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1.Індивідуальний рейтинг

Приблизно так ССК відображатиме рейтинги громадян
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2.Функції ССК
Офіційно:

 побудова гармонійного

соціалістичного суспільства

 сприяння прозорості та взаємній

довірі між громадянами та 

держструктурами
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Реально:

 Встановлення контролю 

над суспільством

 Утримання влади



3.Напрямки роботи системи

 чесність у державних справах

 комерційна цілісність

 суспільна цілісність

 судова достовірність
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4.Використання big data

Big data - набори

інформації (як 

структурованої, так і 

неструктурованої) 

настільки великих 

розмірів, що традиційні

способи та підходи не 

можуть бути застосовані

до них.
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5.Камери з системою розпізнавання 

облич
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6.Покарання і винагороди
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6.Покарання і винагороди

9



7.Міжнародна реакція

За кордоном ініціативу уряду Китаю отримала здебільш негативні відгуки, де 

її часто порівнювали з Великим братом Джорджа Орвелла.
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8.Розповсюдження ССК за кордон
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 У світі набувають поширення 

різноманітні системи розпізнавання 

облич

 Такі країни як Венесуела, Монголія, 

Еквадор, Зімбабве вже стають 

замовниками китайських технологій



9.Загрози для світу

 Поширення можливості встановлення 

диктатур в політично нестабільних 

державах

 Жорстке обмеження та порушення прав 

та свобод людини

 Часткова або повна відсутність 

плюралізму думок як «рушія прогресу»
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10.Висновки 
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 Китайська ССК рано чи пізно запрацює по всьому Китаю, ставлячи громадян 

під майже необмежений контроль держави

 Саме існування системи створює підґрунтя для встановлення тотального 

контролю над людьми

 Приклад Китаю вже наслідується кількома державами

 Є ризики поширення такого типу технологій в політично нестабільні країни 

світу



11.Використані джерела 
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