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Досліджується китайська модель корпоративної соціальної відповідальності, в основі якої лежить
відповідальність держави за підтримку соціальної стабільності у суспільстві. Оцінена роль держави у
провадженні стандартів екологічної та соціальної відповідальності у бізнес-практики (рекомендації
по корпоративно-соціальній звітності, «зелена» система кредитування, інвестування проектів з
відновлених джерел енергії, система соціального забезпечення населення, система пенсійного та
медичного страхування). Досліджуються механізми мотивації бізнес компаній щодо перейняття
державної ініціативи в сфері соціального забезпечення та фінансування благодійних програм.
Підкреслена актуальність можливого сценарію розвитку – відновлення системи «дань вей» у бізнес
структурах. Це забезпечить трансформацію розподілу відповідальності в соціальній сфері між
власниками та топ-менеджментом компаній та сприятиме впровадженню принципів корпоративної
соціальної відповідальності в стратегію діяльності китайських компаній.
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The Chinese model of corporate social responsibility, which is based on the responsibility of the state for
maintaining social stability in society, is being explored. The role of the state in the implementation of
environmental and social responsibility standards in business practice is assessed (recommendations on
corporate social reporting, green loan system, investment in renewable energy projects, social security
system, pension and health insurance system). The mechanisms of motivation of business companies for
taking over the state initiative in the field of social security and financing of charitable programs are
explored. The actuality of a possible scenario of development is underlined - the restoration of the "tribute to
the system" in business structures. This will ensure the transformation of the division of responsibilities in
the social sphere between the owners and top management of companies and will promote the
implementation of the principles of corporate social responsibility in the strategy of the activities of Chinese
companies.
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