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УПРАВЛІННЯ ІНСТИТУТОМ ДОВІРИ:
ПРИНЦИПИ ПОБУДОВИ СТРУКТУРИ І МЕТОДИ ПОКРАЩЕННЯ
У статті розглянуто інститут довіри крізь призму діджиталізації та визначено її важливу
роль в управлінні на різних рівнях економічної агрегації. Зроблена спроба представити загалом зміст
новітніх цифрових технологій Big Data в системі управління довірою. Запропоновано авторське
бачення механізму формування та управління довірою клієнтів на основі діджиталізації, визначення його характеристик та виявлення контенту. Автори висловили думку, що сьогодні: більшість
рішень інвесторів базуються на довірі; визначальна роль у розбудові довіри до компанії належить
топ-менеджменту, але важливо, щоб кожен в організації навчився будувати довіру; довіра або недовіра існує на всіх рівнях взаємодії: всередині організації, ринку, суспільства, країни і за її межами.
Виявлено співвідношення інституційної та міжособистісної довіри з позиції діджиталізації економіки. Представлено рейтинг довіри інституту до державних інституцій в окремих країнах світу
у 2011 та 2018 роках.
Ключові слова: довірчий менеджмент, довірчий менеджмент в організації, інститут довіри,
міжособистісна довіра, недовіра.
Постановка проблеми. Нерідко довіру ототожнюють із репутацією, принципи якої базуються на відповідності дій суб’єктів господарювання очікуванням
від неї з боку стейкхолдерів. В основі довіри лежить
здатність чесно і прозоро вести бізнес, якісно та вчасно
виконувати зобов’язання, вибудовувати корпоративну
культуру. Вагомість довіри як одного із стратегічного
активів будь-якого суб’єкта господарювання підтверджується тим, що зміцнення довіри серед споживачів
та зовнішніх зацікавлених сторін є сьогодні одним із
найбільших пріоритетів.
Слід також зазначити, що довіра водночас стосується
не лише корпоративного бренду, продукованих товарів і

послуг, що надаються, чи людей, які представляють певний суб’єкт господарювання. Довіра має місце у сфері
даних та аналітики (D&A). Підтвердженням цьому є
факт, що бізнес нині у всьому світі здійснює безпрецедентні інвестиції в нові технології. Маємо змогу спостерігати тенденції масового експериментування та поглинання в різних галузях: від банківського й страхового
секторів до сфери телекомунікацій, охорони здоров’я,
виробництва та туризму. Організації, які готові до зрушень, використовують дані, складну аналітику, робототехніку і штучний інтелект (ШІ) для створення нових
цінних пропозицій та бізнес-моделей. Тож для розбудови довіри потрібно активно використовувати аналі-
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тичні дані. Але хто повинен відповідати за таку аналітику? Якого формату потребує ефективне управління
великими даними? На чиїх плечах має лежати відповідальність за якість і ефективність даних та аналітики?
Аналіз останніх досліджень і публікацій. З дослідженням загальних аспектів механізму формування
інституту довіри пов’язані імена О. Голобородько [1],
О. Дзюблюка [2], О. Кучабського [3], О. Колісніка [4],
Дж. Лоурі [5], П. Леоненко [6], В. Мельника [7], В. Нападістої [8], М. Пасічного [9], С. Погорілого, Ф. Теніс [10],
Дж. Стігліца [11], М. Чабанова [12], В. Яременко [13],
Ф. Фукуяма [14] та інших Але водночас значна кількість
проблем, таких, наприклад, як головні причини втрати
довіри, роль і значення, принципи побудови та структура інституту довіри, його складники, залишаються
недостатньо дослідженими й вимагають глибокого
вивчення. До того ж відсутнє чітке розуміння заходів
захисту персональних даних як запорука успіху побудови інституту довіри.
Формулювання цілей статті. Запропонувати
авторське бачення заходів поліпшення довіри до даних
та аналітики, визначити основні елементи інституту
довіри і його структуру. Визначити роль та значення
інституту довіри для компаній. Дослідити принципи
побудови інституту довіри. Визначити головні причини втрати довіри.
Виклад основного матеріалу. Вчений зі світовим
ім’ям Ф. Теніс ще наприкінці XIX ст. виявив, що за
певних умов «довіра» з особистісної, психологічної
якості індивідуума трансформується в самостійний
соціальний чинник, здатний істотно впливати на певні
суспільні групи чи суспільство загалом. Називаючи
виявлений феномен матеріалізованою або «уречевленою довірою», Ф. Теніс уперше застосував цей термін
під час концептуалізації таких понять, як «спільність»,
«громада» і «суспільство» [10, с. 219].

