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РЭФЕРАТ 
 
Дыпломная работа змяшчае: 64  с., 3 ч., 3 мал., 8 табл., 1 форм., 42 выка-

растаных крынiц, 4 прыкл. 
ДАВЕР, ІНСТЫТУЦЫЯНАЛЬНЫ ДАВЕР, АРГАНІЗАЦЫЙНЫ ДАВЕР, 

УНУТРЫАРГАНIЗАЦЫЙНЫ ДАВЕР, ЗНЕШНI АРГАНIЗАЦЫЙНЫ ДАВЕР, 
САЦЫЯЛЬНЫ КАПІТАЛ, ТРАНСАКЦЫЙНЫЯ ВЫДАТКI, АПАР-
ТУНIСТЫЧНЫЯ ПАВОДЗIНЫ, ЭФЕКТЫЎНАСЦЬ, КОШТ КАМПАНII. 

Аб’ектам даследавання з’яўляецца давер як эканамiчны інстытут. 
Мэта работы - раскрыць тэарэтычны змест даверу ў эканоміцы, даць 

колькасную ацэнку арганiзацыйнага даверу і адзначыць уплыў даверу на эфек-
тыўнасць арганiзацыi. 

Метады даследвання: метад назірання, аналогіі, параўнання, класіфікацыі, 
абстрактна-аналітычны метад, графааналiтычныя метады, каузальны метад, 
супастаўляльна-інстытуцыянальны метад, метад экспертных ацэнак, метад 
апытанняў і інш. 

У дыпломнай рабоце абагульнены існуючыя ў навуцы падыходы да выз-
начэння сутнасці даверу ў эканоміцы, сістэматызаваны падыходы да класіфіка-
цыі даверу, прааналізаваны складнікі інстытуцыйнага і арганізацыйнага даверу, 
прадстаўлены існуючыя методыкі ацэнкі ўзроўню даверу на макра- і 
мікраўзроўні, адзначаны якасныя залежнасці паміж узроўнем даверу ў ар-
ганізацыі і эфектыўнасцю арганізацыі, разлічаны ўзровень арганізацыйнага да-
веру ў канкрэтнай арганізацыі (СТАА «БелЦЕННЕР»), распрацаваны рэкамен-
дацыі па аптымізацыі ўзроўню даверу ў СТАА «БелЦЭНЕР», з мэтай павышэн-
ня эфектыўнасці арганізацыі. 

Ступень укаранення - дадзеныя даследавання ўкаранёны ў лекцыйныя 
курсы «Iнстытуцыянальная эканоміка» і «Гісторыя эканамічных вучэнняў». 
Рэкамендацыі па ўдасканаленні дзейнасці СТАА «БелЦЭНЕР» прынятыя да 
выканання. Асноўныя вынікі дыпломнай працы апублікаваныя ў 2 артыкулах. 
Аўтар работы пацвярджае, што прыведзены разлікова-аналітычны матэрыял 
правільна і аб’ектыўна адлюстроўвае стан даследуемага працэсу, а ўсе запазы-
чаныя з літаратурных і іншых крыніц тэарэтычныя, метадалагічныя і метадыч-
ныя становішчы і канцэпцыі суправаджаюцца спасылкамі на іх аўтараў. 
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РЕФЕРАТ 
 
Дипломная работа содержит 64 с., 3 ч., 3 рис., 8 табл., 1 формулу, 42 ис-

точника, 4 прил. 
ДОВЕРИЕ, ИНСТИТУЦИОНАЛЬНОЕ ДОВЕРИЕ, ОРГАНИЗАЦИОН-

НОЕ ДОВЕРИЕ, ВНУТРИОРГАНИЗАЦИОННОЕ ДОВЕРИЕ, ВНЕШНЕЕ ОР-
ГАНИЗАЦИОННОЕ ДОВЕРИЕ, СОЦИАЛЬНЫЙ КАПИТАЛ, ТРАНСАКЦИ-
ОННЫЕ ИЗДЕРЖКИ, ОППОРТУНИСТИЧЕСКОЕ ПОВЕДЕНИЕ, ЭФФЕК-
ТИВНОСТЬ, СТОИМОСТЬ КОМПАНИИ. 

