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Одним із наслідків глобальної фінансової кри-
зи 2008 р. є втрата довіри населення до фі-
нансового сектора. Впродовж десятиліття 

після кризи у світі намагаються відновити цю довіру. 
Адже наявність у суспільстві високого рівня такого 
соціального феномена, як довіра, є запорукою вдалих 
соціальних, економічних і політичних трансформа-
цій. Тому особливої актуальності як для України, так і 
для світу в цілому набуває питання вивчення суспіль-
ної довіри до фінансового сектора.

Питання довіри у своїх працях підіймали такі 
науковці, як Н. Буламахіоглу [1]; Е. Гуськова [2]; В. Ко-
зюк [3]; П. Гуенці та Л. Жорж [4]; Л. Вейл, З. Фунга-
чова, І. Хасан [5] та інші. Довіра є об’єктом багатьох 
наукових досліджень як зарубіжних та вітчизняних 
науковців, так і різних дисциплін та напрямків. Ура-
ховуючи те, що дослідження проводяться за допо-
могою різних індикаторів вимірювання, є труднощі 
в порівнянні та зіставленні цих результатів у різних 
країнах, сферах, галузях.

Метою статті є аналіз існуючих підходів до ви-
мірювання довіри та стану довіри до фінансового 
сектора країн світу.

Застосування такої соціологічної та психологіч-
ної категорії, як довіра, в економічній сфері розгля-
дається на трьох рівнях: довіра до фінансового сек-
тора (system trust), довіра до певних інститутів секто-
ра – банків (institution trust) і міжособистісна довіра 
(interpersonal trust), яка є стрижнем для побудови до-
віри до інститутів і всієї системи загалом. 

Щодо світових тенденцій виміру довіри до фі-
нансового сектора, то одним із індикаторів виміру 
можна вважати опитування, яке проводиться гло-
бальною маркетинговою компанією Edelman Trust 
Barometer та охоплює респондентів з 27 країн світу. 
Питання звучить так: «Будь ласка, вкажіть, наскільки 
ви довіряєте підприємствам у кожній з таких галузей. 
Будь ласка, використовуйте 9-бальну шкалу, де 1 – 
означає, що ви «не довіряєте їм взагалі», а 9 означає, 

що ви «їм довіряєте» [6, р. 46]. Результати опитування 
надано в табл. 1.

З табл. 1 видно, що, незважаючи на позитивну 
динаміку відновлення довіри (за досліджуваний пері-
од зростання становило 6%), найнижчий рівень дові-
ри спостерігається саме до фінансового сектора, який 
коливається від 48% до 54%. Опитування Edelman ви-
діляє таку градацію довіри: до 50% – спостерігається 
недовіра до певної галузі; 50–60% – нейтральний рі-
вень та понад 60% – існує довіра населення до галузі. 
Отже, враховуючи цю класифікацію, можна сказати, 
що фінансовий сектор так і не зміг завоювати повну 
довіру, адже у 2014–2015 рр. спостерігалася недовіра 
до фінансового сектора, а у 2016–2018 рр. – рівень до-
віри знаходить у нейтральному секторі.

У розрізі цього ж питання у звіті компанії Edel
man Trust Barometer Financial Services Results 
за 2017 . було досліджено рівень довіри до сек-

тора фінансових послуг за критерієм фінансової гра-
мотності населення (рис. 1), який визначено шляхом 
опитування респондентів з 25 країн світу [7, р. 25] та 
рівня довіри до фінансового сектора в розрізі послуг 
і підгалузей сектору (рис. 2), який визначено шляхом 
опитування респондентів з 28 країн світу [7, р. 26]. 

Як видно з рис. 1, рівень довіри має тенденцію 
до зростання: для фінансово грамотного населення 
цей показник за 6 років із 48% збільшився до 62%, і з 
2013 р. було відновлено довіру до сектора фінансових 
послуг; для населення в цілому із 2012 по 2017 рр. до-
віра зросла із 43% до 54%, і серед пересічного насе-
лення довіру до фінансового сектора було відновлено  
у 2016 р. Також серед фінансово грамотного населен-
ня рівень довіри вищий, ніж серед населення в цілому.