Поліаспектність феномену суспільної довіри до
реформування системи управління зумовлює тематичну номенклатуру його дослідницького поля. Досліджуючи феномен суспільної довіри до інститутів
розвитку, науковці 1) розглядають причини її кризи;
2) обґрунтовують потреби відновлення простору цієї
довіри в українському соціумі; 3) пропонують механізми підвищення рівня довіри до владних інституцій
та суб’єктів економічної діяльності [8, с. 212].
Нині ключовими складниками інституту довіри є:
1. Підтвердження клієнту на практиці того факту,
що компанія дбає про нього і розуміє його інтереси.
2. Діяльність компанії зрозуміла клієнтам, оскільки
надається пояснення, чому здійснили ті чи інші кроки.
3. Нульова толерантність до корупції та максимально прозора діяльність.
Головні причини втрати довіри в сьогоднішніх надскладних умовах господарювання, що викликані цифровізацією та посткоронавірусним етапом розвитку
України, наведено на рис. 1.
Довіра і недовіра існують на всіх рівнях взаємодії:
всередині організації, ринку, суспільства, країни та
поза їх межами. Проте сьогодні потреба у довірі розширюється до довіри до машин, алгоритмів і аналітики
даних. Довіра є визначальним фактором успіху або
провалу організації [15] (рис. 2).
Визначальна роль у побудові довіри належить топменеджменту, але важливо, щоб кожен в організації
навчався того, як будувати довіру. Отже, відповідальність за розбудову відповідної культури лежить на плечах керівництва, а вже потім – кожного співробітника,
який повинен розуміти та підтримувати цю культуру
[16]. Крім того, важливо знаходити час на аналіз, щоби
зрозуміти, що є чинниками формування довіри для
ділових партнерів, співробітників та колег зі всього
світу. На окремих ринках важливо створити відносини

Неетична поведінка працівників (шахрайство,
хабарництво, корупція) буває під час
проведення аналізу ризиків бізнес-суб’єкта
(у разі виявлення проблем керівництво надає
суперечливі пояснення, намагається
обманювати чи швидко винайти позбавлені
сенсу пояснення)

Ненадійність інформаційного
захисту даних чи активів, які
отримують від споживачів (вони
не купуватимуть товари та не
нададуть свої особисті дані, якщо
їм не нададуть гарантій захисту)

Суб’єкт втрачає довіру, коли не враховує
суспільні інтереси (ставлення до своїх
працівників, до забруднення)

