деяких з вищезазначених криз у тій чи інший комбінації на так звані 
«передові» та розвинені держави, що виражається в зростанні популізму, ідейної і 
політичної радикалізації та суспільно-політичної маргіналізації. Дані обставини ставлять 
також під загрозу модернізаційний процес у країнах, що розвиваються, оскільки вони 
можуть втратити політичні, ідеологічні, моральні та цивілізаційні орієнтири. Наочним 
прикладом означених тенденцій є ситуація у США, Європейському Союзі в цілому, 
деяких країнах ЄС, інших розвинених країнах тощо. Тому можна говорити про 
актуальність підняття проблеми кризи довіри під новим кутом зору та крізь призму 



необхідності розв’язання глобальних проблем сучасності, які останнім часом почали 
загострюватися з неабиякою швидкістю.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. У межах даної наукової розвідки 
серед досліджень, що являють певний інтерес, у котрих надано уваги певним аспектам 
проблеми і на які спирався автор, можна, зокрема, виділити праці таких дослідників, як Т. 
Супрунець, О. Кузьмук, А. Саад-Фильо, К. Ньютон.  

Формулювання мети статті. Виходячи з постановки проблеми, метою статті є 
аналіз кризи довіри, як феномену, що проявляється в персептивному дисбалансі та 
комунікативній дисфункції у взаємодії між громадянами, соціумом, суспільними, 
політичними інститутами у різній комбінації на різних рівнях, категорізація й 
універсалізація її причин, чинників і параметрів, а також визначення напрямів їх 
оптимізації.  

Виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням 
отриманих наукових результатів. Для подальшого з’ясування сутності довіри як 
багаторівневого феномену та розуміння засад, які лежать в основі заходів з її зміцнення, є 
доцільним зупинитися на окремих проявах конкретних криз, передусім, у розвинених, 
демократичних країнах.  

Криза легітимності. Характерні риси: немає згоди в суспільстві щодо політичної 
влади, визнання громадянами процесу ухвалення рішень.  

Окремі прояви: неоднозначне сприйняття результатів виборів у Сполучених 
Штатах, зокрема – самими громадянами США, унаслідок чого постає питання про 
відповідність сучасної американської виборчої системи викликам часу щодо її 
спроможності об’єктивно відображати волевиявлення виборців.  

Щодо Європейського Союзу, то в основі даної кризи – криза довіри, а саме 
недовіра громадян ЄС до європейських інституцій. Це пов’язано з подальшим зростанням 
імміграції з третіх країн і з високим рівнем бюрократизму внутрішніх структур ЄС. Також 
зростає загроза відриву керівних органів ЄС від пересічних громадян. Цьому сприяє 
делегування багатьох функцій, які раніше були прерогативою національних влад, а також 
значне ускладнення самої інтеграції. Існує певна стагнація в інституційному розвитку ЄС. 
Про це свідчить відхилення свого часу на референдумах у Франції та Голландії проекту 
загальноєвропейської конституції. 

Усе це призвело до проявів націонал-радикалізму, екстремізму різних типів і 
зростання загального євроскептицизму. Унаслідок маємо Брекзит і провальний 
референдум у Голландії щодо ухвалення євроасоціації з Україною.  

Тому для Європейського Союзу є конче необхідною інституційна реформа. 
Проблеми зміцнення демократичності, прозорості й ефективності ухвалення рішень у 
розширеному ЄС потребують нагального розв’язання.  

Криза участі. Характерні риси: проблеми адекватного представлення інтересів 
суспільства, рекрутування політичних еліт.  

Окремі прояви: відбувається бюрократизація сталих груп тиску та інтересів, їхне 
злиття з органами влади й управління, усладнення допуску до ухвалення рішень 
новостворених груп і можливостей здійснення впливу. Також починає відбуватися деяка 
депрофесіоналізація політики. Найдостойніші перестають обирати політику як свою 
професію, а вибирають інші сфери, тому що можуть себе проявити повною мірою. Знову 
це призводить до появи популістських політиків будь-яких спрямувань. Саме вони 
починають створювати нові умови для нових політиків, включаючи очільників держав, що 
веде до більшої невизначеності. Політики популістського толку ламають стереотипи і 
працюють усупереч нормам, що існують. Порушення правил є основною особливістю 
популізму, що може серйозно зашкодити політичній системі.  

