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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

Актуальність теми дослідження. Міжнародними фінансово-кредитними 

інститутами сьогодні реалізується цілий ряд ініціатив щодо забезпечення умов 

для збільшення рівня відповідальності фінансових установ перед своїми клієн-

тами та суспільством, зокрема: Базель ІІІ, Принципи Екватора – Керівництво 

для фінансових інституцій для управління соціальними та екологічними ризи-

ками при проектному фінансуванні, стандарт аудиту соціальних аспектів ве-

дення бізнесу тощо. В контексті впровадження в світі глобальної доктрини ста-

лого розвитку фінансового сектора економіки актуалізується питання переходу 

до нової парадигми ведення банківського бізнесу (ББ), орієнтованої на максимі-

зацію його ринкової вартості та заснованої на постулатах концепції корпоратив-

ної соціальної відповідальності (КСВ). Ведення ББ на засадах КСВ сьогодні роз-

глядається банками вже не як поодинокі благодійні іміджеві ініціативи, а як одна 

із ефективних довгострокових стратегій зміцнення конкурентної позиції на рин-

ку, що забезпечує фінансові переваги для розвитку ББ. Так, зокрема, за останні 

10 років дохід на інвестований капітал банків, які провадять бізнес на засадах 

КСВ, перевищував середньоринкові значення на 9,8 %; рентабельність активів – 

на 3,55 %; рентабельність продажів – на 2,79 %; ефективність – на 63,5 %.  

Фінансові аспекти розвитку ББ на засадах КСВ досліджено в наукових 

працях зарубіжних вчених, серед яких: Ю. Є. Благов, Г. Боуен (H. Bowen), 

Т. Вілсон  (T.Wilson), М. Ву (M.Wu), К. Девіс (K. Davis), А. Керролл (A. Carroll), 

Дж. Кларк  (J. Сlark), М. О. Кричевський, М. Фрідмен (M. Friedman), С. Шен 

(C. Shen) та ін. Досліджуваній проблематиці присвячені також праці вітчизняних 

науковців, серед яких: Д. О. Баюра, Т. А. Васильєва, А. В. Войчак, О. М. Діденко, 

Л. Є. Довгань, І. Б. Івасів, С. М. Ілляшенко, О. М. Костюк, А. Я. Кузнєцова, 

С. В. Лєонов, П. А. Орлов, Т. С. Смовженко, Н. А. Супрун та ін. 

Разом з тим аналіз наукової літератури свідчить, що подальшого дослі-

дження вимагає ряд теоретичних і прикладних питань, пов’язаних з обґрунту-

ванням фінансових мотивів розвитку соціально відповідального ББ; каналів 

впливу КСВ на вартість ББ; формалізацією впливу КСВ на рентабельність акти-

вів та капіталу банку, його фінансову стійкість та ефективність ББ; рейтингуван-

ням банків за рівнем імплементації КСВ; формуванням інтегрованого звіту про 

вартість ББ тощо. Таким чином, незавершеність формування цілісного уявлення 

про розвиток ББ на засадах КСВ обумовили актуальність дослідження, його ме-

ту, завдання та зміст.  

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисерта-

ційна робота узгоджується з основними напрямами наукових досліджень ДВНЗ 

“Українська академія банківської справи Національного банку України”. Зок-

рема, до звіту за темою “Сучасні технології фінансово-банківської діяльності 

в Україні” (номер держ. реєстрації 0102U006965) увійшли пропозиції дисертан-

та щодо формалізації впливу КСВ на фінансову стійкість банку; за темою “Ре-

формування фінансової системи України в умовах євроінтеграційних процесів” 

(номер держ. реєстрації 0109U006782) – щодо рейтингування банків України 
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за рівнем впровадження КСВ; за темою “Розвиток механізму функціонування 

банківської системи України під впливом іноземного капіталу” (номер держ. 

реєстрації 0107U012112) – щодо моделювання впливу КСВ на ефективність ББ 

в пострадянських країнах та ряді країн – членів Європейського Союзу.  

Мета і завдання дослідження. Метою дисертаційної роботи є удоскона-

лення науково-методичних підходів та практичних механізмів провадження ба-

нківського бізнесу в Україні на засадах корпоративної соціальної відповідаль-

ності в контексті підвищення вартості, рентабельності, ефективності та фінан-

сової стійкості банків. 

Поставлена мета зумовила необхідність вирішення наступних завдань: 

 узагальнити теоретичну базу дослідження сутності КСВ, визначити специ-

фіку її впровадження у фінансовому секторі економіки, зокрема – у ББ; 

 обґрунтувати канали впливу КСВ на вартість ББ; 

 узагальнити досвід провадження соціально відповідального ББ в Україні та 

інших країнах світу; 

 розробити економіко-математичну модель для формалізації впливу КСВ на 

фінансову стійкість банків в Україні; 

 розробити методичний підхід до оцінювання впливу КСВ на рентабельність 

активів та капіталу банків на засадах структурного моделювання, здійснити 

практичні розрахунки на прикладі банків України та зарубіжних країн;  

 на основі комплексного застосування методів економіко-математичного мо-

делювання обґрунтувати вплив КСВ на ефективність ББ в Україні;  

 визначити напрямки активізації соціально відповідального ББ в Україні; 

 удосконалити методичну базу рейтингування банків України з урахуванням 

рівня імплементації концепції КСВ в їх діяльність; 

 розробити пропозиції щодо формування інтегрованого звіту про вартість ББ.  

Об’єктом дослідження є економічні відносини між стейкхолдерами бан-

ку, що виникають у процесі руху фінансових потоків, які опосередковують реа-

лізацію заходів КСВ. 

Предметом дослідження є науково-методичне забезпечення розвитку ББ 

на засадах КСВ.  

Методи дослідження. Теоретичну та методологічну основу дисертаційно-

го дослідження складають фундаментальні положення економічної теорії, гро-

шей і кредиту, фінансового посередництва, банківської справи, сучасні концепції 

банківського менеджменту та соціально-етичного банківського маркетингу, 

а також наукові праці, присвячені проблемам соціально відповідального ББ.  

