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Пошук гнучкого, адекватного та неруйнівного для системи 
в цілому шляху політичного  реформування,  дослідження  ролі 
сучасних  медіа  у  формуванні  нового  політичного  дискурсу  в 
трансформованому  Китаї,  розгляд  масмедійного  забезпечення 
політики  китайського  керівництва,  аналіз  специфіки 
інформаційного  простору  КНР  стали  важливим  напрямком 
діяльності  сучасного  Китаю.  Одночасно  зі  збереженням 
традиційних атрибутів політичної системи, які проявляються в 
монополії на владу, тенденції  до зосередження повноважень у 
руках  одного  лідера,  ідеологічному  контролі  за  мас-медіа, 
відсутності  незалежних  від  влади  механізмів  громадського 
контролю  за  діями  партійних  і  державних  органів,  у  країні 
ініційовано конституційну реформу, переважно у сфері гарантій 
економічних  прав  на  індивідуальну  та  приватну  економічну 
діяльність,  законодавчого  захисту  приватної  власності  і 
підтримки розвитку приватного бізнесу.
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Роль  комунікацій  значно  зростає  в  умовах  формування 
глобального  інформаційного  суспільства,  оскільки  вона 
забезпечує  загальну  поінформованість  різних  соціальних 
суб єктів, сприяє формуванню єдиної системи цінностей і тимʼ  
самим  знімає  напругу  в  їх  відносинах  і  взаємодіях.  Наукове 
дослідження  проблем  впливу  інформації  на  всі  сфери 
життєдіяльності  людини  розпочалося  ще  наприкінці 
ХХ століття. Зокрема, еволюція наукової політологічної думки з 
питань  інформаційного  суспільства  та 
інформаційно-комунікативних  технологій  (Ф. Фукуяма, 
С. Хантінгтон,  І. Валлерстайн,  Ж. Дюрозель,  Дж. Розенау, 
Ж.-М. Гуехенно,  Д. Стоун,  С. Ромм,  К. Мюллер,  Ч. Шмітц  та 
ін.) свідчить про те, що будь-яка внутрішньополітична проблема 
(економічна,  соціальна,  екологічна,  військова  тощо),  яка  є 
предметом  державної  політики,  знаходить  відображення  на 
зовнішньому  рівні  функціонування  політичної  системи 
будь-якої держави. Дж. Най-молодший, Д. Роткопф, М. Лібіскі, 
Т. Мартін,  Д. Роналд,  Дж. Шульц,  Дж. Арквілла,  Д. Ронфелдт, 
Р. Соломон,  В. Дізард-мл.,  Е. Антоін,  Г. Геераертс  та  інші 
розглядають  перерозподіл  політичного  впливу  держави  в 
сучасних  міждержавних  відносинах,  процеси  політичної 
десуверенізації держави, відзначаючи вплив мережі Інтернет на 
політичну владу для оптимізації політичних функцій держави в 
сучасному  інформаційному  середовищі.  Г. Сміт,  Дж. Купер, 
Ш. Браун,  М. Леонард,  Л. Нобл,  Й. Курбалія,  К. Рана, 
Д. Каппелер,  А. Маттеуччі  та інші обґрунтували використання 
сучасних комунікативних технологій як інструменту політичної 
влади  на  зовнішньо-  та  внутрішньополітичному  рівнях 
існування держави.