У загальноєвропейському масштабі існує перекіс у бік виконачих органів влади. 
Вплив і роль Європарламенту є все ще доволі слабкими. До того ж вибори до 



Європарламенту не є в справжньому сенсі європейськими через брак сильних 
транснаціональних партій і наявності національних кількісних квот.  

Криза розподілу. Характерні риси: наявність проблем з розподілом матеріального 
добробуту, що призводить до надмірної соціальної диференціації та нерівному доступу до 
основних соціальних благ.  

Окреми прояви: в основі багатьох сучасних криз у Європейському Союзі лежить 
нерівномірний розподіл доходів. Ідеться про річний дохід на душу населення в різних 
країнах ЄС. Дана проблема загрожує соціальній згуртованості. Ця загроза йде з двох 
боків. З одного боку, невдоволення мають  бідніші та проблемніші країни, які вимагають 
додаткової допомоги й уваги від ЄС в особі його керівних органів, з другого – виникають 
претензії у  багатших і стабільніших країнах, які вважають, що така допомога є надмірною 
та відбувається здебільшого за їхній рахунок і призводить до зниження рівня життя в цих 
країнах. Даний факт підсилює кризу довіри і веде до політичних криз в окремих країнах, 
невдоволення населення власними елітами, підсилення загального євроскептицизму, 
приходу до влади популістських політиків, що зрештою шкодить загальноєвропейським 
інтересам. 

На цьому починають акцентувати увагу і сучасні європейські вчені. Зокрема, 
професор Лондонського університету Альфредо Саад-Фильо схиляється до думки, що 
громадянам, які почуваються невпевнено, не вистачає почуття спільності на основі 
економічного добробуту і довіри до політичної системи. Вони проектують свої надії і 
страхи на реакційні програми з опорою на «здоровий глузд», які мають тенденцію 
повернути контроль і збереження колишніх привілеїв, і за якими стоять «сильні» лідери, 
які можуть це «зробити»[3]. 

На його думку, поєднання проблем в економіці та політиці на тлі глобальної кризи 
може привести до націоналістичного авторитаризму [3].  

Криза ідентичності. Характерні риси: в основі даної кризи лежать три складники. 
Перший ґрунтується на підвищенні ступеня соціальної диференціації суспільства. При 
нарощуванні кризових явищ, як звичайно в економічному і соціокультурному аспектах, 
можуть відбуватися транформація багатьох соціальних груп, зростання чисельності 
маргінальних верств суспільства. Це може призводити до того, що люди, втрачаючи свій 
колишній соціальний статус, не знають, до якого соціального прошарку вони належать, 
можуть втратити орієнтири в усвідомленні власних інтересів. Другий складник 
характеризується конфліктом між етнічною і загальнонаціональною належностями. Третій 
заснований ґрунтується на вимогах національного або територіального самовизначення 
суспільства та держави, що пов’язано з геополітичним і цивілізаційним вибором у межах 
набуття певної макрорегіональної ідентичності.  

Окремі прояви: протягом певного часу вважалося, що в розвинених країн, зокрема 
таких, як США, Канада і країни Євросоюзу, працюють механізми так званого 
«плавильного котла», у межах якого соціально-культурні, етнічні, релігійні відмінності 
нових іммігрантів розчиняються у внутрішньому культурному просторі даних країн і, 
отже, про кризу ідентичності не йдеться. Проте в даному аспекті варто зробити деякі 
застереження.  

По-перше, ознаки кризи ідентичності можна знайти навіть у Канаді, хоча б тому, 
що вона має у своєму складі франкомовну провінцію Квебек, у якій відбулось уже два 
референдуми  1980 і 1995 роками щодо отримання цією провінцією незалежності від 
Канади.  

По-друге, останнім часом спостерігається неспроможність «плавильного котла» 
виконувати свою функцію, тобто абсорбувати достатню кількість іммігрантів без 
наслідків для традиційного культурного простору зазначених країн. Найчіткіше це 
простежується  в країнах з найвищим імміграційним потоком, серед них США, 
Німеччина, Франція, Велика Британія. Також проблеми ідентичності не дали змогу 
Європейському Союзу свого часу прийняти єдину Європейську конституцію, в основу 



якої мало бути покладено спільне християнське коріння. Саме даний аспект виявився 
одним із чинників, які стали каменем спотикання в конституційному процесі. Існування 
багатоконфесійної Європи й особливо ісламського фактора підіймає питання ідентичності 
в окремих європейських країнах і в загальноєвропейському контексті. Дисбаланс полягає 
в надмірній толерантності з боку країни-реципієнта до нових іммігрантів і 
нетолерантності з їхнього боку. Усе це підсилюється проблемою тероризму. 