Рис. 1. Головні причини втрати довіри
Джерело: розробка авторів
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поза роботою, в інших – важливіше зосередити увагу
на знаннях і вражаючій презентації під час зустрічі.
Для визначення рівня довіри слід прислухатися
до працівників і клієнтів, проводити анонімні дослідження та отримувати реальну оцінку ситуації з боку
стейкхолдерів. Правда завжди є незручною, але вона
повинна підказати, як краще змінити стан речей.
Ще один результативний спосіб – гаряча лінія, яку
можна застосувати в тому разі, якщо співробітники
мають змогу повідомити про неправомірні дії, а роботодавець повідомляє команді про те, яких кроків він
вжив, не розкриваючи конфіденційну та приватну
інформацію [17]. Саме це допоможе побудувати справжню культуру довіри.
Універсальних принципів побудови ефективної взаємодії бізнесу і держави за умов трансформації немає.
У кожного він свій. Довіра – це відкритість, виконання
обіцянок, які даються, і прозорість бізнесу. Принципи
побудови інституту довіри наведено в таблиці 1.
Таблиця 1
Принципи побудови інституту довіри
Характерні складники принципів
побудови довіри
Якість – це відповідальність кожного
Глобальні політики
Культура
Культура надання консультацій
Етика та незалежність
Рекрутмент
Співробіт- Безупинний розвиток
ники
Продуктивність і винагорода
Ресурси
Послідовна методологія
Факти та ретельні перевірка
Підхід
Ефективні інновації
Інноваційні заходи та технології
Програми забезпечення якості та комплаєнсу
Аналіз основної причини
Моніторинг
Зовнішній зворотний зв’язок та діалог
Коригуючі дії
Джерело: розробка авторів
Принципи

Довіра – це тоді, коли клієнт може вирішити свої
питання з компанією максимально швидко, не контактуючи з нею віч-на-віч, а через телефон, Інтернет або
мобільний додаток, а також впевненість, що якщо він
звернувся, то проблема гарантовано вирішиться [18].
Але нині компанії зіштовхуються з тим, що в Україні чимало людей не знають про онлайн-рішення –
особисті кабінети на сайтах компаній. Щоправда, й
цифрові рішення для клієнта в сучасній компаній
теж ще не досконалі. Тому довіру і культуру взаємодії за допомогою технологій ще потрібно формувати.
Авторське розуміння структури інституту довіри наведено на рис. 3.
Отже, довіра є основою відносин, вона будується
довго, а руйнується миттєво. Матрична структура базових складників інституту довіри, серед яких – якість,
ефективність, чесність, стійкість, наведена в таблиці 2.
У часи цинізму і зневіри довіра до організації
життєво необхідна для залучення клієнтів. Наявність
соціальних медіа та цілодобового висвітлення новин
вимагає посилення управління ризиками – організації
більше не можуть собі дозволити робити речі, якими
не можуть пишатися [19].
Довіра всередині компанії вибудовується за рахунок таких особливих характеристик: бізнес має більш
високі цілі, ніж просто заробляти гроші; справедливість – ключовий фактор; міжособистісні стосунки
базуються на довірі; середовище дає можливість почуватися самим собою без остраху; немає розбіжностей
між словом і ділом; спілкування – відкрите та інформативне; правила однакові для всіх; довіра між різними підрозділами та всередині них; лідери заохочують встановлення атмосфери довіри; лідери як взірець
дотримання цінностей організації; підрозділи та робочі
групи мають можливість побачити, як вони впливають
на клієнта; захист персональних даних (таблиця 3).
Спробуємо також дати відповідь на питання, чи
можна довіряти Digital-технологіям. Стосовно довіри
глобальної варто зазначити, що захист приватного

Основні складники інституту довіри
Складник 1 – Якість
Організаціям необхідно забезпечити, щоб і вхідні дані, і аналітичні моделі відповідали контексту, в якому використовуватимуться інсайти. У багатьох випадках це починається з питань
якості взятих за основу даних. Відповідно до того, як аналітика
стає все складнішою, а машини починають самостійно навчатися, питання якості актуалізується щодо моделей та алгоритмів.
Складник 3 – Чесність
У контексті аналітики, що заслуговує на довіру, чесність означає етичне використання, починаючи з дотримання законодавства про конфіденційність особистих даних і закінчуючи
менш очевидними сферами, такими як етика профілювання та
передбачення поведінки. Ця точка перебуває у зоні зростаючого занепокоєння клієнтів і стає предметом уваги регулюючих
і директивних органів, які прагнуть оцінити «добросовісність»
аналітичних підходів.
Джерело: розробка авторів