У роботі використовувалися наступні методи наукового пізнання: загаль-

нонаукові (аналіз, синтез, логічне узагальнення) – при обґрунтуванні фінансо-

вих переваг впровадження КСВ у ББ; порівняльний та статистичний аналіз – 

при дослідженні тенденцій розвитку ББ на засадах КСВ у різних країнах світу; 

системно-структурний аналіз, метод експертних оцінок – при рейтингуванні ба-

нків України за рівнем імплементації КСВ в їх діяльність, розробленні структури 
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інтегрованого звіту про вартість ББ; метод структурних рівнянь, стохастичний 

фронтірний аналіз, методи цілочислового програмування та аналізу часових ря-

дів – при формалізації впливу КСВ на рентабельність, ефективність та фінансову 

стійкість банків. Економіко-математичне моделювання проведено за допомогою 

програмних продуктів FRONTIER Version 4.1 та STATA 12. 

Інформаційною та фактологічною базою дисертаційного дослідження є 

законодавчі та нормативно-правові акти, що регулюють діяльність банків 

в Україні; офіційні дані Національного банку України, Незалежної асоціації ба-

нків України, Державної служби статистики України; звітно-аналітична інфор-

мація Міжнародного валютного фонду, Світового банку, Базельського комітету 

з питань банківського регулювання та нагляду, Європейської комісії, Організа-

ції економічного співробітництва і розвитку; аналітичні огляди та звітні дані 

рейтингових агентств, публічна звітність банків, результати наукових дослі-

джень з питань впровадження КСВ у банківську діяльність.  

Наукова новизна результатів дослідження полягає у поглибленні існу-

ючих та обґрунтуванні ряду нових науково-методичних підходів та практичних 

механізмів провадження банківського бізнесу в Україні на засадах корпоратив-

ної соціальної відповідальності в контексті підвищення вартості, рентабельнос-

ті, ефективності та фінансової стійкості банків. 

Найбільш вагомими науковими результатами дослідження є такі: 
вперше: 

 обґрунтовано та емпірично підтверджено, що реалізація банками України 

заходів КСВ зменшує рівень втраченої ними (порівняно з еталоном) фінан-

сової стійкості, який оцінено за допомогою інструментарію параметричного 

моделювання, що складає підґрунтя для коригування банками довгостроко-

вих стратегій ведення бізнесу. Виявлена в процесі моделювання відсутність 

часового лагу між реалізацією ініціатив КСВ та позитивними змінами у рівні 

фінансової стійкості банку дозволяє спростувати усталену думку про відте-

рмінованість у часі фінансових результатів від соціально відповідальних ін-

вестицій; 
удосконалено: 

 науково-методичний підхід до обґрунтування впливу КСВ на результатив-

ність ББ шляхом побудови економіко-математичних моделей, які формалі-

зують зв'язок між КСВ та рентабельністю активів та капіталу банків з різних 

країн та базуються на застосуванні методу структурних рівнянь, що дозво-

лило довести наявність у банків не тільки іміджевих, а й суто фінансових 

мотивів для реалізації концепції КСВ; 

 методичний інструментарій обґрунтування впливу КСВ на ефективність ББ, 

що, на відміну від існуючих підходів, передбачає дослідження впливу КСВ 

на рівень відхилення фактичних результатів роботи банку від потенційно 

можливих в умовах поточної ринкової кон’юнктури, використання бінарних 

змінних для оцінювання соціально відповідальних інвестицій банку, а також 

врахування сезонності ББ, часових лагів та нестаціонарності рядів вхідних 
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даних у кризові періоди, що дозволило підтвердити позитивний вплив КСВ 

на ефективність ББ в Україні; 

 методичні засади рейтингування банків за рівнем їх соціальної відповідаль-

ності, що, на відміну від існуючих підходів, запропоновано здійснювати на 

основі інтегрального індексу імплементації концепції КСВ у діяльність бан-

ків, який дозволяє узагальнити експертні оцінки ініціатив банків щодо за-

безпечення прозорості їх діяльності, ведення нефінансової звітності, форма-

лізованості, структурованості та ресурсної забезпеченості концепції КСВ, 

захисту соціальних прав персоналу, якості послуг, взаємодії зі стейкхолде-

рами, захисту інформації, відповідності діяльності принципам “зеленого 

офісу”, участі у фінансуванні соціальних та екологічних проектів, бізнес-

етики в банку тощо; 

набули подальшого розвитку: 

 теоретичні засади обґрунтування напрямків впливу КСВ на результативність 

ББ, що відрізняється від традиційного підходу (через маркетинговий канал – 

підвищення іміджу банку, обсягу та лояльності клієнтської бази) визначен-

ням системи взаємозалежних каналів впливу КСВ на ефективність бізнес-

процесів банку, вартість внутрішньогенерованого гудвілу банку, обсяг його 

ресурсної бази, якість його кредитного, депозитного та інвестиційного порт-

фелів, рівень капіталізації, ефективності та ризику, що дозволяє розглядати 

КСВ як фактор формування вартості ББ; 

 методичні засади врахування ініціатив КСВ у звітності банків шляхом роз-

робки структури та підходів до формування інтегрованого звіту про вартість 

ББ, який поєднує елементи фінансової та нефінансової звітності банків, ві-

дображає рух фінансових потоків, що супроводжують процеси формування 

та відтворення фінансового, інтелектуального, людського, природного, соці-

ального капіталів банків у процесі провадження соціально відповідального 

ББ. Це дозволяє підвищити транспарентність ББ та стабільність фінансових 

відносин з його стейкхолдерами. 

Практичне значення одержаних результатів полягає в тому, що основні 

положення дисертації доведено до рівня методичних розробок і практичних ре-

комендацій, які можуть бути використані Національним банком України – при 

формуванні стандартів транспарентності ББ; саморегулівними організаціями ба-

нків – при запровадженні ініціатив щодо формування інтегрованої звітності та 

рейтингуванні банків; банками України – при оцінюванні впливу реалізованих 

ініціатив КСВ на ефективність та рентабельність ББ, фінансову стійкість банку. 
Висновки та рекомендації дисертанта щодо тенденцій розвитку соціально 

відповідального ББ в Україні впроваджено у діяльність ГО “Українське товари-
ство фінансових аналітиків” (довідка від 20.03.2014 № 05-2014); щодо впливу 
КСВ на фінансову стійкість банку – у діяльність Харківського банківського со-
юзу (довідка від 18.03.2014 № 02-013/4065); щодо застосування стейкхолдерсь-
кого підходу при управлінні ББ – у діяльність ПАТ “ВТБ Банк” (довідка від 
01.04.2014 № 134-11/349); щодо експертного оцінювання напрямів соціально 
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відповідальної діяльності банку – в діяльність Сумського регіонального управ-
ління ПАТ “КБ “Надра” (довідка від 31.03.2014 № 1015/1); щодо оцінювання 
рівня імплементації КСВ в ББ – в діяльність ПАТ “Платинум Банк” (довідка від 
03.04.2014 № 07-145/233); щодо формалізації впливу КСВ на ефективність ББ – 
у діяльність філії – Сумського обласного управління АТ “Ощадбанк” (довідка 
від 26.03.2014 № 19-14/3);  

Одержані дисертантом наукові результати використовуються у навчаль-

ному процесі ДВНЗ “Українська академія банківської справи Національного 
банку України” при викладанні дисциплін: “Корпоративна соціальна відповіда-
льність”, “Маркетинг у банку” (акт від 19.03.2014). 

