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СИСТЕМА «СОЦИАЛЬНОГО КРЕДИТНОГО РЕЙТИНГА» – 
НОВА ТЕХНОЛОГІЯ УПРАВЛІННЯ? 

 
Поряд з пануванням, керівництвом та управлінням контроль є най-

важливішою структурною складовою влади у суспільстві. Політична 
історія людства багата на різноманітні практики її реалізації. Як прави-
ло, їх еволюція пов’язана із змінами комунікативних парадигм. Ось і 
сьогодні в ситуації постіндустріальної «галактики Internet» ми стаємо 
свідками впровадження у арсенал владних практик нового інструмен-
ту, заснованого на використанні цифрових технологій. Мова йде про 



201 

т. зв. Social Credit System (SCS) систему державного контролю на основі 
Big Data. 

14 червня 2014 року Державна рада Китаю опублікувала документ 
«Проект плану створення системи соціального кредиту довіри» (SCS), 
сутність якого полягає у встановленні тотального контролю над грома-
дянами за допомогою механізму «соціального кредитного рейтингу». 
Вважається, що завдяки присвоєнню кожному мешканцю КНР «рейтин-
гу довіри» у країні сформується та укріпиться «культура щирості» та 
посилиться довіра у суспільстві. Програма є грандіозним соціальним 
експериментом і передбачає поетапне впровадження. Протягом 2015–
2019 рр. вона вже апробується на добровільних засадах на локальних 
рівнях. З 2020 р. очікується на її обов’язкове впровадження вже на 
законодавчих засадах у загальнодержавному масштабі.  

Система соціального рейтингу довіри працює на основі інформацій-
ного моніторингу трьох категорій даних: традиційних, соціальних та 
мережевих. 

Перша категорія даних співпадає із складовими звичної «кредитної 
історії», розповсюдженої у багатьох країнах, як-то відстеження оплати 
рахунків, кредитів і податків.  

Деякі з соціальних показників також цілком звичайні Це дотриман-
ня правил дорожнього руху, оплата громадського транспорту, академі-
чна доброчесність, громадська активність, волонтерська діяльність, 
судимість тощо. Серед специфічних для Китаю назвемо також дотри-
мання законів в галузі планування сім’ї та т. зв. «синівська шанобли-
вість» конфуціанська чеснота, що виявляється в повазі до батьків, 
людей похилого віку і в шануванні предків. 

Онлайнові дані, які враховує соціальний рейтинг, містять інформа-
цію про покупки та витрати на них, а також контакти людини з інши-
ми користувачами соцмереж та зміст їх комунікацій, що дозволяє 
виявити поведінкові уподобання об’єкту.  

У цьому зв’язку зазначимо, що деякі сфери із вищеперерахованих 
вже давно ефективно контролюються хоча не державою, а приватними 
компаніями: це інтернет-торгівля та банківські кредити. Мова йде, 
приміром, про найбільший в світі онлайн ресурс Alibaba, рейтингова 
система якого Sesame Credit нараховує користувачам бали виходячи з їх 
споживчої поведінки за шкалою від 350 до 950 балів. Починаючи з 
600 балів користувач має право на певні заохочення та привілеї. Спо-
стерігачі визначають, що масив даних кампанії Alibaba, яка прагне 
співпрацювати з владою, може зробити великий внесок в будівництво 
Системи соціального кредиту довіри. 

Головною метою впровадження даної Social Credit System є не інфор-
маційна безпека, а «розбудова гармонійного соціалістичного суспільст-
ва», ключовою цінністю якого виступає чесність. Різниця між чесністю 
та нечесністю розглядається китайським керівництвом як різниця між 
дотриманням або недотриманням законів у культурі, де закони набага-
то докладніше регламентують людське існування, ніж європейські. 
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Чесність громадян вимірюється за допомогою цифрових технологій: 
алгоритм системи дозволяє трансформувати «чесніть» у бали. Ті, хто 
отримає низькі рейтинги піддаватимуться санкціям. Їх перелік містить 
заборону на роботу в держустановах, заборону на заняття керівних 
посад, відмову у соцзабезпеченні, особливо ретельний митний огляд, 
заборону на навчання дітей в дорогих приватних школах, відмову в 
місцях в люксових готелях і ресторанах тощо.  

Заявленою метою системи є установка на те, «щоб благонадійним 
громадянам було легко гуляти скрізь, а тим, хто дискредитував себе 
важко зробити навіть крок» [1]. Багато хто з експертів називає систему 
соціального кредиту довіри цифровою диктатурою.  

Втім, на нашу думку, нова система соціального контролю, запропо-
нована урядом КНР, є відбиттям постмодерністського світосприйняття 
та відображає парадигмальні зрушення. Адже на зміну жорстким 
лінійним практикам посилення стабільності за допомогою примусу і 
страху запропонована технологія «покора як гра», коли маси управля-
ються під прикриттям системи нарахування нагород. Хоча це не звіль-
няє дану технологію від очевидних вад, як-то порушення конфіденцій-
ності, втручання у приватне життя, обмеження прав людини, дегармо-
нізація міжособистісних та суспільних відносин, що переводить питан-
ня її застосування у етичну площину. 
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