Таблиця 2

Складник 2 – Ефективність
Ефективність визначається тим, наскільки моделі досягають бажаних результатів, задовольняють керівників, які
ухвалюють рішення, покладаються на згенеровані інсайти.
Коли аналітика вважається неефективною або використовується у неналежному контексті, це може швидко зруйнувати довіру.
Складник 4 – Стійкість
Стійкість пов’язана з довгостроковою оптимізацією джерел
даних та аналітичних моделей. Добре відомий приклад –
кібербезпека, але керівникам компаній слід подумати над
тим, як змінюються використання їх джерел даних і цифрова інфраструктура. Такого роду стійкість важлива, бо
аналітика стає спроможною до самонавчання і набуває рис
взаємозалежності її компонентів, використовуючи інтегровані алгоритми з метою отримання вхідних даних.
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Принципи
бренда

Рівень
довіри
при
наданні
послуг
клієнту

Мета, що виходить за межі лише отримання
прибутку
Моральний кодекс
Надійність і послідовність
Виконання обіцянки бренда

Ціль

Прояв щирого інтересу
Добробут клієнта – головний
Справедливі дії
Відкритість і чесність
Клієнт має інструменти контролю
Зацікавленість компанії в отриманні клієнтом
потрібного результату

Дії в
інтересах
клієнів

Спроможність
виконати
завдання

Навички та уміння
Компетентність
Привабливість
Обізнаність
Винахідливість
Потенційні можливості
Діагностичні здібності
Демонстрація досвіду і знань

Ефективна комунікація
Дотримання обіцянок
Дотримання стандартів
Слова, підтверджені справами
Дотримання строків
Регулярна взаємодія
Виконання зобов’язань

Чесність у
поведінці

Рис. 3. Структура інституту довіри
Джерело: розробка авторів

життя й інформації є фундаментальним людським правом (право на незалежне судове розслідування; універсальне право на повідомлення; завершений юридичний процес; сучасний регламент захисту комерційних
даних; нові міжнародні угоди; прозорість і доступність – право знати).
Кібербезпека – відповідальність за безпеку людей
лежить на ІТ-секторі. Етика штучного інтелекту (справедливість, надійність і безпека, особисті дані і безпечність, широка участь, прозорість, відповідальність)
(табл. 4).
В частині довіри на рівні локальних можливостей
йдеться про:
– нові способи роботи із замовниками;
– трансформація бізнес-моделей;
– локальні розробники і рішення.
Відповідаючи на питання довіри Digital-технологіям, не можна оминути соціальні проблеми, які
мають місце в формуванні інституту довіри, а саме:
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– прогалини в знаннях (платформа і рішення для
цифрової трансформації; створення партнерства для
інноваційних розробок; навчання з метою забезпечення нових знань, необхідних на сучасному ринку
праці; технології для вирішення соціальних проблем);
– доступ до Інтернету;
– Al for Good (al for Earth – біорозмаїття, водні
ресурси, сільське господарство, клімат; al for Accessibility – працевлаштування, спосіб життя, комунікації
і зв’язок; al for Humanitarian Action – природні і кліматичні катастрофи, потреби дітей, біженці і нужденні
люди, права людини).
Висновки. У будь-яких людських стосунках одним із бар’єрів може стати відсутність конструктивізму, небажання почути опонента або ж відшукати
«здоровий» компроміс. Вкрай важливо бути конструктивними та політично нейтральними. Зосереджуватися на фактах і аргументах. Максимально прибирати емоції. Водночас пріоритетними є об’єктивність
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Захист персональних даних як запорука побудова довіри
Дії, що спрямовані на захист
персональних даних