Дані аспекти тягнуть за собою ланцюгову реакцію зростання недовіри на всіх 
рівнях. Спочатку недовіра корінних жителів до іммігрантів, потім до місцевих і 
національних політиків, що призводить до зростання популярності ультраправих і  
популістських політиків, причому іноді в одній особі, а потім їхній прихід до влади. 
Наступним кроком стає прийняття жорсткішої імміграційної політики, аж до заборони на 
в’їзд громадян окремих третьїх країн. У свою чергу це веде до непорозуміння та 
поглиблення недовіри між країнами-реципієнтами та країнами третього світу на 
міждержавному рівні. Класичним прикладом цього стала тимчасова заборона новим 
президентом США Дональдом Трампом в’їзду до країни громадян декількох країн з 
переважно мусульманським населенням.  

Як було зазначено у звіті Мюнхенської безпекової конференції (лютий  2017 року), 
популісти є експертами в політиці агітації, утворюючи «вісь страху» в західному світі, яка 
експлуатує невпевненість і невдоволення електорату, часто через перекручування фактів 
або поширення відвертої брехні, що говорить про упередженість їхніх прихильників. І 
вони можуть навіть не бути покарані виборцями за не пропонування жодних рішень. Коли 
брехня робить політичну систему недієздатною, її погані результати можуть спричинити 
відчуження і відсутність довіри до інститутів, які наближують настання епохи «пост 
правди». Крім того, культура «пост правди» робить кампанії дезінформації  вірогіднішими 
і підриває самі основи цивілізованих дискусій, від яких залежать ліберальні демократії. За 
всіма небезпеками для демократії, це також має дуже чіткий безпековий вимір: якщо 
політики, приміром, говорять неправду, демонстративно відступаються від власних 
раніше сказаних слів і раніше заявлених позицій і при цьому допускають, що брехня є 
просто «альтернативними фактами», то хіба можуть громадяни і союзники їм довіряти з 
питань національної безпеки [5]? 

Отже, стає очевидним вазаємозв’язок між недовірою до національних урядів та 
установ, тобто на локальному рівні, і недовірою на регіональному та глобальному рівнях. 
Це пов’язано з кризовими явищами та проблемами, з якими зіштовхуються сучасні 
демократичні держави, із загальними проблемами розвитку західної цивілізації в цілому 
та її взаємодії з рештою світу.  

Дані проблеми обумовлюються характерними рисами сучасного етапу розвитку 
світової цивілізації: 

- людство вступило в тривалий період підвищеної нестабільності і гострих 
конфліктів, які загрожують кривавими війнами та миру і безпеці на всій планеті; 

- через низку причин тривалої дії у світі набирає сили екстремізм, крайнім 
виразом якого є міжнародний тероризм, безпрецедентний за своїми масштабами, 
організованістю, жорстокістю і вживаними засобами. При цьому  від терористичних акцій 
не є застрахованою жодна держава; 

- рушійною силою в нову епоху знову стають націоналізм і релігія, які 
заповнюють ідейний вакуум, що виник унаслідок дискредитації політичних ідеологій ХХ 
століття. Через  свій ірраціональний характер обидві ці форми суспільної свідомості 
містять у собі великий потенціал агресивності й радикалізму; 

- після завершення біполярного протистояння на перший план вийшли інші 
лінії розмежування у світі: між багатими і бідними країнами; між країнами, які тією чи 
тією мірою адаптувалися до нових умов розвитку світової економіки, і країнами, що не 
зуміли вписатись у нову динаміку розвитку; між державами, що належать до різних 
цивілізацій.  