Дослідженню  міжнародно-політичного  складника  мережі 
Інтернет  присвячено  окремі  наукові  праці,  зокрема, 
О. Зернецької,  В. Королька,  Є. Макаренко,  Є. Камінського, 
Г. Почепцова,  В. Бебика,  П. Сардачука,  О. Кулика,  О. Ялової, 
О. Кучмій,  О. Шевченко,  Д. Дубова,  Н. Білан та інші.  Загальні 
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проблеми  політичного  впливу  інформаційно-комунікативних 
технологій  на  політичну  діяльність  держави  висвітлено  в 
наукових працях Л. Губерського, М. Михальченка, В. Гондюла, 
В. Бруза,  Є. Тихомирової,  О. Сосніна,  М. Рижкова, 
А. Шинкарука, М. Розумного, І. Жовкви, А. Наджоса, О. Флюр, 
В. Александрука  та  ін.,  у  яких  з ясовуються  проблемиʼ  
політичного  прогнозування,  міжкультурного  співробітництва, 
проблеми  забезпечення  національних  інтересів  України  в 
сучасному інформаційному середовищі. 

Дослідженням  проблем  співвідношення  політичного  та 
інформаційного середовища та їх впливу на соціальні  зміни в 
Китаї  займаються  ціла  когорта  вчених,  серед  яких  необхідно 
виділити Лю Ляньсі,  Мінь Дахун,  Хуан Цинь, Пен Лань,  Цзя 
Лежун, У Сюцзюань та інші, зокрема вони вивчають механізми 
передачі  інформації,  використання  мережі  Інтернет  для 
проведення  внутрішньо-  і  зовнішньополітичної  пропаганди, 
вплив онлайнових мас-медіа на державні процеси Китаю. Такі 
вчені,  як  В.  Абрамов,  В.  Міхеєв,  Б.  Кузик,  М.  Титаренко,  В. 
Ларін,  А.  Котельников,  Є.  Євдокимов  та  інші  аналізують 
проблеми глобалізованого Китаю, грані його соціокультурного 
виміру  в  умовах  розвитку  соціальних  медіа,  особливості 
двосторонніх відносин між країнами тощо.

Мета  статті –  визначити  вплив  соціальних  медіа  на 
здійснення  політичної  комунікації  в  Китаї.  Завдання  статті: 
систематизувати  вітчизняний  і  зарубіжний  досвід  щодо 
дослідження соціальних медіа як засобу політичної комунікації, 
проаналізувати можливості використання Інтернет-комунікацій 
у державній практиці КНР.

Державна  політика  сучасного  китайського  керівництва 
направлена  на  включення  держави  у  світовий  інформаційний 
простір і збереження китайської національної ідентичності, при 
цьому  демократизації  політичного  життя  в  сучасному  Китаї 
протистоїть традиційна прихильність до збереження державного 
контролю  за  суспільством.  Економічні  успіхи  і  політична 
стабільність  сприяли  формуванню  нової 
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інформаційно-комунікаційної  системи,  яка  розвивається  в 
особливих умовах, нехарактерних для інших країн світу, тому 
що  Китай  відрізняється  своєю  політичною  системою, 
історичними,  культурними  і  соціальними  особливостями. 
Своєрідність  китайських  мас-медіа  сформована  в  умовах 
неоднозначного  ставлення  уряду  до  них,  зокрема,  держава 
підтримує  розвиток  медіаекономіки,  але  здійснює  жорсткий 
контроль  за  інформаційним  змістом,  оскільки  головне 
призначення  медіа  полягає  в  захисті  державних  інтересів, 
формуванні єдності нації та поліпшенні соціально-економічної 
ситуації країни.

Зміст  завдань  державної  інформаційної  політики 
керівництва  Китаю  обумовлено  політичними  і 
соціально-економічними  умовами  розвитку  країни  на  етапі  її 
всебічної  модернізації  та  накопиченим  в  цьому  процесі 
досвідом реалізації окремих заходів державної політики в сфері 
створення, поширення і використання інформації й ефективним 
використанням  світового  досвіду  проведення  інформаційної 
політики  в  розвинених  державах.  Сучасний  Китай  як  суб єктʼ  
геополітики  виступає  державою  з  розвиненою 
інформаційно-телекомунікаційною  інфраструктурою  і 
ключовою ланкою Азіатсько-Тихоокеанського  інформаційного 
простору, тому першорядними цілями державної інформаційної 
політики  країни  є  формування  єдиного  інформаційного 
простору  і  зміцнення  на  цій  основі  зв язків  між  центром  іʼ  
регіонами  держави,  сприяючи  забезпеченню  інформаційної 
безпеки особистості і суспільства, також уряд приділяє важливу 
увагу розвитку  різних  сфер і  галузей  інформаційних  послуг  і 
розширенню правового поля регулювання суспільно-політичних 
відносин у мережі Інтернет.