Таблиця 3

Характерні особливості та шляхи реалізації

1. Дотримуйтеся прозорості.
2. Будьте прямими, зрозумілими та чесними щодо даних, які ви збираєте, щоб клієнти точно
Сформулюйте
знали, на що вони погоджуються.
чітке повідомлення про захист 3. Обмежте юридичну термінологію, приберіть дуже довгий, стереотипний текст і намагайперсональних даних
теся бути настільки зрозумілими, ніби намагаєтесь пояснити свою політику 5-річній дитині.
4. Нині 57% людей у світі не читають політику про захист та обробку персональних даних
або лише поверхово проглядають її під час реєстрації на веб-сайті.
1. Робіть це чітко, детально і часто. Сильні системи кібербезпеки для запобігання витоку
даних та хакерським атакам є найефективнішим способом формування довіри споживачів
Пояснюйте,
до компанії.
як ви захищаєте
2. Споживачам потрібно знати, як ви оцінюєте ризики безпеки та конфіденційності даних,
дані споживачів
види контролю, що застосовуються для забезпечення дотримання відповідних законів та
правил.
Чим чіткіше ви пояснюєте, що може очікувати споживач (наприклад, персоналізовані проКеруйте очікуваннями
позиції, доступ до надійних партнерів або, якщо ви продаватиме їхні дані, то важливо визнасвоїх клієнтів
чити, коли і як це відбуватиметься), тим вищого рівня прозорості ви досягаєте і запобігаєте
ситуаціям, пов’язаним із втратою або зменшенням рівня довіри.
Якщо ваша організація збирає або отримує дані через джерела третіх сторін або передає
дані партнерам чи третім сторонам, усвідомлюйте важливість конфіденційності. Будьте відвертими з клієнтами щодо того, де і як ви отримуєте або передаєте дані та персональні дані,
Застосовуйте принципи
а також вимагайте від будь-якого партнера, постачальника або третьої сторони відповідати
прозорості та конфіденційнеобхідним стандартам та рівню прозорості. Визначте, де починається та закінчується ваша
ності з третіми сторонами
відповідальність за дані, отримані від третіх сторін або наданих ними, і повідомте про те, що
ви будете і чого не будете з ними робити. Найголовніше, поважайте клієнта та зобов’язуйтеся
швидко та без зусиль з його боку скасувати підписку за одним запитом клієнта.
Будьте відкритими
У разі витоку даних чи невідповідності публічним політикам негайно про це повідомте,
та відвертими,
поясніть, як ви працюєте, щоб вирішити цю проблему, і запевніть, що такого більше не
коли справи йдуть не так
станеться.
Джерело: розробка авторів

Шляхи покращення браку довіри до даних та аналітики
Побудова довіри
до даних

Таблиця 4

Удосконалити процеси та моделі управління даними

Удосконалити (або схвалити) стандарти управління даними
Створити підрозПризначити директора з питань даних (Chief Data Officer, CDO) та надати йому відповідні повноваділ, відповідальний
ження
за цілісність даних
Усунути розрізненість даних з метою забезпечення їх цілісності та прозорості
Підвищити рівень обізнаності та розуміння аналітичних моделей
Інтегрувати управління персоналом та управління машинами
Побудова довіри
Зробити бізнес власником алгоритмів та аналітики
до моделей
Розробити механізм постійного аналізу та оцінки вхідних та вихідних даних
Призначити директора з аналітики (Chief Analytics Officer, CAO) та надати йому відповідні повноваження
Розробити надійну дорожню карту компетенцій, яка узгоджується з вашою стратегією трансформації
Почати вже сьогодні навчання або найняти персонал, що має кваліфікацію/компетенції майбутнього,
Побудова довіри
з метою підвищення рівня інтеграції та розуміння
до компетенцій
Оцінити ваше середовище оперування для того, щоб забезпечити залучення персоналу, що має належні
персоналу у час
компетенції
трансформацій
Створити та заохочувати культуру аналітики та підтримувати інновації
Не лишати осторонь наявний персонал, залучати його до процесу змін
Джерело: розробка авторів

та відсутність фаворитизму. Дуже сумніваюсь, що
безарґументована дискусія та вперте небажання знаходити першопричини зумовлять важливі й позитивні
зміни. Україна твердо стоїть на шляху змін. Безумовно,
труднощі мають місце. Але так само відчутний і
прогрес.