Якщо конкретизувати і систематизувати глобальні проблеми за певними сферами, 
то серед них варто виокремити такі: 

- економічні труднощі: невиконання зобов'язань з виплати державного боргу, 
банкрутство цільових фондів, наростання бідності та безробіття, торгові війни, 
руйнування фінансових ринків, дефляційні або гіперінфляційні процеси; 

- суспільні потрясіння: класове, расове, нативістичне, релігійне насильство за 
участю озброєних груп, нелегальних бойовиків і найманців; 

- соціокультурні проблеми: збільшення тією чи іншою мірою рівня 
заангажованості ЗМІ, засилля фейкових новин та інформації, наявність певної тенденції 
зсуву на користь державної цензури; 

- технологічні ексцеси: кріптоанархія, нова IT-олігархія, біогенетичний хаос; 
- екологічні негаразди: забруднення навколишнього середовища, кліматичні 

зміни, нестача води й енергії, нові хвороби; 
- політичні проблеми: інституційний колапс, відкриті податкові протести, 

однопартійна гегемонія, конституційні зміни, сепаратизм, авторитаризм і зміни державних 
кордонів, серед іншого в наслідок агресії; 

- військові катаклізми: війна проти терористів і протистояння 
недемократичним режимам, які володіють зброєю масового знищення.  

З огляду на  вищеописані фактори, обставини й загрози, у контексті досягнення 
мети дослідження, вважали б за необхідне розглянути сутність і поняття довіри як 
психологічної та соціологічної категорії та її природу.  

Довіра є станом, коли один суб'єкт вірить, що діяльність іншого суб'єкта не 
шкодить першому, і перший чекає тільки позитивний ефект від цих двосторонніх 
відносин. Ці відносини є можливими лише за умови, коли обидва опонента згодні бути 
піддатливішими та зговірливими. Будучи відкритими, партнери демонструють один 
одному свою поступливість і здатність до компромісів, наслідок чого є з’ясування 
складних питань.  

Виходячи з цього, довіру можна розглядати принаймні у двох вимірах. По-перше, 
як віра у чесність, щирість, порядність і доброзичливість іншого суб’єкта. По-друге, як 
віра суб’єктів у належність до однієї і тієї ж асоціації, що залежить від існування 
всередині спільноти норм і цінностей, які поділяються всіма її членами, а також від 
готовності останніх підпорядковуватися спільним інтересам. Іншими словами, довіра є 
результатом існування спільних норм і цінностей.  

За умов існування довіри соціальні актори, що функціонують окремо, 
перетворюються в інституціоналізоване об'єднання, оскільки довіра являє собою певний 
тип соціального капіталу, який може набуватись і використовуватися лише спільнотою 
загалом. У даному випадку вигодоотримувачами стають як група в цілому, так і ії окремі 
суб’єкти, тобто відбувається синергетичний ефект.  

Якщо ж існує ситуація недовіри – концепту, що є протилежним довірі, то соціальні 
актори існують автономно, намагаючись індивідуально реалізувати власні приватні 
інтереси та цілі, найчастіше за рахунок один одного. Це може призводити до 
розбалансування всього соціального організму, у межах чого індивідуальні результати 
будь-яких суб’єктів є значно нижчими за потенційно можливі. Із психологічної точки зору 
це пояснюється тим, що концепт довіри стосується очікувань подій, на які сподіваються, а 
концепт недовіри – очікувань речей, яких бояться. Тобто в першому випадку 
психологічний стан контрагентів є позитивним і їх спільні енергія і зусилля подвоюються, 
у другому – відповідно психологічний стан є негативним і енергія кожного з них 
спрямована на нейтралізацію зусиль протилежного контрагенту, що, зрештою, шкодить 
сталому розвитку всієї спільноти.  

Звичайно, стан недовіри теж еволюційно обумовленний усією історією людства і 
навіть генетично закладений у психіку людини, але парадокс полягає в тому, що в 
недовірі простежується приховане прагнення до довірливих відносин. Тому ці два 



концепти постійно балансують між собою і відома приказка «довіряй, але перевіряй» як 
раз це підтверджує. Насправді співідношення довірливих чи недовірливих стосунків у 
суспільстві може говорити про рівень його цивілізованості. 

Політична довіра, на думку деяких учених, має те ж саме теоретичне ставлення до 
політичного капіталу, як соціальна довіра до соціального капіталу. Зокрема, Кеннет 
Ньютон вважає, що з багатьох боків ідея політичної довіри і політичний капітал є 
сучасною версією соціальної науки класичної концепції братства – разом зі свободою і 
рівністю, і є необхідною умовою для демократії [4, c. 205]. 

Виходячи з двовимірної сутності довіри, стає зрозумілим, що криза довіри полягає 
в наявності збою в кожній з її концептуальних складників, або разом у комбінації, оскількі 
вони є взаємопов’язаними. 