Аналізуючи рівень довіри до банків, одним із 
індикаторів можна вважати питання: «Я збираюся 
назвати декілька організацій. Для кожної з них ви мо-
гли б сказати мені, скільки у вас в них є впевненості: 
чи це велика впевненість, чимала впевненість, ви не 

Таблиця 1

Рівень довіри до галузей економіки у 2014–2018 рр., % 

Галузь економіки
Рік Тенденція  

за 5 років2014 2015 2016 2017 2018

Технології 75 73 74 75 74 –1

Охорона здоров'я – – 62 66 64 –

Енергетика 57 56 58 62 63 +6

Їжа та напої 64 63 64 66 63 –1

Телекомунікації 61 59 60 63 63 2

Автомобільна промисловість 69 66 60 65 62 –7

Розваги 64 63 64 64 62 –2

Споживчі товари 61 60 61 63 60 –1

Фінансовий сектор 48 48 51 54 54 +6

Джерело: складено за [6].
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Рис. 1. Рівень довіри населення до сектору фінансових послуг у 2012–2017 рр., %
Джерело: складено за [7].

 

Фінансові послуги Банки Страхування Фінансовий 
консалтинг/управління 

активами
2016 р. 2017 р.

52 54 48 43
52 53 49 50

Рис. 2. Рівень довіри до фінансових послуг та підгалузей у 2016–2017 рр., %
Джерело: складено за [7].

дуже впевнені чи взагалі не впевнені? Банки» [8], яке 
використовує у своїх опитуваннях Огляд світових 
цінностей (WVS, World Values Survey). Варто також 
зазначити, що це питання починають використовува-
ти тільки в шостій хвилі опитування у 2010–2014 рр. 
Аналіз емпіричних даних дає можливість виокреми-
ти дві великі групи (табл. 2): 
 група населення, що довіряє банкам, вклю-

чила таких респондентів, які відповіли «маю 
велику та значну впевненість»; 

 група населення, яка не довіряє, включила 
таких респондентів, які відповіли «що маю 
незначну впевненість або взагалі її не маю».

У табл. 2 наведено класифікацію 58 країн, які 
брали участь в опитуванні. Нами було сформовано 
чотири великі групи країн за рівнем довіри в країні: 
з низьким, середнім, високим і дуже високим рівнем 
довіри до банків. Україна була віднесена до групи із се-
реднім рівнем довіри, який склав 32,5%. Також до цієї 
групи входять постсоціалістичні країни: Грузія, Росія, 
Румунія. Словенія, Польща та економічно розвинені 
країни: США, Австралія, Мексика, Перу, Туреччина 
та інші. Найвищий рівень довіри в Таїланді – 82,0%, 
Малайзії – 81,3% та Індії – 80,4%. Щодо найнижчого 
рівень довіри, то він спостерігається в Іспанії – 16,2%

Ще одним індикатором виміру довіри до банків 
у країнах Європи можна вважати вибіркові опиту-
вання, які проводить statista – компанією, яка прово-
дить опитування та збір інформації для понад 10 000 

компаній по всьому світу. Нею було виміряно рівень 
довіри до банків у окремих європейських країнах  
у 2014 та 2015 рр. (рис. 3). Опитування проводилося 
у 27 країнах. Питання звучало так: «Нижче наведено 
перелік установ. Для кожного, будь-ласка, вкажіть, 
наскільки ви довіряєте цій установі. Робіть це, вико-
ристовуючи 9-бальну шкалу, де 1 – означає «взагалі 
не довіряю їм», а 9 – означає, що ви «їм цілком дові-
ряєте» [9].