Практична  реалізація  подібної  політики  в  умовах  КНР 
потребувала  проведення  активної  кампанії  щодо  підтримки  її 
основних  положень  громадськістю,  роз яснення  її  соціальноїʼ  
спрямованості,  обґрунтування  її  доцільності,  що  сприяло 
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ухваленню  низки  законодавчих  актів,  які  сприяли  розвитку 
електронного середовища країни, зокрема, 25 вересня 2000 року 
вступив в силу «Статут електронного зв язку Китаю» як першеʼ  
комплексне  зібрання  адміністративних  законодавчих  актів  у 
сфері електронного зв язку, який визначив подальший розвитокʼ  
сфери  в  правових  межах;  у  2002  році  в  інформаційне 
законодавство  увійшли  акти,  які  регулюють  використання 
мережі Інтернет,  зокрема, «Методи управління інформаційним 
обслуговуванням  мережі  Інтернет»  [1],  «Правила  управління 
обслуговуванням електронних договорів у мережі Інтернет» [2] 
і «Тимчасові правила управління новинами веб-сайтів» [3].

Китайська  дослідниця  Хуан  Цинь  вважає,  що  важливим 
етапом  реалізації  програми  інформатизації  Китаю  стало 
прийняття  у  2000  році  стратегії  створення  та  розвитку 
інформаційних  технологій,  яка  включає  положення  про 
пріоритетну  роль  ІКТ  в  забезпеченні  національної 
інформаційної  безпеки,  ключову  роль  ІКТ  у  регулюванні  та 
розвитку промислового сектору виробництва країни, у цілому, 
та  інформаційної  індустрії,  зокрема.  Основними  сферами 
технологічного  розвитку  були  названі:  системна  інтеграція, 
розробка та  виробництво  програмного  забезпечення,  розвиток 
ІКТ,  електронна  обробка  даних,  інформаційна  безпека, 
телекомунікаційні та мережеві технології тощо [4].

Сучасний  етап  інформатизації  китайського  суспільства 
розпочався з прийняття в травні 2006 року Державної стратегії 
розвитку інформатизації країни впродовж 2006–2020 років [5], у 
якій  визначено  цілі  й  завдання  політики  інформатизації,  що 
сприяють розвитку в Китаї досконалішого суспільства завдяки 
використанню інформаційних технологій у найближчі 15 років. 
Основними  цілями  стратегії  є  забезпечення  подальшого 
розвитку  національної  інформаційної  інфраструктури; 
розширення  можливостей  незалежних  новацій  у  сфері  ІКТ; 
оптимізація  структури інформаційної  індустрії;  удосконалення 
механізмів  забезпечення  інформаційної  безпеки;  досягнення 
прогресу  в  побудові  більш  інформаційно-орієнтованих 
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економіки  та  суспільства;  використання  нової  моделі 
індустріалізації на основі ІКТ; розробка й реалізація ефективної 
національної  інформаційної  політики  та  системи регулювання 
процесу  інформатизації  китайського  суспільства;  розширення 
можливостей широкого застосування інформаційних технологій 
у всіх сферах життєдіяльності [4].