Особистий внесок здобувача. Дисертаційне дослідження є завершеною 
науковою роботою. Наукові положення, висновки, рекомендації і розробки, які 
виносяться на захист, одержані автором самостійно і відображені в опублікова-
них працях. Результати, опубліковані дисертантом у співавторстві, використані 

у дисертаційній роботі лише в межах його особистого внеску. 
Апробація результатів дослідження. Основні положення дисертації до-

повідалися, обговорювалися і отримали схвальну оцінку на міжнародних нау-
ково-практичних конференціях, серед яких: “Наукові дослідження молоді з 
проблем європейської інтеграції” (м. Харків, 2014 р.); “Міжнародна банківська 
конкуренція: теорія і практика” (м. Суми, 2012–2014 рр.); “Економіка та мене-
джмент: перспективи розвитку” (м. Суми, 2013 р.); “Фінансова система Украї-
ни: проблеми та перспективи розвитку в умовах трансформації соціально-

економічних відносин” (м. Севастополь, 2013 р.); “Маркетинг інновацій і інно-
вації в маркетингу” (м. Суми, 2012 р.); “Теоретичні та прикладні аспекти аналі-
зу фінансових систем” (м. Львів, 2012 р.). Крім того, наукові результати автора 
оприлюднені на всеукраїнських науково-практичних конференціях, зокрема: 
“Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України” (м. Суми, 
2013 р.); “Проблеми забезпечення ефективного функціонування та стабільного 
розвитку банківської системи України” (м. Київ, 2012 р.). 

Публікації. Основні наукові положення, рекомендації та висновки дисер-

танта опубліковано у 23 наукових працях загальним обсягом 8,66 друк. арк., 
з яких особисто автору належить 6,77 друк. арк., у тому числі: підрозділи у 
4 колективних монографіях, 8 статей у наукових фахових виданнях України та 
1 стаття в інших виданнях (з них: 5 – у виданнях, що включені до міжнародних 
наукометричних баз; 1 – в електронному науковому фаховому виданні), 9 пуб-
лікацій у збірниках тез доповідей конференцій, підрозділ у навчальному посіб-
нику з грифом Міністерства освіти і науки України. 

Структура і зміст роботи. Дисертація складається зі вступу, трьох розді-
лів, висновків, списку використаних джерел і додатків.  

Повний обсяг дисертації складає 352 сторінки, у тому числі 177 сторінок 

основного тексту, 19 таблиць, 30 рисунків, 12 додатків та список літератури 

з 283 найменувань. 
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ОСНОВНИЙ ЗМІСТ ДИСЕРТАЦІЇ 

У першому розділі “Теоретичні засади та практичний інструментарій 

провадження соціально відповідального банківського бізнесу” досліджено 

сутність КСВ та специфіку її впровадження в ББ; обґрунтовано канали руху фі-

нансових потоків, що опосередковують вплив КСВ на вартість ББ; узагальнено 

досвід соціально відповідального ББ в Україні та інших країнах світу. 

Трансформація базових засад ведення ББ у відповідності до вимог Ба-

зельського комітету з питань банківського регулювання та нагляду обумовлю-

ють необхідність підвищення транспарентності банків, їх відповідальності пе-

ред стейкхолдерами та суспільством, детінізації їх діяльності, дотримання 

принципів банківської етики тощо. Це може бути забезпечено при провадженні 

ББ на засадах КСВ, яка сьогодні еволюціонувала від одиничних практик участі 

банків у реалізації благодійних проектів до цілісної концепції узгодження фі-

нансових та нефінансових інтересів всіх стейкхолдерів банку.  

Автором проаналізовано підходи до трактування сутності КСВ, її основні 

положення, еволюцію її запровадження у фінансовому секторі економіки та 

в ББ зокрема, організаційні та фінансові механізми її реалізації. В науковій лі-

тературі розглядається переважно внесок соціально відповідальних банків у за-

безпечення сталого розвитку суспільства, тоді як автор зосереджується на фі-

нансових перевагах КСВ для розвитку ББ. Так, за експертними оцінками, зрос-

тання ринкової ціни акцій на 38 % обумовлено дією чинників КСВ.  

Сьогодні КСВ сприймається переважно як інструмент зміцнення репута-

ції банку, залучення нових клієнтів та підвищення рівня лояльності існуючої 

клієнтської бази (участь банку в благодійності підвищує лояльність клієнтів на 

7,4 %), виходячи з чого вплив КСВ на розвиток ББ розглядається переважно 

через традиційний маркетинговий канал. Натомість у роботі окреслено значно 

більш широке коло цих каналів, які опосередковують вплив КСВ на вартість ББ 

(рис. 1). 

Дослідження американської, європейської, азійської та російської моде-

лей ведення соціально відповідального ББ дозволило порівняти їх за такими 

критеріями: специфіка КСВ, сфера застосування, правове регулювання, цільо-

вий орієнтир, пов’язаність соціальних проектів банку з його поточною діяльніс-

тю, роль держави, відносини зі стейкхолдерами банку, форми реалізації проек-

тів КСВ тощо. Автором проаналізовано досвід найбільших банків світу щодо 

соціально відповідального інвестування. Так, наприклад, Банк Америки (Bank 

of America) за 2009–2013 рр. витратив близько 27 млрд дол. США на фінансу-

вання екологічних проектів; близько 27 млрд дол. США – на фінансування про-

грам енергоефективності; 676,6 млрд дол. США – соціальних проектів з розвит-

ку місцевих спільнот; 35,1 млрд дол. США – програм розвитку персоналу та 

підтримки пенсіонерів.  
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Експертні дослідження свідчать, що за останні 5 років в Україні суб’єкти 

господарювання асоціювали КСВ переважно з: підвищенням кваліфікації пер-

соналу (80,9 % респондентів), дотриманням принципів “зеленого офісу” 

(42,1 %), чесної конкуренції та бізнес-етики (34,8 %), благодійністю (32 %), со-

ціальним інвестуванням (16,6 %). 

