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РАЗ ДЗЕЛ І
АГУЛЬ НЫЯ ПА ЛА ЖЭН НІ
ГЛА ВА 1

Су свет нае зна чэн не ін фар ма-
цый най сфе ры

1. На ця пе раш нім эта пе су свет-
на га раз віц ця ін фар ма цый ная сфе-
ра на бы вае клю ча вое зна чэн не для 
су час на га ча ла ве ка, гра мад ства, 
дзяр жа вы і аказ вае ўсё аб дым ны 
ўплыў на эка на міч ныя, па лі тыч ныя 
і са цы яль ныя пра цэ сы, якія ад бы ва-
юц ца ў кра і нах і рэ гі ё нах. У вы ні ку 
па вы шэн ня на сы ча нас ці і ды на мі кі 
гра мад скіх ад но сін, су свет ных і рэ гі я-
наль ных па дзей, рос ту ўсе агуль на га 
ін тэ ле кту аль на га па тэн цы я лу знач на 
па вя ліч ва юц ца ін фар ма цый ныя па-
трэ бы лю дзей.

Ін фар ма цый нае гра мад ства, якое 
фар мі ру ец ца ў гла баль ным маш та-
бе, уяў ляе са бой но вы этап раз віц-
ця цы ві лі за цыі з пе ра ва гай ве даў і 
ін фар ма цыі, уз дзе ян нем ін фар ма-
цый ных тэх на ло гій на ўсе сфе ры 
ча ла ве чай дзей нас ці. Кар ды наль на 
па вы ша ец ца ро ля ін фар ма цый ных 
тэх на ло гій у рэа лі за цыі пра воў і сва-
бод гра ма дзян.

Ін дуст рыя тэ ле ка му ні ка цыі ста-
ла ад ной з най больш ды на міч ных і 
перс пек тыў ных сфер су свет най эка-
но мі кі. З пра цэ са мі ін фар ма ты за цыі 
ўсё больш звяз ва юц ца на цы я наль-
ныя эка на міч ныя ін та рэ сы і перс пек-
ты вы ін вес ты цый.

2. Ра зам з тым транс фар ма цыя 
со цы у му ў ін фар ма цый нае гра мад-
ства спа ра джае но выя ры зы кі, вы-
клі кі і па гро зы, якія на ўпрост за кра-
на юць пы тан ні за бес пя чэн ня на цыя-
наль най бяс пе кі, у тым лі ку аба ро-
не насць ін фар ма цый най пра сто ры, 
ін фар ма цый най інф ра струк ту ры, 
ін фар ма цый ных сіс тэм і рэ сур саў.

ГЛА ВА 2

Ак ту аль насць і зна чэн не Кан-
цэп цыі ін фар ма цый най бяс пе кі 
Рэс пуб лі кі Бе ла русь

3. Фар мі ра ван не ў Рэс пуб лі цы 

Бе ла русь ін фар ма цый на га гра мад-

ства, якое за бяс печ вае да ступ насць 

ін фар ма цыі, рас паў сюдж ван не і вы-

ка ры стан не ве даў для па сту паль на-

га і пра грэ сіў на га раз віц ця, раз гля-

да ец ца як на цы я наль ны пры яры тэт 

і агуль на дзяр жаў ная за да ча.

4. Ак ту аль насць і зна чэн не Кан-
цэп цыі ін фар ма цый най бяс пе кі Рэс-
пуб лі кі Бе ла русь (да лей — Кан цэп-
цыя) аб умоў лі ва юц ца на ступ ны мі 
фак та ра мі:

па вы шэн нем знач нас ці фар мі ра-
ван ня ін фар ма цый на га гра мад ства 
ў Рэс пуб лі цы Бе ла русь, яго ро лі ў 
са цы яль на-эка на міч ным раз віц ці Бе-
ла ру сі як су ве рэн най і не за леж най 
дзяр жа вы, бяс пе кі рэа лі за цыі на цы я-
наль ных стра тэ гій і пла наў ства рэн ня 
ліч ба вай эка но мі кі і на ву ко ва-тэх ніч-
на га пра грэ су ў цэ лым;