Китайські  держустанови,  які  вирішили  взяти  участь  у 
розвитку  електронних  ресурсів  у  мережі  Інтернет,  створили 
безпрецедентну  для  Китаю  атмосферу  відкритості  державних 
структур для громадян країни, прозорості в прийнятті рішень з 
боку керівництва, формування іміджу країни в мережі Інтернет. 
Наприклад,  при  проведенні  сесій  і  з їздів  народнихʼ  
представників  різного  рівня  в  мережі  Інтернет  створено 
публічні  поштові  скриньки  для  збору  побажань  і  скарг 
громадян. Під час розробки Основних положень щодо десятої 
п ятирічки (2001–2005 роки) Держкомітет у справах плануванняʼ  
і  розвитку  КНР  організував  збір  пропозицій  громадян  через 
мережу Інтернет та інші канали. Усього було отримано понад 10 
тисяч пропозицій, з яких понад 300 були прийняті до розгляду 
[6].

Незважаючи  на  подібну  «відкритість»  китайського 
суспільства  в  1996 році  з  метою  оптимізації  контролю  за 
інформаційною  діяльністю  було  запропоновано  систему 
двоступеневого  доступу  громадян  і  організацій  країни  до 
Інтернет-ресурсів.  Таким  чином,  усі  користувачі  отримували 
змогу  виходу  в  глобальну  мережу  тільки  через  встановлені 
державою ключові вузли, кількість яких була обмежена, і кожен 
з  яких  перебував  у  підпорядкуванні  певного  міністерства, 
відомства або партійно-громадського об єднання. У 2000ʼ  році за 
ініціативою  Держради  КНР  за  участю  Міністерства  науки  і 
технологій  розпочалася  розробка  і  реалізація  «Проекту С219» 
[7]  –  першого  етапу  створення  «електронної  стіни»  навколо 
національної  зони  мережі  Інтернет.  Основним  завданням 
проекту  було  проголошено  забезпечення  надійного 
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інформаційного  захисту  мереж,  що  зв язують  урядовіʼ  
департаменти,  регіональні  адміністрації,  засоби  масової 
інформації,  корпоративні  комп ютерні  комплекси  і  системиʼ  
масового Інтернет-доступу.  Також у середині країни в мережі 
діють  «китайські  агенти»,  головною метою діяльності  яких  є 
підтримка та позитивне позиціонування дій уряду, наприклад, 
Бюро  громадської  безпеки  створило  понад  4000  офіційних 
мікроблогів на сервісі Sina Weibo, близько 5000 співробітників 
поліції  мають мікроблоги для поширення серед громадськості 
«правильних» фактів,  розвіяння чуток і  протистояння критиці 
уряду.

Політичне керівництво Китаю, усвідомлюючи всі переваги 
та  недоліки  мережі  Інтернет,  активно  використовує 
Інтернет-комунікації  для  реалізації  власних  політичних  цілей, 
зокрема,  зовнішня  пропаганда  є  важливим  інструментом 
зовнішньої  політики  КНР,  що  відображено  в  Білій  книзі 
«Положення про мережу Інтернет у Китаї». Вище керівництво 
КНР  розуміє  необхідність  підняти  вітчизняні  мас-медіа  на 
рівень,  який  відповідає  зростаючому  впливу  і  підвищенню 
світового  статусу  держави.  У  найближчі  кілька  років  КНР 
планує інвестувати  6,5 млрд дол.  у  розвиток медіа-холдингів, 
які, як вважають в уряді країни, зможуть конкурувати з такими 
глобальними  гігантами,  як  «Ньюс  Корпорейшн»  або  «Тайм 
Уорнер»,  також  у  Китаї  на  центральному  та  регіональному 
рівнях  функціонують  Інтернет-медіа,  орієнтовані  на  ведення 
зовнішньої  пропаганди  іноземними  мовами,  включаючи 
англійську,  російську,  французьку,  іспанську,  арабську, 
японську мови [8].