Аналіз досвіду провадження в Україні соціально відповідального ББ по-

казав, що станом на вересень 2014 р. лише 12,72 % банків України декларують 

дотримання принципів КСВ, причому в більшості з них реалізуються лише 

окремі ініціативи. В роботі обґрунтовано, що серед вітчизняних банків найбільш 

наближеною до сучасної світової практики є організація КСВ в ПАТ КБ “Прива-

тбанк”, ПАТ “КБ “Надра”, ПАТ “Укрсоцбанк”, тоді як переважна більшість бан-

ків трактують КСВ як елемент соціально-етичного маркетингу, зосереджуючи 

зусилля на благодійності та спонсорстві у сфері здоров’я та культури, підви-

щенні кваліфікації персоналу та участі у проектах підвищення фінансової грамо-

тності населення. Такий фрагментарний підхід обмежує можливості використан-

ня переваг впливу КСВ на фінансову результативність та ринкову вартість ББ. 

У другому розділі “Методичні засади оцінювання впливу корпорати-

вної соціальної відповідальності на фінансову стійкість та результатив-

ність банків в Україні” обґрунтовано позитивний вплив КСВ на фінансову 

стійкість банків (на основі параметричного моделювання), рентабельність їх 

активів та капіталу (на основі структурного моделювання), а також ефектив-

ність ББ (на основі поєднання стохастичного фронтірного аналізу, цілочислово-

го програмування та аналізу часових рядів).  

В умовах значної турбулентності на світовому фінансовому ринку особ-

ливий науковий інтерес становить дослідження впливу КСВ на здатність банку 

протистояти зовнішнім шокам, на тривалій основі і без збоїв виконувати свої 

функції в повному обсязі, тобто на його фінансову стійкість. Таке дослідження 

в роботі проведено для банків України на основі інструментарію параметрично-

го моделювання, зокрема – модифікації методу Баттіса-Коеллі (рис. 2).  

Відповідно до рекомендацій МВФ обрано композитний індикатор фінансової 

стійкості банків, а також з розрахунків виключено кризові роки (2009 р. та 2013 р.), 

тому часовий горизонт дослідження склав: 2007–2008 рр. та 2010–2012 рр. Вибір-

ку склали 12 банків України, які за досліджуваний період демонстрували стабіль-

ність функціонування та високий рівень інформаційної прозорості.  

Як свідчать результати моделювання, середнє для всієї вибірки банків 

значення показника втраченої фінансової стійкості (відхилення значення для 

досліджуваного банку від межі еталонної фінансової стійкості) до початку 

2011 р. стабільно зростало щорічно, а починаючи з цього періоду динаміка його 

зміни була дуже волатильною.  

Виявлена в процесі моделювання відсутність часового лагу між реалізаці-

єю ініціатив КСВ та позитивними змінами у рівні фінансової стійкості банку 

дозволяє спростувати усталену думку про відтермінованість у часі фінансових 

результатів від соціально відповідальних інвестицій. 
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Рисунок 2 – Методичний інструментарій та результати оцінювання  

впливу КСВ на рівень фінансової стійкості банків в Україні 

Початок дослідження – 
2007 р. (оскільки першим 
серед вітчизняних банків 

запровадив концепцію 
КСВ ПАТ “КБ “Надра” – 

наприкінці 2006 р.) 

Фахівцями МВФ емпірич-
но доведено необхідність 

виключення з вибірки 
кризових років з метою 

забезпечення адекватно-

сті розрахунків 

З розрахунків виключено 
кризові 2009 р. та 2013 р. 
Часовий горизонт дослі-
дження: 2007–2008 рр. 

 та  2010–2012 рр. 

Це підтверджено 
 (за критерієм Стьюде-
нта) при моделюванні  
для різних варіантів 
часового горизонту 

дослідження  

Умови формування вибірки банків: 
1. Дотримання вимог панельної структури даних. 
2. Приналежність банку до першої групи за кла-
сифікацією НБУ протягом періоду дослідження. 

3. Доступність інформації (високий рівень 

 інформаційної прозорості банку) 

До вибірки банків включено: 
ПАТ КБ “ПриватБанк”, АТ “Укрексімбанк”, АТ “Ощад-
банк”, ПАТ “Райффайзен Банк Аваль”, ПАТ “ПУМБ”, 

ПАТ “УкрСиббанк”, ПАТ “КБ “Надра”, ПАТ “Банк  
“Фінанси та Кредит”, АТ “Брокбізнесбанк”, АТ “ОТП-

банк”, ПАТ АБ “Укргазбанк”, ПАТ “Альфа-Банк” 
  
  Метод – параметричне моделювання  

(модифікація методу Баттіса-Коеллі). 
Моделювання засобами програмного 

забезпечення FRONTIER 4.1) 

Відповідно до цього методу моделюється так звана 
“межа абсолютної фінансової стійкості банків” (еталонна 
фінансова стійкість). Фінансова стійкість кожного банку 

оцінюється за рівнем відхилення від даної еталонної межі 
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де GAPZscorei – показник втраченої фінансової стійкості i-го банку (відхи-
лення від межі еталонної фінансової стійкості); М – математичне очіку-
вання; Zi – кількісні оцінки вектора керованих детермінованих факторів 
впливу на фінансову стійкість i-го банку; ri – компонента, що характеризує 
ризик втрати фінансової стійкості і-м банком під впливом вектора керо-
ваних латентних факторів; tі – статистична похибка; Saі – загально-

адміністративні витрати на одиницю загальних доходів і-го банку; Sbі – 
витрати на персонал, маркетинг і рекламу на од. загальних доходів  
і-го банку; Ipі – чиста процентна маржа і-го банку; Inі – чиста непроцентна 
маржа і-го банку; Ycі – частка негативно класифікованих кредитів у струк-
турі кредитного портфеля і-го банку; Yfі – чистий спред банку; Assetі – 
розмір активів і-го банку; CSRi – фіктивна змінна, що дозволяє врахувати 
наявність ініціатив КСВ в і-му банку; qot – фіктивна змінна, що дозволяє 
врахувати фактор сезонності  

 
 

 Середнє значення показника  

iZscoreGAP  для 12 банків України  

за 2007–2008 рр. та 2010–2012 рр. 