не аб ход нас цю прад мет най і ўсе ба-
ко ва ўсвя дом ле най аба ро ны на цы я-
наль ных ін та рэ саў у ін фар ма цый най 
сфе ры, якія вы зна ча юц ца Кан цэп цы-
яй на цы я наль най бяс пе кі Рэс пуб лі кі 

Бе ла русь, аб агуль нен ня прак тыч на і 
на ву ко ва аб грун та ва ных по гля даў на 

за бес пя чэн не ін фар ма цый най бяс пе-
кі, кан крэ ты за цыі і дэ та лі за цыі па ды-

хо даў да гэ тай дзей нас ці;

не аб ход нас цю раз гля ду ін фар-
ма цый най бяс пе кі як ад асоб ле на га 

фе но ме на і нар ма тыў на га ін сты ту та, 
а так са ма пра ва во га за ма ца ван ня 

асноў дзяр жаў най па лі ты кі па аба-
ро не на цы я наль ных ін та рэ саў у ін-

фар ма цый най сфе ры;

фар мі ра ван нем но вай сфе ры 
гра мад скіх ад но сін па га ран та ван ні 
ін фар ма цый най бяс пе кі;

важ нас цю па ляп шэн ня ка ар ды-
на цыі і кі ра валь нас ці дзей нас ці суб'-
ек таў, уцяг ну тых у раз віц цё ін фар-
ма цый най сфе ры і за бес пя чэн не яе 
бяс пе кі, устой лі ва га і пас ля доў на га 
функ цы я на ван ня ме ха ніз маў рэ ага-
ван ня на ры зы кі, вы клі кі і па гро зы 
ін фар ма цый най бяс пе цы;

не аб ход нас цю ін фар ма ван ня гра-
ма дзян, а так са ма між на род най су-
поль нас ці аб пры ня тых у Рэс пуб лі цы 
Бе ла русь по гля дах на сфе ру ін фар-
ма цый най бяс пе кі і пры яры тэ тах яе 
за бес пя чэн ня;

ін тэ гра цы яй Бе ла ру сі ў сіс тэ му 
між на род най ін фар ма цый най бяс-
пе кі, важ нас цю па вы шэн ня кан цэп-
ту аль най і тэх на ла гіч най су мя шчаль-
нас ці і сін хра ні за цыі мэт і за дач на-
цы я наль най сіс тэ мы за бес пя чэн ня 
ін фар ма цый най бяс пе кі з ка рэс пан-
ду ю чы мі сіс тэ ма мі ін шых дзяр жаў і 
ар га ні за цый.

ГЛА ВА 3

Прад мет, мэ та, за да чы Кан цэп-
цыі, яе су вязь з ін шы мі дакт ры-
наль ны мі да ку мен та мі

5. Кан цэп цыя ўяў ляе са бой сіс тэ-
му афі цый ных по гля даў на сут насць 
і змест за бес пя чэн ня на цы я наль-
най бяс пе кі ў ін фар ма цый най сфе-
ры, вы зна чае стра тэ гіч ныя за да чы 
і пры яры тэ ты ў га лі не за бес пя чэн ня 
ін фар ма цый най бяс пе кі.

Кан цэп цыя за бяс печ вае комп-
лекс ны па ды ход да праб ле мы ін фар-
ма цый най бяс пе кі, ства рае ме та да-
ла гіч ную асно ву для ўдас ка на лен ня 
дзей нас ці па яе ўма ца ван ні, слу жыць 
ас но вай для фар мі ра ван ня дзяр-
жаў най па лі ты кі, вы пра цоў кі мер па 
ўдас ка на лен ні сіс тэ мы за бес пя чэн ня 
ін фар ма цый най бяс пе кі, кан струк-
тыў на га ўза е ма дзе ян ня, кан са лі да-
цыі на ма ган няў і па вы шэн ня эфек-
тыў нас ці аба ро ны на цы я наль ных 
ін та рэ саў у ін фар ма цый най сфе ры.

