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СТІЙКІСТЬ ТА СТАБІЛЬНІСТЬ ДІЯЛЬНОСТІ БАНКУ В 

КОНТЕКСТІ КОНЦЕПЦІЇ СТАЛОГО РОЗВИТКУ  

 

Корпоративна соціальна відповідальність (КСВ) є одним з головних 

інструментів забезпечення сталого розвитку країни в цілому та окремих 

бізнес-структур зокрема. Дослідження основних передумов та практичних 

аспектів її впровадження дозволяє стверджувати, що КСВ є невід’ємною 

складовою та основним інструментом концепції сталого розвитку 

суспільства, що декларується загальносвітовими організаціями, зокрема, 

Світовим банком (The World Bank), ООН (United Nations), Європейським 

союзом – Європейською комісією (European Commission: Research & 

Innovation – Sustainable Development) тощо.  

Сутність даної концепції полягає у такому сучасному розвитку, який 

не стане загрозою майбутнім поколінням [Ошибка! Источник ссылки не 

найден.]. Парадигма сталого розвитку базується на триєдиному підході – 

стійкий розвиток визначається шляхом ідентифікації впливу суб’єкта 

господарювання на розвиток країни в контексті його акціонерної вартості 

(економічна цінність), соціального та екологічного капіталу (соціальна та 

екологічна цінності). Приклади сфер та показників, які регламентуються 

даною концепцією представлено на рис. 1. Зазначені три складові тісно 

переплітаються з концепцією КСВ й складають «трикутник сталого 

розвитку». Саме в межах трьох зазначених напрямків повинна розвиватися 

будь-яка компанія, сприяючи в своєму розвитку реалізації всіх можливих 

компонент. 

Досить часто у вітчизняній та зарубіжній наукових спільнотах існує 

понятійно-категоріальна невизначеність щодо понять «стійкість» та 

«стабільність». Огляд науково-методичної літератури з даної проблематики 

дозоляє стверджувати, що зазначені поняття є синонімами, якщо мова йде 

про фінансовий аспект питання. Якщо ж розглядати ці поняття з точки зору 

КСВ – поняття «стійкість» є ширшим й включає поняття «стабільність». У 

даному аспекті, стійкість передбачає інтеграцію з концепцією сталого 

розвитку суспільства, де поряд з фінансовою складовою з’являється 

соціальна й екологічна. Банк може бути стабільним за рахунок отримання 

прибутку за кожен період, проте не стійким, виходячи з відсутності 

соціальних ініціатив й, як наслідок, падіння рівня довіри до банку, втрати 

клієнтів тощо. В контексті концепції сталого розвитку та КСВ поняття 



стійкості та стабільності є досить схожими, але основною їх відмінністю, на 

нашу думку, є вимір у часовому просторі.  

 
Рисунок 1 – Базові компоненти триєдиного підходу концепції сталого 

розвитку суспільства (складено автором на основі [Ошибка! Источник 

ссылки не найден.]) 

 

Так, стабільність є сталою (фінансовою) категорією, що вимірюється й 

характеризує стан банківської системи / банку на конкретну дату, у той час як 

стійкість – розкриває стан банківської системи / банку за певний проміжок 

часу з акцентом на перспективу. 

Отже, концепція сталого розвитку в банку значно розширює погляди 

на поняття стійкості та стабільності, акумулюючи можливості їх покращення 

та створюючи об’єктивні передумови успішного функціонування. 
Література 

 інструментарій стратегічного планування в умовах повної невизначеності; 

 стандарти корпоративного управління; 

 організаційна структура (з урахуванням цінностей); 

 відповідальність в сфері управління; 

 система управління якістю; 

 відповідальність в сфері інформаційних технологій; 

 кодекс поведінки (враховуючи заходи у напрямку попередження виникнення 

корупції та хабарів); 

 ризик- та антикризовий менеджмент. 

економіка 

 відповідальність за стан оточуючого 

середовищі на вищому щаблі 

управління; 

 політика підтримки екології; 

 участь у міжнародних проектах з 

екологічної ініціативи (підписані хартії, 

меморандуми тощо); 

 екологічний менеджмент; 

 публічно доступна інформація про 

екологічні ініціативи; 

 оцінювання ефективності екологічних 

програм та проектів; 

 облік «екологічних» доходів та 

видатків. 

екологія 

 відповідальність за розвиток суспільства 

на вищому щаблі управління; 

 корпоративна соціальна політика; 

 залучення до співпраці стейкхолдерів у 

напрямку реалізації стратегічних бізнес-

проектів; 

 розкриття інформації про проекти та 

заходи в сфері розвитку суспільства; 

 моніторинг та оцінювання на постійній 

основі рівня задоволення персоналу 

умовами праці; 

 соціальні гарантії персоналу; 

 стандартизація в галузі безпеки на 

виробництві та здоров’я . 
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