Аналізуючи кризові явища в сучасному світі, можемо помітити характерну рису, 
яка наявна на різних рівнях, а саме конфлікт цінностей. Даний конфлікт має цивілізаційну 
основу. Різні цивілізації продукують різні норми і цінності, що не відповідає другому 
виміру довіри. Так зване «зіткнення цивілізацій» відбувається не тільки на глобальному, 
але й на регіональному і навіть локальному рівнях. Наріжним каменем, що диференціює 
норми і цінності, є ставлення до концепції поваги, яка міцно пов’язана з концепцію 
толерантності. Проблема полягає в тому, що в одних культурах з повагою ставляться до 
традицій, які відрізняються, а в інших – ні. Такий дисбаланс веде до порушення в межах 
ще одного надважливого концепту – справедливості.  

Відчуття несправедливості є ключовою ознакою проблем з першим виміром 
довіри. Криза довіри – це соціально агресивне середовище, що роз’їдає відносини 
всередині самого суспільства та відносини між суспільством і владою. Спочатку 
суспільство перебуває під шаром політичної апатії, де накопичується соціальна агресія, а 
потім він лопається у вигляді соціального вибуху.  

Отже, що необхідно зробити, щоб обидва виміри або компоненти довіри 
працювали на всіх рівнях? Треба, щоб принципи та цінності, які формують основу 
першого виміру, так звані «універсальні» або «загальнолюдські» цінності, стали 
принципами й цінностями будь-якої спільноти, що поділяються всіма її членами.  

Даний аспект передбачає наявність спільної та значущої мети для суб’єктів 
взаємодії. Спільна мета полягає в гарантуванні безпечного життєвого простору, що є 
однаково значущим для кожного члена спільноти [ 2, с. 44]. 

Це, у свою чергу, призведе до довіри на глобальному рівні в межах світової 
спільноти, оскільки вона буде складатися зі всіх спільнот, у яких будут існувати 
вищевказані спільні норми і цінності.  

 У сучасному світі дані норми і цінності уособлюють такі принципи, як свобода, 
толерантність, права людини, здатність до компромісу та консенсусу, взаємоповага, 
примат громадянського суспільства над державою. Вони можуть бути гарантовані та 
впроваджені лише в межах демократичного політичного режиму, за умов справжнього 
плюралізму, дотримання та поваги до закону, що підвищує рівень легітимності й довіри. 
Ідеться саме про раціональну політичну і правову легітимність, що виникає тільки 
внаслідок визнання людьми тих раціональних і демократичних процедур, на основі яких 
діє політична система.  

Щодо авторитарного або тоталітарного політичних режимів, то вони  прагнуть за 
допомогою використання адміністративного ресурсу державної влади та підконтрольних 
ЗМІ сформувати власну легітимність через підміну політичної і правової легітимності, 
заснованої на довірі, юридичною легальністю, інституційно оформлюючи  власне  
панування на законодавчому рівні, а також через маніпулювання масовою свідомістю, 
змушуючи громадян відтворювати позитивні оцінки діяльності режиму. При цьому за 
допомогою агітаційно-пропагандистських методів робиться наголос на легітимності 
харизматичного типу, яка заснована на підміні справжньої довіри до влади, сліпою вірою 
в непогрішність і видатні якості лідера, що повністю виключає можливість критичного й 



об'єктивного сприйняття стилю, методів і результатів правління. Дійсно, таку сліпу віру 
навряд чи можна назвати справжньою легітимністю, оскільки громадяни не володіють 
достовірною інформацією про реальні процеси і реальну ситуацію в усіх сферах життя 
суспільства і держави і, отже, не можуть сформувати власну думку, власне ставлення до 
подій та адекватно оцінити дії влади. 

Дуже часто так зване “схвалення дій авторитарних лідерів” спирається на згоду під 
загрозою насилля, коли люди підтримують владу, побоюючись погроз з її боку, а також 
очікуючи від неї певних соціальних пільг. Усе це супроводжується політичною апатією в 
поєднанні з байдужістю до загальноприйнятого формату правління. Тобто йдеться про 
класичний приклад існування підданського типу політичної культури. 

Фейковість такої псевдодовіри підтверджується при падінні автократичних 
режимів, коли в тій же більшості, яка була в авангарді підтримки, при краху зомбувальної 
пропаганди раптом полуда спадає з очей і вона опиняється в перших рядах гнобителів та 
обвиновувачів попереднього режиму. 