З рис. 3 видно, що найвищий рівень довіри до 
банків спостерігається в Польщі, що стано-
вить 40% у 2014 р. і 43% у 2015 р. Для Франції 

та Швеції цей показник складав 38% та 37% у 2015 р. 
відповідно. Для Нідерландів рівень довіри до бан-
ків за рік зріс на 7 пунктів і становив у 2015 р. 33%. 
У Великобританії показник залишався незмінним 
упродовж досліджуваних років і складав 32%. Для 
Італії цей показник складав 23% у 2014 р., але зріс  
у 2015 р. і становив 29%. Іспанія стала рекордсменом 
у зростанні цього показника, який зріс на 12 пунктів 
і у 2015 р. склав 28%. Для Німеччини спостерігається 
обернений процес – рівень довіри за рік знизився на 
5 пунктів і склав 28% у 2015 р. Найнижчій показник 
спостерігався для Ірландії, який у 2014 р. склав 15%, 
але у 2015 р. зріс і становив 21%.

В Україні вимірювання довіри до банків за-
ймаються такі установи, як Київський міжнародний 
інститут соціології (КМІС) та Інститут соціології 
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Таблиця 2

Результати опитування шостої хвилі WVS виміру довіри населення до банків, %

Країна Довіряють Не довіряють Країна Довіряють Не довіряють

Низький рівень довіри

Іспанія 16,2 81,5 Нідерланди 25,9 68,7

Німеччина 24,9 73,7 Ємен 26,8 38,9

Середній рівень довіри

Гаїті 34,8 62,6 Росія 38,3 55,1

Грузія 34,8 60,7 Мексика 45,6 54,1

Україна 32,5 67,4 Алжир 34,7 48,8

Туреччина 39,0 56,5 Йорданія 40,8 53,9

Палестина 30,4 62,2 Ліван 47,5 47,9

Аргентина 32,4 64 Еквадор 48,1 51,7

Туніс 30,5 54,6 Австралія 40,4 57,9

Чилі 35,3 62,7 Словенія 37,2 60,1

Перу 39,1 57,3 США 39,8 57,3

Румунія 36,5 58,6 Польща 41,3 50,6

Бразилія 49,5 50,0 Тринідад і Тобаго 49,0 47,2

Високий рівень довіри

Єгипет 54,7 44,7 Казахстан 54,4 45,6

Колумбія 50,9 48,0 Ірак 53,4 37,4

Азербайджан 59,6 40,3 Пакистан 62,4 33,1

Вірменія 56,7 37,3 Киргизстан 66,2 33,3

Уругвай 50,8 40,3 Катар 57,5 41,1

Марокко 52,9 37,0 Швеція 52,6 45,7

Південна Африка 52,7 41,6 Естонія 65,0 33,3

Білорусь 51,0 47,9 Руанда 67,1 33,0

Кіпр 56,1 42,7 Нова Зеландія 58,7 34,3

Лівія 59,6 33,9 Японія 57,9 30,4

Дуже високий рівень довіри

Нігерія 72,4 27,6 Малайзія 81,3 18,6

Зімбабве 70,8 29,2 Філіппіни 75,9 24,1

Узбекистан 75,1 18,2 Гонконг 74,7 24,9

Таїланд 82,0 14,8 Сінгапур 76,4 23,5

Південна Корея 72,4 27,4 Тайвань 76,1 17,4

Індія 80,4 12,4 Китай 75,3 11,4

Джерело: складено за [8].

НАН України. КМІС проводив чотири дослідження, 
що включало рівень довіри до банків. А саме: «Ваша 
думка» (серпень 2012 р., травень та грудень 2013 р.) і 
«Думки і погляди молоді України» (жовтень 2002 р.). 
Дослідження «Ваша думка» містила питання: «Якою 
мірою Ви довіряєте банкам?» [10]. Респондентами 
цього дослідження були громадяни України віком від 
18 років. Результати опитування наведено в табл. 3.

За результатами табл. 3 можна зробити ви-
сновок, що тільки 3,8% населення цілком довіряли 
банкам у 2012 р. Переважно довіряли 23,3% у грудні 

2013 р. Зовсім не довіряли банкам понад 26% у серпні 
2012 р. і грудні 2013 р., а також 36,4% у травні 2013 р.  
Можна сказати, що більшість населення не довіряє 
банкам.

Дослідження «Думки і погляди молоді» у жовтні 
2002 р. містила питання: «Наскільки Ви довіряєте бан-
кам?» [10]. Респондентами цього дослідження були 
громадяни України віком від 15 до 34 років (рис. 4).