6. Кан цэп цыя грун ту ец ца на Кан-
сты ту цыі Рэс пуб лі кі Бе ла русь, за-
ка на даў стве Рэс пуб лі кі Бе ла русь у 
га лі нах на цы я наль най бяс пе кі, ін-
фар ма ты за цыі, раз віц ця ліч ба вай 
эка но мі кі, ін фар ма цый на га гра мад-
ства, на ву кі і тэх на ло гій, аба ро ны 
ін тэ ле кту аль най улас нас ці, ін шых 
ак тах за ка на даў ства.

Кан цэп цыя грун ту ец ца на Кан цэп-
цыі на цы я наль най бяс пе кі Рэс пуб лі кі 
Бе ла русь, а ме на ві та:

зы хо дзіць з ра зу мен ня асноў ных 
тэн дэн цый су час на га све ту, вы зна-
ча ных у ёй асноў ных на цы я наль ных 
ін та рэ саў у ін фар ма цый най сфе ры, 
па тэн цый ных аль бо рэ аль на іс ну ю-
чых па гроз на цы я наль най бяс пе цы;

кан крэ ты зуе мэ ты, за да чы і прын-
цы пы за бес пя чэн ня на цы я наль най 
бяс пе кі ў ін фар ма цый най сфе ры, 
асноў ныя кі рун кі нейт ра лі за цыі ўнут-
ра ных кры ніц па гроз і аба ро ны ад 
знеш ніх па гроз на цы я наль най бяс-
пе цы ў гэ тай сфе ры;

пра ду гледж вае рэа лі за цыю гэ тых 
мэт, за дач і прын цы паў як не ад' ем-
ную част ку функ цы я на ван ня агуль-
най сіс тэ мы за бес пя чэн ня на цы я-
наль най бяс пе кі.

7. Кан цэп цыя так са ма зы хо дзіць 
з геа па лі тыч ных ін та рэ саў Рэс пуб лі кі 
Бе ла русь, яе мес ца і ро лі ў су час ным 
све це, грун ту ец ца на па гад нен нях 
аб су пра цоў ніц тве ў га лі не за бес-
пя чэн ня ін фар ма цый най бяс пе кі 
дзяр жаў — удзель ніц Са друж нас ці 
Не за леж ных Дзяр жаў, дзяр жаў — 
чле наў Ар га ні за цыі Да га во ра аб 
ка лек тыў най бяс пе цы, двух ба ко вых 
па гад нен нях і ін шых аба вя за цель-
ствах Рэс пуб лі кі Бе ла русь у га лі не 
між на род най ін фар ма цый най бяс пе-
кі, уліч вае асноў ныя па ла жэн ні ак таў 

між на род ных ар га ні за цый, у тым лі ку 
рэ за лю цый Ге не раль най Асамб леі 
Ар га ні за цыі Аб' яд на ных На цый, рэ-
ка мен да цый Ар га ні за цыі па бяс пе цы 
і су пра цоў ніц тве ў Еў ро пе.

8. Для мэт гэ тай Кан цэп цыі вы ка-
рыс тоў ва юц ца на ступ ныя па няц ці і 
іх азна чэн ні:

уз дзе ян не на ін фар ма цыю — 
дзеян не па змя нен ні фор мы па да чы 
і (або) змес ту ін фар ма цыі;

дзяр жаў ная ін фар ма цый ная сіс-
тэ ма — су куп насць бан каў да ных, 
ін фар ма цый ных тэх на ло гій і комп-
лек су (комп лек саў) пра грам на-тэх-
ніч ных срод каў, якая фар мі ру ец ца 
або на бы ва ец ца за кошт срод каў 
рэс пуб лі кан ска га або мяс цо вых бюд-
жэ таў, дзяр жаў ных па за бюд жэт ных 
фон даў, а так са ма срод каў дзяр жаў-
ных юры дыч ных асоб;