Позитивний вплив КСВ на фінансову стійкість банків підтверджено  (критерій Стьюдента |-2,9849| >2,7238,  

значущість на рівні 1 %; модель є адекватною за 2-критерієм Пірсона 298,91>15,66) 

). 
Зсув даних щодо 

ініціатив КСВ 
Стандартна 

похибка 
Адекватність моделі  

(2 – критерій Пірсона) 

На 1 рік 375,29>15,66 

Не виявлено  
часових лагів  

впливу ініціатив 
КСВ на фінансову  

стійкість банку 
На 2 роки 1,5777>0,0773 303,49>15,66 

На 3 роки 0,7957>0,0773 245,73>15,66 

0,4418>0,0773 
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де Zscoreit – показник  фінансової стійкості  і-го банку в період t;  

EAit – співвідношення власного капіталу і-го банку до його сукупних 

активів в період t;  
itROA – середнє значення рентабельності активів  

і-го банку в період t; Var(ROAit) – дисперсія ROA і-го банку в період t  

 Середнє значення показника Zscore  

для 12 банків України за 2007–2013 рр. 
Результуючий  

критерій 

Фіктивна  

змінна 

Цільова  

функція моделі 
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Отримані результати створюють підґрунтя для трактування КСВ як дов-

гострокової стратегії провадження ББ, що забезпечує стійкість банку до коли-

вань на світовому та національному фінансових ринках, здатність забезпечува-

ти та підтримувати платоспроможність, задовольняти довгострокові інтереси 

зацікавлених сторін.  

У контексті обґрунтування наявності фінансових мотивів для реалізації бан-

ками КСВ досліджено її вплив на фінансові інтереси стейкхолдерів банку в корот-

костроковому періоді – через рентабельність активів та капіталу банку. Проведе-

ний автором аналіз свідчить, що в країнах з перехідною економікою в 2009–

2013 рр. рівень волатильності рентабельності активів банків був значним (1,08 %) 

порівняно з розвинутими країнами (коливання 0,27 %), тоді як рівень рентабель-

ності капіталу банків за цей період поступово знижувався (на 13,68 % в країнах з 

перехідною економікою та 1,5 % в розвинутих країнах). Це, перш за все, обумов-

лено підвищенням вимог до капіталізації банків з боку національних регуляторів. 

Дослідження впливу КСВ на рентабельність активів та капіталу банків 

здійснено на прикладі найбільш соціально відповідальних банків з 13 країн з 

групи FSU (колишні члени СРСР) та 3 країн з групи CEE (країни Центральної 

та Східної Європи), що є членами Європейського Союзу. Так, зокрема, вибірку 

склали: 17 банків з України, 13 – з Вірменії, 21 – Азербайджану, 17 – Республі-

ки Білорусь, 7 – Естонії, 12 – Грузії, 27 – Казахстану, 5 – Киргизстану, 21 – Лат-

вії, 11 – Литви, 15 – Молдови, 4 – Таджикистану, 10 – Узбекистану, 16 – Чеської 

Республіки, 23 – Угорщини та 40 – Польщі. Розрахунки проведено на основі бази 

даних The BankScope Database, яка узагальнює інформацію щодо діяльності бан-

ків всіх країн світу (формується та публікується однією з провідних рейтингових 

та консалтингових агенцій – Бюро ван Дейка (Bureau van DIJK)).  

Автором побудовано дві моделі, які дозволяють формалізувати зв'язок 

між КСВ та рентабельністю активів/капіталу банку (табл. 1). З метою забезпе-

чення якості отриманих результатів в модель включено два додаткові парамет-

ри, що характеризують здатність банку максимізувати фінансовий результат та 

протистояти кризам, а також додатковий параметр, що дозволяє врахувати рі-

вень концентрації та конкуренції на ринку банківських послуг; а з метою узго-

дження даних за різними країнами світу – три контрольні змінні. Як інструмен-

тарій дослідження обрано метод структурних рівнянь, який дозволяє встанови-

ти причинність зв’язків між ендогенними параметрами та уникнути мультико-

лінеарності даних.  

Результати розрахунків за моделлю І підтвердили, що соціально відпові-

дальні інвестиції банків забезпечують не тільки суспільний ефект, а й суто фі-

нансові переваги для розвитку ББ (при збільшенні обсягу цих інвестицій на 1 % 

рентабельність активів банків зростає в середньому за 2002–2012 рр. на 3,09 %, 

а рентабельність капіталу – на 3,25 %).  
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Розрахунки за моделлю ІІ свідчать, що більшість банків все ще сприйма-

ють КСВ як іміджеву ініціативу, а при зростанні рентабельності ББ зацікавле-

ність у запровадженні цих заходів зменшується (при збільшенні рентабельності 

активів банків на 1 % обсяг соціально відповідальних інвестицій зменшується в 

середньому за 2002–2012 рр. на 0,16 %, а рентабельності капіталу – на 0,19 % ). 

У контексті дослідження фінансових аспектів розвитку соціально відпові-

дального ББ особливий інтерес становить дослідження впливу КСВ на його ефе-

ктивність. Проведений автором аналіз поточних тенденцій щодо зміни рівня 

ефективності ББ в Україні засвідчив, що доходність активів банків знизилася на 

0,5 % у 2013 р. порівняно з 2010 р. (свідчить про неефективний розподіл ресур-

сів), але поряд з цим обсяг отриманого банками прибутку за цей період збільши-

вся на 14,5 млрд грн. (свідчить про ефективну політику оптимізації витрат). 

У роботі побудовано економіко-математичну модель, яка поєднує елеме-

нти: стохастичного фронтірного аналізу, цілочислового програмування (вико-

ристання бінарних змінних) та аналізу часових рядів (рис. 3). Вона дозволяє ви-

явити напрямки впливу КСВ на ефективність ББ. З метою забезпечення порів-

нянності даних здійснювалася нормалізація розміру прибутку до оподаткування 

банку на розмір його активів.  

Розрахунки проведено на базі ПАТ КБ “ПриватБанк”, АТ “Укрексім-

банк”, АТ “Ощадбанк”, АТ “ОТПбанк”, ПАТ “Райффайзен Банк Аваль”, 

ПАТ “ПУМБ”, ПАТ “УкрСиббанк”, ПАТ “КБ “Надра”, ПАТ “Банк “Фінанси та 

кредит”, АТ “Брокбізнесбанк”, ПАТ АБ “Укргазбанк”, ПАТ “Альфа-Банк”.  