Ця псевдодовіра переноситься даними державами з внутрішніх меж на 
міжнародний рівень, де виникає ілюзія довіри між авторитарними країнами, відносини 
між якими можуть бути зруйновані в будь-який момент. Це підтверджується тим 
беззаперечним фактом, що всі збройні конфлікти, котрі існують у сучасному світі, 
відбуваються, по-перше, усередині авторитарних і тоталітарних держав, що  в певних 
випадках  може призводити до їх розпаду; по-друге, між самими авторитарними та/або 
тоталітарними державами; по-третє, між авторитарними та/або тоталітарними державами, 
з одного боку, і демократичними державами – з другого.   

На противагу цьому, сучасні держави з демократичним політичним режимом 
завжди розв’язують власні суперечки цивілізованим способом, ніколи не вступаючи у 
збройні конфлікти. Тобто, іншими словами, сучасні демократії ніколи не воюють між 
собою.  

Наявність високого ступеня довіри на всіх рівнях, що були описані вище, 
демонструє відкриті і дружні відносини між державами. Нині найяскравішим прикладом 
цього є Європейський Союз. Принципи його функціонування могли б слугувати моделлю 
глобального співіснування сучасних держав.   

Говорячи про багатовимірність і різнорівневість концепту довіри, у межах даної 
наукової розвідки стає зрозумілим, що наявні проблеми, які існують, потребують свого 
розв’язання, оскільки вони неабияк  впливають на рівень довіри. У цьому аспекті можна 
погодитись із сучасною відчизняною дослідницею Т. Супрунець, яка зазначає, «що 
глобалізація трансформує масштаб «радіуса» дії довіри, змінює роль і функції основних її 
суб’єктів. Тому актуальним є питання про формування основних суб’єктів довіри, іншими 
словами, структур довіри, які відображають тенденції її формування та трансформацій у 
сучасних умовах розвитку суспільства»  [1, с. 83].  

Отже, можемо вважати, що сучасні демократичні суспільства повинні реалізувати 
потенціал довіри, який вони мають, та екстраполювати його на глобальний рівень.  

У глобальному масштабі найпростішим рішенням, на перший погляд, бачиться 
доведення кількості демократичних держав до стовідсоткового рівня, що, зрештою, 
приведе до зникнення принципів збройного розв’язання суперечок. Проте, на жаль, не все 
так просто, як здається.  

На заваді  швидшого поширення демократичних цінностей стоять проблеми, які 
можуть бути розв’язані лише за рахунок нарощування потенціалу ключових інститутів, 
які будуть спроможні взяти на себе лідерство відповісти на виклики, що виникають. Саме 
інститути сучасної демократії на всіх рівнях повинні показати свою перевагу в 
ефективності та гнучкості в подоланні наявних проблем і загроз. 

Отже, виходячи з досліджуваної проблематики, можна констатувати, що науковий 
дискурс довіри не втрачає своєї актуальності, знаходить друге дихання, потребує 
подальшого аналізу, переосмислення і нового поштовху в дуже мінливому світі.  



 
ЛІТЕРАТУРА 

1. Супрунець Т.А. Концептуалізація поняття «довіра» в контексті соціогуманітарних 
досліджень / Т.А. Супрунець // Вісник Львівського університету ; випуск 7. – 2013. – С. 
77–86. – (Серія соціологічна). 
2. Кузьмук О.М. Теоретична інтерпретація концепту «довіра» в соціології / О.М. Кузьмук 
// Грані. – 2015. – №5. – С. 42–45. 
3. Saad-Filho Alfredo. Global crisis, Neoliberalism and left alternatives [Електронний ресурс] / 
Alfredo Saad-Filho. – Режим доступу: http://column.global-labour-
university.org/2017/02/global-crisis-neoliberalism-and-left.html 
4. Newton Kenneth. Trust, Social Capital, Civil Society, and Democracy / Kenneth Newton // 
International Political Science Review. – 2001. – Vol. 22, No. 2. – P. 201–214.  
5. Munich security report 2017. Post-truth, Post-west, Post-order? [Електронний ресурс]. – 
Режим доступу: https://www.securityconference.de/en/ discussion/munich-security-
report/munich-security-report-2017/post-truth-post-west-post-order/introduction/ 
 
 