Можливість побудувати конструктивний діалог і
засновані на довірі відносини є. Звісно, цей процес не
буває простим. Але важливо мати чітке розуміння, що
це потрібно для успіху легального бізнесу та розвитку
країни. Однозначно не має бути подвійної адженди.
Якщо обіцяєш, докладай максимум зусиль задля
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дотримання обіцянки. Однак важливо усвідомлювати,
що довіру треба заслужити не красивими обіцянками,
хоча без вміння класно говорити теж нікуди. Першо-

чергово – виконувати обіцяне. Лише так вибудовується
репутація, яка з плином часу дає можливість себе капіталізувати та монетизувати.
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УПРАВЛЕНИЕ ИНСТИТУТОМ ДОВЕРИЯ:
ПРИНЦИПЫ ПОСТРОЕНИЯ СТРУКТУРЫ И МЕТОДЫ УЛУЧШЕНИЯ
В статье исследован институт доверия сквозь призму цифровизации и определена ее важная роль в управлении на разных уровнях экономической агрегации. Сделана попытка представить в полной мере содержание
новейшей цифровой технологии Big Data в системе управления доверием. Предложено авторское видение механизма формирования и управления доверием клиентов на основе цифровизации, определены его характерные
особенности и раскрыто содержание. Авторами высказано мнение о том, что на сегодня: большинство решений инвесторов строятся на доверии; определяющая роль в построении доверия в компании принадлежит топменеджменту, но важно, чтобы каждый в организации учился тому, как выстраивать доверие; доверие или
недоверие существуют на всех уровнях взаимодействия: внутри организации, рынка, общества, страны и за их
пределами. Раскрыто соотношение уровня институционального и межличностного доверия с позиции цифровизации экономики. Представлен рейтинг института доверия к правительственным институтам в отдельных
странах мира в 2011 и 2018 годах.
Ключевые слова: управление доверием, управление доверием в организации, институт доверия, межличностное доверие, недоверие.
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MANAGEMENT OF THE INSTITUTE OF TRUST:
PRINCIPLES OF STRUCTURE BUILDING AND METHODS OF IMPROVEMENT
The importance of trust as one of strategic assets of any business entity is confirmed by the fact that strengthening
trust among consumers and external stakeholders is one of highest priorities today. Purpose of the article is to offer the
author’s vision of measures to improve trust in data and analytics, to identify the main elements of the institution of trust
and its structure, as well as to determine role and importance of the institution of trust for companies. The article considers the institution of trust through the prism of digitalization and identifies its important role in governance at different
levels of economic aggregation. An attempt was made to present in general content of the latest digital technologies Big
Data in trust management system. Author’s vision of the mechanism of formation and management of trust of clients on
the basis of digitalization, definition of its characteristics and revealing of content is offered. Main reasons for the loss
of trust are unethical behavior of employees of the organization, the unreliability of information protection of data and
assets, as well as disregard for public interests. At the same time, trust is a fundamental value of the company, which is
based on four components: functioning in global markets, motivating employees, customer satisfaction and building a
positive reputation. Authors expressed the opinion that: investors’ decisions are based on trust; key role in building trust
in company belongs to top management, but it is important that everyone in organization learns to build trust; trust/
distrust exists at all levels of interaction: within organization, market, society, country and beyond. Research argues
the importance of developing relationships based on trust, tools for building relationships based on trust, problems that
occur in the development of long-term trust relationships in the context of digitalization on the example of success of two
Ukrainian companies. Ratio of institutional and interpersonal trust from the standpoint of digitalization of the economy is
revealed. Rating of the institute’s trust in state institutions in some countries of the world in 2011 and 2018 is presented.
Key words: trust management, trust management in the organization, institute of trust, interpersonal trust, distrust.
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