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Корпоративна соціальна відповідальність установ фінансового сектору у
контексті фінансування цілей сталого розвитку: роль банків і фондових бірж
Значний дефіцит інвестиційних ресурсів для фінансування цілей сталого розвитку можна подолати
шляхом відновлення механізму корпоративної соціальної відповідальності установ фінансового
сектору, зокрема банків і фондових бірж, які є найбільшими його гравцями. Найбільш важливими
для цих організацій є цілі 1, 5, 8, 10, 13 та 17. Їх впровадження в діяльність установ фінансового
сектору вимагає не лише активації механізму корпоративної соціальної відповідальності у
визначених ними напрямках, але й радикальної реструктуризації всіх бізнес-процесів і
переорієнтації загальної стратегії сталого розвитку. Проведено аналіз чинної звітності установ
фінансового сектору у сфері сталого розвитку як у світі, так і в окремих регіонах. На основі
результатів аналізу визначено роль корпоративної соціальної відповідальності банків і фондових
бірж у фінансуванні цілей сталого розвитку: для банків – забезпечення власного сталого розвитку
та ефективної діяльності за допомогою механізмів корпоративної соціальної відповідальності,
розробка нових інструментів, методів і технологій фінансової підтримки цілей сталого розвитку;
для фондових бірж – мінімізація асиметрії інформації під час прийняття рішень стосовно
інвестування з урахуванням природоохоронних, соціальних та управлінських критеріїв,
формування показових методів розкриття інформації, а також нових ринків і ринкових орієнтирів
компаній, що мають лістинг акцій.
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корпоративної соціальної відповідальності.
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Корпоративная социальная ответственность институтов финансового сектора в
контексте финансирования целей устойчивого развития: роль банков и фондовых
бирж
Существенный дефицит инвестиционных ресурсов для финансирования целей устойчивого
развития можно преодолеть путем возобновления механизма корпоративной социальной
ответственности институтов финансового сектора, в частности банков и фондовых бирж, которые
являются крупнейшими его игроками. Наиболее важными для этих организаций являются цели 1,
5, 8, 10, 13 и 17. Их внедрение в деятельность институтов финансового сектора требует не только
активации механизма корпоративной социальной ответственности в предусмотренных ими
направлениях, но и радикальной реструктуризации всех бизнес-процессов и переориентации общей
стратегии устойчивого развития. Проведен анализ текущей отчетности институтов финансового
сектора в области устойчивого развития как в мире, так и в отдельных регионах. На основании
результатов анализа определена роль корпоративной социальной ответственности банков и
фондовых бирж в финансировании целей устойчивого развития: для банков – обеспечение
собственного устойчивого развития и эффективной деятельности с помощью механизмов
корпоративной социальной ответственности, разработка новых инструментов, методов и
технологий финансовой поддержки целей устойчивого развития; для фондовых бирж –
минимизация асимметрии информации при принятии инвестиционных решений с учетом
природоохранных, социальных и управленческих критериев, формирование показательных
методов раскрытия информации, а также новых рынков и рыночных ориентиров компаний,
имеющих листинг акций.
Ключевые слова: устойчивое развитие, стейкхолдер, финансовый сектор, финансирование,
механизм корпоративной социальной ответственности.
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