Фахівці  азіатського  Інтернет-ринку,  аналізуючи феномен 
китайських соціальних медіа, стверджують, що незважаючи на 
активне зростання Інтернет-ринку в Китаї, таким міжнародним 
компаніям,  як  Google  та  Facebook,  складно  працювати  з 
300-мільйоною  китайською  аудиторією,  67  відсотків  якої 
представлена  молоддю з  інтересом до розважальних ресурсів. 
Зокрема,  за  даними  Китайського  інформаційного 
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Інтернет-центру,  538  мільйонів  осіб  користуються  мережею 
Інтернет, з яких 78 відсотків – це переважно міське населення, а 
половина  Інтернет-користувачів  молодша  25  років.  Такі 
особливості  формування Інтернет-аудиторії  Китаю пов язані  зʼ  
певними  політико-економічними  та  культурно-ментальними 
особливостями  держави,  що  обов язково  необхідноʼ  
враховувати, працюючи на китайському ринку [9].

Тоді як західні компанії, наприклад Facebook, намагаються 
завоювати ринок і одночасно створити працюючі бізнес-моделі 
для всього світу, їх китайські колеги вже побудували прибуткові 
системи,  які  заробляють мільярди доларів  на рік [9],  подібної 
думки дотримуються представники китайської компанії «Enwor 
Information  Technology»,  які  займаються  розробкою 
програмного забезпечення для соціальних мереж. Зараз у Китаї 
досить  успішно  працює  багато  локальних  соціальних  медіа, 
функціональні  можливості  яких  не  поступаються  провідним 
західним  порталам,  наприклад,  найбільшою  соціальною 
мережею  в  Китаї  є  «Qzone»  з  понад  300  мільйонами 
користувачів,  яка  є  також  найбільшою  мережею  у  світі; 
соціальна  мережа «51.com» посідає  друге  місце і  налічує  130 
мільйонів  користувачів;  студентська  соціальна  мережа 
«RenRen»  –  40  мільйонів  зареєстрованих;  соціальна  мережа 
«Kaixin001»  дуже  швидко  набирає  темпи  популярності  серед 
жителів Китаю і налічує близько 30 мільйонів користувачів [10].

Окремо  необхідно  згадати  китайську  Інтернет-компанію 
«Tencent»,  яка  нині  посідає  друге  місце  у  світі  за  кількістю 
користувачів,  а  її  філії  працюють  не  лише  на  внутрішньому 
ринку, але й у США та В єтнамі. Розроблений компанією аналогʼ  
мікроблогу Twitter під назвою «Tencent Weibo», аудиторія якого 
зараз  налічує  752  мільйони  користувачів  (90% 
Інтернет-користувачів Китаю), експерти вважають одночасно й 
інструментом  громадського  й  урядового  контролю.  Зокрема, 
фахівці стверджують, що мікроблогу Weibo вдалося зруйнувати 
державну  монополію  на  інформацію  і  як  приклад  наводять 
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спроби  уряду  приховати  першу  аварію швидкісного  потягу  в 
2011  році,  що  викликало  бурхливу  реакцію  китайської 
Інтернет-аудиторії  з  приводу  ціни,  яку  повинні  сплачувати 
пересічні  громадяни  за  швидкий  економічний  розвиток 
держави.  Західні  дослідники  вважають,  що  китайський  уряд 
дозволяє  громадянам  обговорювати  у  Weibo  окремі  важливі 
суспільні  проблеми,  але  такі  слова,  як 
«демонстрація»/«протест»,  імена  важливих  партійних 
чиновників  або  критика  центрального  уряду  автоматично 
видаляються  з  мікроблогу.  З  2009  року  всі  сервери  Weibo 
перебувають  під  урядовим контролем,  тому  мікроблог  можна 
розглядати  як  урядовий  канал спілкування  з найактивнішою 
частиною  громадян  з  великих міст  задля  зміни внутрішнього 
інформаційного поля. Подібної думки дотримується китайський 
учений Чжан Сяолін у дослідженні «Вплив соціальних мереж на 
відносини між державою та громадянами в Китаї», який вважає, 
що  уряд  за  допомогою  введення  цензури  в  кіберпросторі 
намагається нейтралізувати існуючі загрози монополії держави 
на владу, тому китайські контент-провайдери зобов язані  ʼ вести 
облік опублікованої  інформації  в  мережі  Інтернет і 
співвідносити  її з  діяльністю  відповідних  державних  установ 
[11].