З рис. 4 видно, що рівень довіри серед молоді 
вище, чим серед дорослого населення. Повністю до-
віряють 9,4% респондентів, скоріше довіряють 34,1% 
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Рис. 3. Рівень довіри до банків у окремих європейських країнах у 2014 та 2015 рр., %
Джерело: складено за [9].

Таблиця 3

Результати опитування дослідження «Ваша думка» на питання: «Якою мірою Ви довіряєте банкам», %

Варіанти відповіді Серпень 2012 р. Травень 2013 р. Грудень 2013 р.

Цілком довіряю 3,8 2,7 2,6

Переважно довіряю 26,1 20,8 23,3

Переважно не довіряю 30,2 30,4 34,0

Зовсім не довіряю 26,1 36,4 26,5

Важко сказати 13,7 9,7 13,5

Джерело: складено за [10].

9,4

34,1
28,1

20,4

7,7

Повністю довіряю Скоріше довіряю Скоріше не довіряю Зовсім не довіряю Важко сказати,
не знаю

Рис. 4. Результати дослідження «Думки і погляди молоді» у жовтні 2002 р., %
Джерело: складено за [10].

поруч із 26% серед дорослого. Зовсім не довіряють 
20,4% респондентів.

Інститутом соціології НАН України було за-
пропоновано питання «Який рівень Вашої довіри 
банкам?» [11, с. 463], до якого запропоновані такі ва-
ріанти відповідей: зовсім не довіряю; переважно не 
довіряю; важко сказати, довіряю чи ні; переважно до-
віряю; цілком довіряю. Це питання використовуєть-
ся з 2002 р. Результати опитування за рівнем довіри 
українців до банків надано в табл. 4. 

Як видно з табл. 3, серед опитаних можна виді-
лити чотири великі групи: «ті, які зовсім не довіря-
ють», що коливається від 18,2% до 38,5%; «ті, які пере-
важно не довіряють» – від 23,6% до 37,8%; «ті, яким 
важко відповісти» – від 2,6% до 33,3% та «ті, що не 
дали відповіді» – від 21% до 38,5%. Варто зазначити, 
що відсоток населення, що цілком довіряє банкам, зо-
всім незначний – не перевищує 1,8%. Отже, населен-
ня України схильне більше не довіряти банкам, ніж 
довіряти.
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ВИСНОВКИ
Таким чином, у даній статті було проаналізо-

вано основні зарубіжні та вітчизняні підходи до ви-
мірювання довіри до сектора фінансових послуг та 
довіри до банків. Недоліком цих підходів є те, що їх 
результати неможливо зіставити між собою та порів-
няти. Здійснений аналітичний огляд стану довіри до 
фінансового сектора у світі та стан довіри до банків в 
окремих країнах світу та в Україні показав певні тен-
денції та особливості. Зокрема:
 серед досліджуваних галузей економіки най-

нижчий рівень довіри спостерігається до фі-
нансового сектора, який коливається від 48% 
до 54%; 

 рівень довіри до сектора фінансових послуг у 
фінансово грамотного населення вищий, ніж 
у пересічних громадян;

 серед досліджуваних підгалузей фінансового 
сектора до банків рівень довіри найнижчий; 

 за результатами досліджень WVS нами було 
сформовано чотири великі групи країн за 
рівнем довіри в країні: з низьким, серед-
нім, високим і дуже високим рівнем довіри 
до банків. Україна була віднесена до групи 
із середнім рівнем довіри, який склав 32,5%, 
найвищий рівень довіри в Таїланді – 82%; за 
результатами оприлюдненими statista, най-
вищий рівень довіри до банків спостеріга-
ється в Польщі – 43%, найнижчій показник –  
в Ірландії (21%) у 2015 р.;

 в Україні вимірюванням довіри до банків за-
ймаються такі установи, як Київський між-
народний інститут соціології та Інститутом 
соціології НАН України, за їхніми досліджен-
нями більшість українців не довіряють бан-
кам, але рівень довіри серед молоді вище, ніж 
серед дорослого населення.                 
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