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СОЦІАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ БАНКІВСЬКОЇ СИСТЕМИ
ЯК ОСНОВА СУЧАСНОГО СУСПІЛЬНОГО РОЗВИТКУ

Останні десятиліття концепція соціальної відповідальності бізне-
су мала значну тенденцію розвитку. В процес підняття соціальної
ролі економічних суб’єктів були задіяні держава, суспільство, між-
народні організації, місцеві громадські організації тощо. Основні
принципи, якими керуються більшість сучасних успішних компаній,
засновано саме на соціальних обов’язках, відкритості, прозорості та
співучасті у суспільному житті.

В умовах посткризового стану світової економіки, викликаної, на
думку провідних науковців та аналітиків, значними проблемами на
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фінансовому ринку, зростає увага до поведінки банківського секто-
ру в аспекті соціальної відповідальності банків. Наслідки фінансової
кризи змусили велику кількість системних банків змінити власну бі-
знес-філософію, фокусуючи свою діяльність не лише на отриманні
великого прибутку, а й на пошуку стійких механізмів, що забезпе-
чать стабільну успішну діяльність як для банків, так і для суспільст-
ва, в цілому.

Банківська система є суттєвим компонентом національної еконо-
міки. Банки відіграють важливу роль завдяки власній функції залу-
чення фінансових ресурсів у реальний сектор економіки, забезпечу-
ючи стійкий розвиток бізнесу.

Варто зазначити, що роль банків давно вийшла за межі фінансо-
вого поля. Їх взаємодія з іншими суспільними інститутами та ринко-
вими суб’єктами дає можливість виробити певну поведінку по від-
ношенню до суспільства. Так, наприклад, Світовий банк, як одна з
найвідоміших міжнародних фінансових організацій, не лише фінан-
сово забезпечує різноманітні інвестиційні проекти, а й залучається
до підтримки таких сфер суспільного життя як охорона здоров’я,
охорона навколишнього середовища, боротьба з бідністю, безпека
життя, освіта тощо.

 Проте, разом з тим, постає питання, чи не породжується проти-
річчя між етично-моральними аспектами, які лежать в основі соціа-
льної відповідальності, та ринковими інтересами на мікро- та мак-
рорівнях. Світова історія економіки ілюструє різні ступені взаємодії
банківського сектору з іншими фінансовими та суспільними інсти-
тутами. Банк, як суб’єкт підприємницької діяльності на ринку фі-
нансових послуг, основною метою ставить перед собою отримання
максимально можливого прибутку. Узгодження власних інтересів з
інтересами суспільства – основа стратегії розвитку сучасного бан-
ківського сектору.

Проблеми, які викликані фінансовою кризою напочатку ХХI сто-
ліття, сприяли посиленню ролі держави в регулюванні фінансового
ринку. Однак, глобалізація фінансових ринків останніх десятиліть,
поява інноваційних високотехнологічних банківських інструментів,
методів і механізмів їх дії, призвели до певної лібералізації банківсь-
кого сектору та, навіть, до деякої зміни їх інституціональної форми.

Оскільки банківський сектор відрізняться від інших секторів
економіки, то й практика суспільної відповідальності останніх має
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бути дещо відмінна. Соціальна відповідальність банку – це відпові-
дальне ставлення банку до свого продукту (послуги), працівників,
споживачів, партнерів, акціонерів, активна соціальна позиція, яка
полягає в гармонійному співіснуванні, взаємодії та постійному діа-
лозі з представниками комерційного сектору і суспільства, держав-
ної влади, зацікавленими сторонами для надання ефективного спри-
яння рішенню гострих економічних, соціальних, гуманітарних та
екологічних проблем [1].Значну увагу необхідно приділити відпові-
дальності в системі банківського кредитування, забезпеченню фі-
нансування та реалізації інвестиційних проектів, управлінню акти-
вами тощо. Окремим напрямком, що набуває актуальності зі
зростаючою економічною активністю населення, є сприяння банка-
ми забезпеченню фінансової грамотності громадян. Особливу увагу
заслуговує діяльність, спрямована на посилення суспільної відпові-
дальності банків щодо боротьби з корупцією та відмиванням коштів.

Сучасний стан банків України вимагає прийняття трансформа-
ційних заходів щодо покращення структури та функціонального
призначення банківської системи. Залишаються актуальними питан-
ня якості активів і капіталізації банків, розвиток корпоративного
управління в банках, підвищення якості надання банківських послуг
тощо. Норми соціальної відповідальності банківського сектору по-
винні формуватися на основі вітчизняного законодавства та бути
адаптованими до специфіки морально-етичних, соціо-культурних
особливостей національної ринкової економіки.

Світові тенденції зростання соціальної відповідальності банків та
інтеграційні процеси зумовлюють необхідність активізації ролі бан-
ківського сектору України як соціально-активного інституту, що
сприяє розвитку суспільства. Ключовим завданням, що постає сьо-
годні перед банками — це повернення довіри в суспільстві [2]. На-
лагодження взаємовідносин на основі довіри та відповідальності
можливе при дотриманні як законодавства, так і морально-етичних
законів. У забезпеченні та спонуканні до суспільної відповідальнос-
ті банків, як економічних суб’єктів, має сприяти державна політика,
заснована на відповідальності перед власними громадянами.
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ВИКЛИКИ ПЕРЕХОДУ ДО СТАЛОГО РОЗВИТКУ
ДЛЯ УКРАЇНИ ТА ДЛЯ СВІТОВОЇ ЕКОНОМІКИ

Концепція сталого розвитку («сталий», «стійкий») у економічній
теорії та у світовій господарській практиці сформувалась унаслідок
об’єднання трьох складових розвитку: економічного, соціального та
екологічного. Сутність сталого розвитку полягає у тому, щоб забез-
печити високі темпи економічного зростання для нинішніх поколінь
на основі використання обмежених ресурсів таким чином, щоб га-
рантувати можливість економічного зростання і для майбутніх по-
колінь. На Саміті Тисячоліття ООН (вересень 2000 р.) було визначе-
но ключові цілі та завдання розвитку до 2015 р., що стали відомі як
«Цілі Розвитку Тисячоліття». Зокрема, доцільність сталого розвитку
визначала ціль 7. «Забезпечити сталий розвиток довкілля». Загост-
рення проблеми глобального потепління несе з собою не тільки змі-
ни клімату, але й такі наслідки, як: затоплення прибережних терито-
рій континентів і зменшення земель, придатних для ведення
сільського господарства; збільшення ризиків настання голоду; зрос-
тання у світі кількості кліматичних біженців; зростання наванта-
ження на енергогенеруючі системи; виснаження невідновлюваних
енергетичних ресурсів; посилення викидів СО2 в атмосферу та ін.
Економічним підґрунтям загострення екологічних проблем у світі є
застаріла індустріальна база, промисловість ХХ ст., що використо-
вувала традиційні енергоресурси (нафту, газ, камінне вугілля). У
ХХІ ст. «сланцева революція» загострює проблеми екологізації ви-
робництва та гальмує перехід до сталого розвитку [1].