Небувале  зростання  китайських  соціальних  мереж 
пов язане  не  тільки  з  розміром  ринку,  але  і  з  культурнимиʼ  
особливостями,  наприклад,  програми для соціальних  мереж у 
Китаї  можуть  поширюватися  на  «вірусному  рівні»  завдяки 
терпимості  китайців  до  нав язливих  запрошень,  зокрема,ʼ  
звичайною  практикою  вважається  сервіс,  який  змушує 
користувача  розсилати  запрошення  або  виконувати  різні 
завдання, перш ніж поспілкуватися з друзями в мережі, і навіть 
отримавши  можливість  спілкуватися,  користувачі  змушені 
набагато  більше  взаємодіяти  з  рекламою,  ніж  у  західних 
сервісах.  Хоча  такі  методи  неможливо  повторити  на 
американському  ринку,  компанії  типу  Facebook  або  MySpace 
повинні  враховувати  подібні  стратегії,  якщо  вони  хочуть 
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завоювати  ринок  Китаю  [12].  Таким  чином,  неможливо 
передбачити  наслідки  подібної  «штучної  ізоляції»  Китаю  в 
мережі  Інтернет,  але  нині  уряд  допомагає  вітчизняним 
виробникам,  виробники,  у  свою  чергу,  не  мають  жорсткої 
конкуренції,  тому  що  боротися  з  гігантами  веб-спілкування 
доволі  складно,  а  китайська  молодь  майстерно  оволодіває 
навичками  обходу  різних  блокувань,  які  зустрічаються  в 
китайському сегменті мережі Інтернет.

Соціальні  медіа  стають  елементом  зовнішньо-  і 
внутрішньополітичної  комунікації  Китаю  для  забезпечення 
сприятливих  умов  для  внутрішнього  розвитку  країни, 
підвищення  ролі  у  світі,  популяризації  неконфронтаційних 
моделей  взаємодії  з  іншими  державами  через  партнерські 
відносини  та  відкритість  до  діалогу.  Подальше  використання 
таких  медіа  сприятиме  формуванню  позитивного  образу 
держави, оскільки уряд країни докладає значних зусиль у сфері 
поширення  китайських  зовнішньополітичних  концепцій  у 
світовому інформаційному полі. Особливу увагу уряд держави 
приділяє  посиленню  інформаційної  протидії  США  в  мережі 
Інтернет,  зокрема,  за  допомогою  активного  залучення 
китайської  Інтернет-аудиторії  до  поширення  позитивної 
інформації  про  країну,  контролю  за  настроями  в  суспільстві, 
упровадження  новітніх  комп ютерних  технологій  для  якісноїʼ  
нейтралізації антикитайської пропаганди та поширення власної 
інформації  за  кордон.  Отже,  головним  завданням  Китаю  при 
здійсненні ефективної політичної комунікації в мережі Інтернет 
є створення ефекту «плюралізму думок» у державі, що сприяє 
не  такому  критичному  сприйняттю  китайської  пропаганди  за 
кордоном і зниженню тиску на КНР щодо свободи слова.