дзяр жаў ны ін фар ма цый ны рэ-
сурс — ар га ні за ва ная су куп насць 
да ку мен та ва най ін фар ма цыі, якая 
ўклю чае ба зы да ных, ін шыя су куп-
нас ці ўза е ма звя за най ін фар ма цыі ў 
ін фар ма цый ных сіс тэ мах, якая фар-
мі ру ец ца або на бы ва ец ца за кошт 
срод каў рэс пуб лі кан ска га або мяс-
цо вых бюд жэ таў, дзяр жаў ных па за-
бюд жэт ных фон даў, а так са ма срод-
каў дзяр жаў ных юры дыч ных асоб;

дэ струк тыў нае ін фар ма цый нае 
ўздзе ян не — ажыц цяў лен не ін фар-
ма цый на га ўплы ву на па лі тыч ныя і 
са цы яль на-эка на міч ныя пра цэ сы, 
дзей насць дзяр жаў ных ор га наў, а 
так са ма на фі зіч ных і юры дыч ных 
асоб у мэ тах па слаб лен ня аба ра на-
здоль нас ці дзяр жа вы, па ру шэн ня 
гра мад скай бяс пе кі, пры няц ця і за-
клю чэн ня за га дзя ня вы гад ных ра-
шэн няў і між на род ных да га во раў, 
па гар шэн ня ад но сін з ін шы мі дзяр-
жа ва мі, ства рэн ня са цы яль на-па лі-
тыч най на пру жа нас ці, фар мі ра ван ня 
па гро зы ўзнік нен ня над звы чай ных 
сі ту а цый, раз бу рэн ня тра ды цый ных 
ду хоў ных і ма раль ных каш тоў нас цяў, 
ства рэн ня пе ра шкод для нар маль-
най дзей нас ці дзяр жаў ных ор га наў, 
пры чы нен ня ін шай шко ды на цы я-
наль най бяс пе цы;

аба ро на ін фар ма цыі — комп лекс 
пра ва вых, ар га ні за цый ных і тэх ніч-
ных мер, на кі ра ва ных на за бес пя чэн-
не кан фі дэн цы яль нас ці, цэ лас нас ці, 
са праўд нас ці, да ступ нас ці і за ха ва-
нас ці ін фар ма цыі;

ін фар ма цый ная бяс пе ка — стан 
аба ро не нас ці зба лан са ва ных ін та рэ-
саў асо бы, гра мад ства і дзяр жа вы ад 
знеш ніх і ўнут ра ных па гроз у ін фар-
ма цый най сфе ры;

ін фар ма цый ная інф ра струк ту-
ра — су куп насць тэх ніч ных срод каў, 
сіс тэм і тэх на ло гій ства рэн ня, пе ра-
ўтва рэн ня, пе ра да чы, вы ка ры стан ня 
і за хоў ван ня ін фар ма цыі;

ін фар ма цый ны су ве рэ ні тэт Рэс-
пуб лі кі Бе ла русь — не ад' ем нае і вы-
ключ нае вяр шэн ства пра ва дзяр жа вы 
са ма стой на вы зна чаць пра ві лы ва ло-
дан ня, ка ры стан ня і рас па ра джэн ня 
на цы я наль ны мі ін фар ма цый ны мі рэ-
сур са мі, ажыц цяў ляць не за леж ную 
знеш нюю і ўнут ра ную дзяр жаў ную 
ін фар ма цый ную па лі ты ку, фар мі ра-
ваць на цы я наль ную ін фар ма цый ную 
інф ра струк ту ру, за бяс печ ваць ін фар-
ма цый ную бяс пе ку;

ін фар ма цый ная сфе ра — су куп-
насць ін фар ма цыі, ін фар ма цый най 
інф ра струк ту ры, суб' ек таў, якія 
ажыц цяў ля юць збор, фар мі ра ван-
не, рас паў сюдж ван не і вы ка ры стан-
не ін фар ма цыі, а так са ма сіс тэ мы 

рэ гу ля ван ня гра мад скіх ад но сін, якія 
ўзні ка юць пры гэ тым;