За результатами моделювання доведено, що реалізація в банку заходів КСВ 

призводить до збільшення обсягу його прибутку, що обумовлює зменшення від-

хилення фактичного рівня його ефективності від еталонного. Цей висновок є під-

ґрунтям для перегляду системи формування та розподілу прибутку банку. 

У третьому розділі “Розвиток методичної бази та інструментарію ак-

тивізації соціально відповідального банківського бізнесу в Україні” визна-

чено напрямки активізації соціально відповідального ББ в Україні; розвинуто 

методичні засади рейтингування банків України за рівнем імплементації конце-

пції КСВ у їх діяльність; розроблено пропозиції щодо формування банками 

України інтегрованого звіту про вартість ББ. 

Активізація соціально відповідального ББ в Україні вимагає від самих 

банків, їх саморегулівних організацій та Національного банку України реаліза-

ції ряду стимулюючих заходів, зокрема, в напрямку: підвищення вимог до тра-

нспарентності ББ та ринкової дисципліни банків, захисту прав споживачів бан-

ківських послуг, типологізації стандартів КСВ банків, формування інтегрованої 

звітності, рейтингування банків за рівнем надійності та соціальної відповідаль-

ності, затвердження кодексу бізнес-етики в ББ та реалізації заходів дисципліна-

рного впливу на банки при його порушенні та ін. 

В Україні вже декілька років поспіль формуються рейтинги підприємств 

за рівнем КСВ, тоді як аналогічні ініціативи для фінансових установ ще не за-

проваджено у вітчизняну практику.  
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Рисунок 3 – Підхід до оцінювання впливу КСВ на ефективність ББ 
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де ∆OPi – відхилення фактичного рівня прибутку до оподаткування банку від потенційно можливого;  
ОРі – прибуток до оподаткування i-го банку; rі – обсяг втрачених вигід i-го банку; Zі – вхідні параметри моделі, 
що характеризують фактори впливу на прибуток до оподаткування банку 

Вибір часового горизонту  
дослідження: 

- І специфікація: 2007–2013 рр.; 
- ІІ специфікація: 2007–2012 рр.; 
- ІІІ специфікація: 2007 р., 2008 р.,  

2010–2013 рр.; 
- ІV специфікація: 2007 р., 2008 р., 

2010–2012 рр. 
 

Виявлення наявності та напрямку впливу КСВ на ефективність ББ 

Поєднання всіх елементів в межах однієї економіко-математичної моделі 

З урахуванням рекомендацій МВФ щодо виключення з вибірки кризових років з метою забезпечення адекватності  
розрахунків підтверджено позитивний вплив КСВ на ефективність ББ (модель є адекватною, її точність складає 99  %) 

 

Мета моделювання 

Вхідні параметри моделі: 
чиста процентна маржа; чиста непроцентна  
маржа; частка негативно класифікованих  
кредитів у структурі кредитного портфелю бан-
ку; чистий спред банку; витрати нематеріально-
го характеру (на персонал, маркетинг, рекламу); 
загальноадміністративні витрати (в розрахунку 
на одиницю доходів); КСВ (бінарна змінна) 

Інформаційна база 
моделювання: 
дані публічної  

фінансової  
звітності 12 банків-

маркетмейкерів 

ринку України 

Результати моделювання 
  
  

Отримані результати за моделюванням впливу КСВ на ефективність ББ є значимими для специфікацій ІІ та ІV.  
Доцільним є обрання ІV специфікації із найнижчим значенням стандартної похибки (0,0852) та найбільшим рівнем  

достовірності впливу коефіцієнта КСВ (довірчий інтервал 1 %) 

 
 

 

Специ-
фікація 
моделі 

Адекватність результатів за змінною,  
що характеризує наявність у банку ініціатив КСВ 

Адекватність моделі 

Критерій Стьюдента Довірчий 
інтервал 

Підтвердження 
впливу КСВ на 

ефективність ББ 

Стандартна 
похибка 

Точність 
моделі, % 

2 критерій Пірсона  

розрахункове табличне розрахункове табличне 

І 1,1697 1,6973 – ні  0,3710 99 294,91 15,66 

ІІ |-2,0677| 2,0423 5 % так 0,1284 99 255,33 15,66 

ІІІ |-0,2586| 1,6973 – ні 0,2750 99 253,42 15,66 

ІV |-2,9762| 2,7500 1 % так 0,0852 99 214,86 15,66 

 

Обґрунтування найбільш адекватної специфікації моделі 

Елементи  
цілочислового   
програмування 

Бінарне оцінювання ініціатив 
КСВ при формалізації вхідних 

параметрів моделі:1 – банк 
впроваджує КСВ; 0 – банк 

не впроваджує КСВ 

Елементи аналізу часових рядів 
- врахування сезонності ББ шляхом введення  

в модель фіктивної змінної; 
- врахування часових лагів між моментами реалізації 

соціальних ініціатив та зростання ефективності ББ; 
- врахування нестаціонарності рядів вхідних даних  

у кризові роки шляхом формування 4 специфікацій 

моделі з різним часовим горизонтом 

Елементи стохастичного  
фронтірного аналізу 

Ефективність ББ оцінюється 
рівнем відхилення фактичних 
результатів роботи банку від 

потенційно можливих (моделю-
ється еталонна межа в умовах 
поточної ринкової кон’юнктури) 
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Рейтингування банків саморегулівними організаціями в роботі запропо-
новано здійснювати як за поелементними індикаторами (для кожного напрямку 
соціально відповідального ББ), так і за інтегральним індексом рівня імплемен-
тації концепції КСВ в ББ, який побудовано з урахуванням вимог міжнародних 
стандартів КСВ (ISO 26000, АА1000 series, SA 8000, GRI, ГД ООН та ін.).  

Рейтингування базується на експертному оцінюванні соціальних ініціатив 
банків за 4-бальною шкалою відповідно до рекомендацій МВФ щодо дотримання 
стандартів та кодексів (ROSC). Рейтинг побудовано для 12 найбільших банків 
України (станом на липень 2013 р.) за 77 критеріями, які об’єднані в 9 блоків 
(табл. 2.) 