Політична  комунікація  виступає  важливим  чинником 
суспільно-політичного  життя  країни,  при  цьому  мережа 
Інтернет  стає  одним  з  впливових  її  засобів,  оскільки,  крім 
інформаційних,  організаторських,  соціальних,  виховних, 
рекламних  функцій  Інтернет  виконує  політичні  й  ідеологічні 
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завдання,  а  сучасний Китай поступово розробляє національну 
модель політичної  комунікації  в мережі Інтернет,  враховуючи 
історико-культурні  традиції  народу.  Зокрема,  уряд  країни 
ефективно  використовує  соціальні  медіа  для  внутрішньо-  і 
зовнішньополітичної  комунікації,  але  китайське  суспільство 
майже повністю ізольоване від зовнішнього впливу, тому іншим 
країнам слід врахувати те, що в Китаї немає якої-небудь однієї 
всеосяжної  соціальної  мережі  як  в  інших  державах  і  для 
забезпечення  «загального  спілкування»  необхідно 
впроваджуватись у всі Інтернет-портали,  оскільки користувачі 
однієї мережі часто взагалі не перетинаються з прихильниками 
іншої.  Також  необхідно  добре  вивчити  тематично  і  технічно 
соціальну мережу, щоб зрозуміти, на чому заснований принцип 
її  роботи:  короткі  повідомлення,  створення  груп  або 
міжособистісне  спілкування.  Слід  врахувати  й  особливості 
східного менталітету й уникати прямого нав язування ідей, дій,ʼ  
створюючи ілюзію свободи вибору, слова і дії. Зростаюча роль 
Інтернет-ресурсів як регуляторів поведінки людей і громадської 
думки в політичному житті будь-якої сучасної держави набирає 
сили  і  в  Китаї,  зокрема,  відбувається  постійне  оновлення 
нормативно-правової  бази,  збереження  вирішальної  ролі 
державного  і  партійного  контролю  за  діяльністю  подібних 
мас-медіа,  створення  єдиних  методів  регулювання  діяльності 
засобів  масової  інформації  як  щодо  традиційних,  так  і  щодо 
Інтернет-медіа,  пов язані  з  регламентацією  вимог  до  змісту  іʼ  
якості інформації.

Нині в Китаї відбувається процес посилення контролю за 
змістом публікацій, які розміщуються в національному сегменті 
мережі Інтернет і  блокування доступу до небажаного, з точки 
зору  влади,  контенту,  розміщеному  в  доменних  зонах,  які  не 
підлягають  національній  юрисдикції.  Водночас  Інтернет 
активно  використовується  правлячою Комуністичною партією 
Китаю  і  урядом  для  реалізації  своїх  внутрішньо-  і 
зовнішньополітичних  цілей.  У  сфері  зовнішньополітичних 
завдань  однією  з  основних  є  робота  щодо  формування 
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громадської  думки в зарубіжних країнах,  зокрема,  у  Китаї  на 
центральному й регіональному рівнях створено і функціонують 
Інтернет-медіа  як  інструменти 
інформаційно-пропагандистського  впливу  на  населення 
прикордонних  територій,  що  використовують  новітні 
досягнення  інформаційних  технологій  і  мультимедійних 
засобів,  реалізовуючи  політичні  цілі  внутрішнього  розвитку 
держави  та  створення  сприятливих  умов  для  всебічного 
співробітництва,  тому  продовження  досліджень  впливу 
соціальних  медіа  на  політичні  трансформації  в  Китаї,  аналізу 
масмедійного  забезпечення  політики  китайського  уряду  й 
особливостей  інформаційного  простору  держави  є 
найактуальнішими для політичної науки.
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The  China s  political  communication  on  the  basis  of  theʼ  
formation of a common information space and strengthening of the  
country on this basis relations «center – regions», expand the legal  
field  regulation  of  social  relations  in  the  field  of  information,  
including those related to the procurement, distribution and use of  
information in Internet are analyzed.

Key words: information policy, social media, Internet, China.

Проанализированы методы политической  коммуникации  
Китая на основании формирования единого информационного  
пространства  страны,  укрепления  связей  «центр-регионы» и  
расширения  правового  поля  регулирования  общественных  
отношений в информационной сфере, в том числе, связанных с  
получением, распространением и использованием информации в  
сети Интернет. 

Ключевые слова:  информационная политика, социальные 
медиа, сеть Интернет, Китай.
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