Объектом исследования является доверие как экономический институт.  
Цель работы – раскрыть теоретическое содержание доверия в экономике, 

дать количественную оценку организационного доверия и оценить его влияние 
на эффективность организации. 

Методы исследования: метод наблюдения, аналогии, сравнения, класси-
фикации, абстрактно-аналитический метод, графоаналитические методы, кау-
зальный метод, сопоставительно-институциональный метод, метод  экспертных 
оценок, метод опроса  и др. 

В дипломной работе обобщены имеющиеся в науке подходы к определе-
нию сущности доверия в экономике, систематизированы подходы к классифи-
кации доверия в экономике, проанализированы составляющие институцио-
нального и организационного доверия, представлены существующие методики 
оценки уровня доверия на макро- и микроуровне, отмечены качественные зави-
симости между уровнем доверия в организации и эффективностью организа-
ции, рассчитан уровень организационного доверия в конкретной организации 
(СООО «БелЦЕННЕР»), разработаны рекомендации по оптимизации уровня 
доверия в СООО «БелЦЕННЕР» с целью повышения эффективности организа-
ции. 

Степень внедрения – данные исследования внедрены в лекционные курсы 
«Институциональная экономика» и «История экономических учений». Реко-
мендации по совершенствованию деятельности СООО «БелЦЕННЕР» приняты 
к исполнению. Основные результаты дипломной работы опубликованы в 2 ста-
тьях. 

Автор работы подтверждает, что приведенный в ней расчетно-
аналитический материал правильно и объективно отражает состояние исследу-
емого процесса, а все заимствованные из литературных и других источников 
теоретические, методологические и методические положения и концепции со-
провождаются ссылками на их авторов. 



4 
 
 
 
 
 
 
 
 

ABSTRACT 
 
Thesis 64 p., 3 parts, 3 pic., 8 tables, 1 formula, 42 sources, 4 applications. 
Trust, institutional trust, organizational trust, social capital, transaction costs, 

opportunistic behavior, efficiency. 
TRUST, INSTITUTIONAL TRUST, ORGANIZATIONAL TRUST, SOCIAL 

CAPITAL,TRANSACTION COSTS, OPPORTUNISTIC BEHAVIOR, EFFICIEN-
CY. 

The object of this research is trust as an economic institution. 
The aim of this work is to reveal the theoretical content of trust in economics, 

to quantify the organizational trust and determine the impact on the efficiency of the 
organization. 

Research methods: method of enumeration, analog approach ,method of com-
parison, classification, abstract-analytical method, grapho-analytical method, causal 
method, competitive-institutional method, Delphi approach, interview method, etc. 

In the thesis available scientific approaches to the definition of trust in the 
economy are summarized, author systematized approaches to the classification of 
trust in the economics, analyzed the components of institutional and organizational 
trust, presented existing techniques of assessing the level of confidence in the macro 
and micro level, qualitative correlation between the level of trust in the organization 
and organizational effectiveness is also marked, the level of organizational trust is 
calculated in a specific organization (JVLLC “BelZENNER”), recommendations for 
optimizing the level of trust in JVLLC “BelZENNER” are developed to improve the 
efficiency of the organization. 

Degree of integration – survey data embedded in lecture courses “Institutional 
Economics” and “History of Economic Thought”. Recommendations for improving 
the activity of JVLLC “BelZENNER” were accepted for execution. The main results 
of thesis were published in two articles. 

The author confirms that the given design-analytical material correctly and evenly 
reflects the condition of the process under consideration, and all theoretical, methodo-
logical and methodical provisions and concepts, adopted from other sources, are re-
ferred to its authors. 
 