У 2013 р. лідерами рейтингу стали ПАТ “КБ “Надра”, ПАТ КБ “Приват-
банк” та АТ “УкрСиббанк”, а аутсайдерами – АТ “Ощадбанк”, ПАТ “Альфа-
банк”, ПАТ “Райффайзен Банк Аваль” та АТ “Брокбізнесбанк”. Найбільшого 
розвитку (в цілому для вибірки банків) отримали такі напрямки КСВ, як: забез-
печення захисту інформації, соціальних прав та гарантій персоналу, якості на-
дання банківських послуг та бізнес-етики. Найменшими є досягнення дослі-
джуваних банків щодо взаємодії з некомерційними організаціями та місцевою 
спільнотою, діяльність у напрямку охорони навколишнього середовища. 

Обґрунтований у роботі вплив КСВ на вартість ББ створює передумови 
для складання банками інтегрованої звітності (поєднує елементи фінансової та 
нефінансової звітності). 

Підхід автора до формування інтегрованої звітності відрізняється від ре-
комендацій Міжнародного комітету з інтегрованої звітності, Ради з міжнародних 
стандартів бухгалтерського обліку, Ради зі стандартів фінансового обліку відо-
браженням руху фінансових потоків, що супроводжують процеси формування та 
відтворення не тільки фінансового капіталу та основних засобів, а й сукупного 
капіталу (фінансового, інтелектуального, людського, природного, соціального) 
в процесі впровадження соціально відповідального ББ.  

У роботі запропоновано рух цих фінансових потоків відображати в інтегро-
ваному звіті про вартість ББ, розроблено структуру цього звіту та обґрунтовано 
методичні засади його формування. Так, зокрема, в цьому звіті автор пропонує 
відображати фінансові потоки, що опосередковують відтворення вартості: 1) фі-
нансового капіталу (власний капітал банку, його ресурсна база), що відбувається 
через ефективне управління ним; 2) інтелектуального капіталу – через витрати на 
розробку банком власного програмного забезпечення, технологій оптимізації дія-
льності, інноваційних банківських продуктів, реалізацію банком іміджевих проек-
тів щодо формування власного бренду та репутації, що в сукупності формує так 
званий “внутрішньо генерований гудвіл банку”; 3) людського капіталу – через ви-
трати на розвиток персоналу та підвищення його мотивації; 4) природного капіта-
лу – через впровадження в банку ініціатив щодо оптимізації внутрішніх бізнес-
процесів за принципами “зеленого офісу” та участь у реалізації проектів збере-
ження навколишнього середовища; 5) соціального капіталу – через витрати на ре-
алізацію соціальних проектів, забезпечення етичного ведення ББ, узгодження еко-
номічних інтересів всіх стейкхолдерів банку, що дозволяє формувати стабільні 
фінансові відносини з ними.  
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ВИСНОВКИ 

У дисертації наведено теоретичне узагальнення та запропоновано нове 
вирішення науково-прикладної задачі, що полягає у поглибленні існуючих та 
обґрунтуванні ряду нових науково-методичних підходів та практичних механі-
змів провадження банківського бізнесу в Україні на засадах корпоративної со-
ціальної відповідальності в контексті підвищення вартості, рентабельності, 

ефективності та фінансової стійкості банків. 
За результатами дисертаційного дослідження зроблено такі висновки: 

1. У контексті впровадження глобальної доктрини сталого розвитку фі-

нансового сектора економіки відбувається перехід до соціально відповідально-

го ББ, що передбачає підвищення рівня відповідальності та транспарентності 

банків перед клієнтами та суспільством, забезпечуючи при цьому ряд суто фі-

нансових переваг для розвитку ББ. 

2. КСВ сьогодні слід розглядати як цілісну концепцію узгодження фінан-

сових та нефінансових інтересів всіх стейкхолдерів банку, як фактор форму-

вання вартості ББ, що реалізується не тільки через традиційний маркетинговий 

канал (підвищення іміджу банку, обсягу та лояльності клієнтської бази), а й че-

рез цілу низку розгалужених та взаємоузгоджених каналів.  

3. Здатність банку задовольняти довгострокові інтереси зацікавлених сто-

рін підвищується при провадженні соціально відповідального ББ, що підтвер-

джено шляхом параметричного моделювання впливу КСВ на фінансову стій-

кість банку. На прикладі банків України доведено, що збільшення обсягу фі-

нансування ініціатив КСВ зменшує середній (за 2007–2008 та 2010–2012 рр.) 

рівень втраченої фінансової стійкості (відхилення значень для досліджуваного 

банку від межі еталонної фінансової стійкості). 

4. Виявлена та емпірично підтверджена відсутність часового лагу між мо-

ментами фінансування ініціатив КСВ та зміцнення фінансової стійкості спрос-

товує усталену думку про відтермінованість у часі фінансових результатів від 

соціальних інвестицій. 

5. Наявність у банків фінансових мотивів для реалізації концепції КСВ 

підтверджується обґрунтованим її позитивним впливом на рівень рентабельно-

сті ББ. Структурне моделювання на прикладі банків з країн – колишніх членів 

СРСР та країн Центральної та Східної Європи – членів Європейського Союзу 

засвідчило, що при збільшенні обсягу фінансування ініціатив КСВ на 1 % рен-

табельність активів банків зростала в середньому за 2002–2012 рр. на 3,09 %, а 

рентабельність капіталу – на 3,25 %.  

6. Позитивний вплив КСВ на короткострокові фінансові інтереси стейк-

холдерів банку підтверджено на основі побудованої економіко-математичної 

моделі, яка поєднує елементи стохастичного фронтірного аналізу, цілочислово-

го програмування та аналізу часових рядів. Моделювання на даних 12 банків – 

маркетмейкерів ринку України за 2007–2013 рр. засвідчило, що збільшення об-

сягу фінансування ініціатив КСВ обумовлює зменшення відхилення фактично-

го рівня ефективності досліджуваного банку від еталонного. 
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7. З метою порівняння успішності окремих банків щодо впровадження 

ініціатив КСВ саморегулівними організаціями банків слід здійснювати їх рей- 

тингування за інтегральним індексом рівня імплементації концепції КСВ в ББ, 

який узагальнює результати експертного оцінювання за 77 критеріями, 

об’єднаними в 9 блоків. У 2013 р. лідерами рейтингування стали ПАТ “КБ 

“Надра”, ПАТ КБ “Приватбанк” та АТ “УкрСиббанк”, а аутсайдерами – 

АТ “Ощадбанк”, ПАТ “Альфа-банк”, ПАТ “Райффайзен Банк Аваль” та 

АТ “Брокбізнесбанк”. Найбільшого розвитку (в цілому для вибірки банків) 

отримали ініціативи банків щодо забезпечення захисту інформації, соціальних 

прав та гарантій персоналу, якості надання банківських послуг та бізнес-етики; 

а найменшого – щодо налагодження взаємодії з некомерційними організаціями 

та підтримки місцевих спільнот, охорони навколишнього середовища. 