REFERENCES 
1. Suprunets T.A.  Kontseptualizatsiia poniattia «dovira» v konteksti sotsiohumanitarnykh 
doslidzhen / T.A. Suprunets // Visnyk Lvivskoho universytetu; vypusk 7. – 2013. – S. 77–86.– ( 
Seriia sotsiolohichna). 
2. Kuzmuk O.M. Teoretychna interpretatsiia kontseptu «dovira» v sotsiolohii / O.M. Kuzmuk // 
Hrani. – 2015. – №5. – S. 42–45.  
3. Saad-Filho Alfredo. Global crisis, Neoliberalism and left alternatives [Electronic Resource] / 
Alfredo Saad-Filho. – Access mode : http://column.global-labour-university.org/2017/02/global-
crisis-neoliberalism-and-left.html 
4. Newton Kenneth. Trust, Social Capital, Civil Society, and Democracy / Kenneth Newton // 
International Political Science Review. – 2001. – Vol. 22, No. 2. – P. 201–214.  
5. Munich security report 2017. Post-truth, Post-west, Post-order? [Electronic Resource]. – 
Access mode: https://www.securityconference.de/en/ discussion/munich-security-report/munich-
security-report-2017/post-truth-post-west-post-order/introduction/ 

 
Baranovsky F.V. Crisis of Trust: from Local Trends to Global Insecurity. This article 

examines a crisis of trust as multilevel concept associated with increasing social crises in 
modern states of sustainable democracy. Scientific studies that are being carried out only on a 
single level are being limited by solving specific problems. Тaking into account interlevel 
interaction the cross-level analysis proposed provides the new approach to consider the problem 
of the crisis of trust.  

In the framework of the analysis based on two-dimensional concept of trust, considering 
the so-called universal or human values, the conditions of the simultaneous functioning of both 
dimensions or components of trust at all levels are determined. 

By the defining of universality of the causes, factors and parameters of the crisis of trust 
the conclusion is made that democratic states should realize the potential of trust they have and 
extrapolate it to the global level. Institutions of a modern democracy at all levels must show its 
superiority in efficiency and flexibility in overcoming problems and threats. The main component 
of this process should be creating the new ones and increasing effectiveness of key institutions 
that will be able to take the lead to respond to the existing and probable challenges.  

Any crisis shows a sharp complication with some process or phenomenon within the 
limits of any system, poor condition of its functioning. In a crisis period the system yields to the 
influence from outside or from within that requires from it a qualitatively new reaction. Usually 
a crisis becomes a transitional and often critical stage in the existence of the system. 
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Modern democratic societies must realize their trust potential and extrapolate it on a global 
level. On a global scale the simplest decision seems to be bringing the amount of the democratic 
states to the hundred-per-cent level that in the end will result in eradication of principles of the 
armed resolution of disputes. 
On the way to more rapid distribution of democratic values there are problems that can be 
solved only due to the increase of the key institutions potential that will be able to undertake the 
commitment to meet the arising challenges. It is the institutions of modern democracy of all 
levels that must show the advantage in efficiency and flexibility overcoming the present-day 
problems and threats. 

 Keywords: socio-political crisis, trust, distrust and crisis of trust, universal values, 
global problems.   

 
  Барановский Ф.В. Кризис доверия: от локальных трендов к глобальной 

опасности. В статье исследуется кризис доверия как мультиуровневый концепт, 
связанный с нарастанием общественных кризисов в современных государствах 
устойчивой демократии. Научные исследования, которые осуществляются лишь на 
одном из уровней, ограничены решением отдельных и узкоспециализированных проблем. 
Проведенный кросс-уровневый анализ дает возможность посмотреть на проблему 
кризиса доверия, который рассматривается с учетом межуровневого взаимодействия, 
под новым углом зрения.  

В рамках анализа, исходя из двухмерности концепта доверия, в основе которого 
лежат так называемые «универсальные» или «общечеловеческие» ценности, определены 
условия одновременного функционирования обоих измерений или компонентов доверия на 
всех уровнях. 

В результате определения универсальности причин, факторов и параметров 
кризиса доверия сделан вывод, что развитые демократические государства должны 
реализовать потенциал доверия, который они имеют, и экстраполировать его на 
глобальный уровень. Именно институты современной демократии на всех уровнях 
должны показать свое преимущество в эффективности и гибкости в преодолении 
имеющихся проблем и угроз. Главной составляющей этого процесса должно стать 
формирование новых и повышение эффективности существующих ключевых 
институтов, которые будут способны взять на себя лидерство ответить на имеющиеся 
и вероятные вызовы.  

 Ключевые слова: общественно-политический кризис, доверие, недоверие, кризис 
доверия, универсальные ценности, глобальные проблемы современности. 
 