8. З метою підвищення транспарентності ББ та стабільності фінансових 

відносин зі стейкхолдерами слід поєднати елементи фінансової та нефінансової 

звітності банків в єдиному інтегрованому звіті про вартість ББ, який відображає 

рух фінансових потоків, що супроводжують процеси формування та відтворен-

ня фінансового, інтелектуального, людського, природного, соціального капіта-

лів банків у процесі провадження соціально відповідального ББ.  
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АНОТАЦІЯ 

Ласукова А. С. Розвиток банківського бізнесу в Україні на засадах корпо-

ративної соціальної відповідальності. – Рукопис. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за 

спеціальністю 08.00.08 – Гроші, фінанси і кредит. – Державний вищий навчаль-

ний заклад “Українська академія банківської справи Національного банку 

України”, Суми, 2014.  

В дисертації узагальнено досвід провадження соціально відповідального 

банківського бізнесу в Україні та інших країнах світу; обґрунтовано канали ру-

ху фінансових потоків, що опосередковують вплив корпоративної соціальної 

відповідальності на його вартість; розроблено методичні підходи до оцінюван-

ня її впливу на рентабельність, ефективність та фінансову стійкість банків; удо-

сконалено методичну базу рейтингування банків України з урахуванням рівня 

імплементації цієї концепції в їх діяльність; розроблено пропозиції щодо  
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формування банками інтегрованої звітності; визначено напрямки активізації 

соціально відповідального банківського бізнесу в Україні. 
Ключові слова: корпоративна соціальна відповідальність, банківський бі-

знес, фінансова стійкість, рентабельність, вартість, ефективність, інтегрована 
звітність, рейтингування, соціальне інвестування. 

АННОТАЦИЯ 

Ласукова А. С. Развитие банковского бизнеса в Украине на основе корпо-
ративной социальной ответственности. – Рукопись. 

Диссертация на соискание ученой степени кандидата экономических наук 
по специальности 08.00.08 – Деньги, финансы и кредит. – Государственное вы-
сшее учебное заведение “Украинская академия банковского дела Национально-
го банка Украины”, Сумы, 2014. 

Обосновано, что корпоративную социальную ответственность (КСО) сле-

дует рассматривать как один из факторов формирования стоимости банковско-
го бизнеса, а не только как средство повышения имиджа банка. Описана систе-
ма взаимосвязанных каналов финансовых потоков, опосредующих влияние 
КСО на эффективность бизнес-процессов банка, стоимость его нематериальных 
активов, объем ресурсной базы, качество кредитного, депозитного и инвести-
ционного портфелей, уровень капитализации, эффективности и риска банка.  

Построены экономико-математические модели, формализующие прямую 
и обратную связь между КСО и рентабельностью активов / капитала банка и 

базирующиеся на применении метода структурных уравнений. Вывод подтвер-
жден на данных банков из 13 стран – бывших членов СССР и 3 стран Цен-
тральной и Восточной Европы – членов Европейского Союза за 2002–2012 гг.  

На основе комплексного сочетания стохастического фронтирного анали-
за, целочисленного программирования и анализа временных рядов обосновано 
позитивное влияние КСО на эффективность банковского бизнеса. Вывод эмпи-
рически подтвержден на данных 12 банков Украины за 2007–2013 гг.  

С помощью инструментария параметрического моделирования выявлено 
положительное влияние КСО на финансовую устойчивость банка. Эмпириче-
ски подтверждено отсутствие временных лагов между реализацией социальных 
инициатив и положительным их влиянием на уровень финансовой устойчиво-
сти банка, что опровергает устойчивое мнение о нецелесообразности социаль-
ного инвестирования в периоды финансовой нестабильности.  

С целью рейтингования банков разработан интегральный индекс импле-
ментации концепции КСО в деятельность банков, позволяющий обобщить экс-

пертные оценки их инициатив по обеспечению прозрачности деятельности, ве-
дению нефинансовой отчетности, формализованности, структурированности и 
ресурсной обеспеченности концепции КСО, защиты социальных прав персона-
ла, качества услуг, взаимодействия со стейкхолдерами, защиты информации, 
соответствия деятельности принципам “зеленого офиса”, участия в финансиро-
вании социальных и экологических проектов, бизнес-этики в банке и т.д. 
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В целях повышения транспарентности банковского бизнеса следует объе-
динить элементы финансовой и нефинансовой отчетности банков в едином ин-
тегрированном отчете о стоимости банковского бизнеса, который отражает 
движение финансовых потоков, сопровождающих процессы формирования и 
воспроизводства финансового, интеллектуального, человеческого, природного, 
социального капиталов банков. 

Ключевые слова: корпоративная социальная ответственность, банковский 

бизнес, финансовая устойчивость, рентабельность, стоимость, эффективность, 
интегрированная отчетность, рейтингование, социальное инвестирование. 

SUMMARY 

Lasukova A. S. Banking business development on the principles of corporate 
social responsibility in Ukraine. – Manuscript. 

The dissertation for reception of scientific degree of candidate of economic 

science on speciality 08.00.08 – Money, finance and credit. – State Higher Educa-
tional Institution “Ukrainian Academy of Banking of the National Bank of Ukraine”, 
Sumy, 2014. 

This paper summarized the experience of the proceedings socially responsible 
banking business in Ukraine and other countries; proved channels of financial flows 
that mediate the impact of corporate social responsibility on the banking business 
cost; developed methodical approach to evaluating the impact of corporate social re-
sponsibility on profitability, efficiency and financial sustainability of banking busi-

ness. Methodical basis of rating banks in Ukraine according to the level of corporate 
social responsibility implementation was improved. Proposals to form an bank inte-
grated reporting were developed. Directions of activation socially responsible bank-
ing business in Ukraine were specified. 

Key words: corporate social responsibility, banking, financial sustainability, 
profitability, value, efficiency, integrated reporting, ranking, social investment. 
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