ін фар ма цый ная пра сто ра — га лі-
на дзей нас ці, звя за ная са ства рэн-
нем, пе ра ўтва рэн нем, пе ра да чай, 
вы ка ры стан нем, за хоў ван нем ін фар-
ма цыі, якая аказ вае ўздзе ян не ў тым 

лі ку на ін ды ві ду аль ную і гра мад скую 
свя до масць і ўлас на ін фар ма цыю;

кі бе ра та ка — мэ та на кі ра ва нае 
ўздзе ян не пра грам ных і (або) пра-
грам на-апа рат ных срод каў на аб' ек-
ты ін фар ма цый най інф ра струк ту ры, 
сет кі элект ра су вя зі, якія вы ка рыс тоў-
ва юц ца для ар га ні за цыі ўза е ма дзе-
ян ня та кіх аб' ек таў, з мэ тай па ру шэн-
ня і (або) спы нен ня іх функ цы я на ван-
ня і (або) ства рэн ня па гро зы бяс пе цы 
ін фар ма цыі, якая апра цоў ва ец ца та-
кі мі аб' ек та мі;

кі бер бяс пе ка — стан аба ро не нас-
ці ін фар ма цый най інф ра струк ту ры і 
ін фар ма цыі, якая змя шча ец ца ў ёй, 
ад знеш ніх і ўнут ра ных па гроз;

кі бе рін цы дэнт — па дзея, якая 
фак тыч на ці па тэн цы яль на па гра жае 
кан фі дэн цы яль нас ці, цэ лас нас ці, са-
праўд нас ці, да ступ нас ці і за ха ва нас ці 
ін фар ма цыі, а так са ма ўяў ляе са бой 
па ру шэн не (па гро зу па ру шэн ня) па-
лі тык бяс пе кі;

кі бер тэ ра рызм — ата кі на ін-
фар ма цый ныя сіс тэ мы, якія ня суць 
па гро зу зда роўю і жыц цю лю дзей, 
а так са ма здоль ныя спра ва ка ваць 
сур' ёз ныя па ру шэн ні функ цы я на ван-
ня кры тыч на важ ных аб' ек таў у мэ тах 
ака зан ня ўздзе ян ня на пры няц це ра-
шэн няў ор га на мі ўла ды, аль бо пе ра-
шко ды па лі тыч най ці ін шай гра мад-
скай дзей нас ці, аль бо за страш ван ня 
на сель ніц тва, аль бо дэ ста бі лі за цыі 
гра мад ска га па рад ку;

кі бе рус той лі васць — здоль насць 
ін фар ма цый най сіс тэ мы прад ба чыць 
змя нен ні аб ста ноў кі і свое ча со ва 
адап та вац ца да іх у мэ тах па спя хо-
ва га пра ду хі лен ня не га тыў ных на-
ступ стваў або хут ка га ад наў лен ня 
пас ля кі бе рін цы дэн ту;

між на род ная ін фар ма цый ная бяс-
пе ка — стан між на род ных ад но сін, 
які вы клю чае па ру шэн не су свет най 
ста біль нас ці і ства рэн не па гро зы 
бяс пе цы дзяр жаў і су свет най су поль-
нас ці ў ін фар ма цый най пра сто ры;

за бес пя чэн не ін фар ма цый най 
бяс пе кі — сіс тэ ма мер пра ва во га, 
ар га ні за цый на-тэх ніч на га і ар га ні-
за цый на-эка на міч на га ха рак та ру 
па вы яў лен ні па гроз ін фар ма цый най 
бяс пе цы, пра ду хі лен ні іх рэа лі за цыі, 
спы нен ні і лік ві да цыі на ступ стваў 
рэа лі за цыі та кіх па гроз;

зла чын ствы ў ін фар ма цый най 
сфе ры — пра ду гле джа ныя Кры мі-
наль ным ко дэк сам Рэс пуб лі кі Бе ла-
русь зла чын ствы су праць ін фар ма-
цый най бяс пе кі (кі берз ла чын ствы) 
і ін шыя зла чын ствы, прад ме там ці 
срод кам здзяйс нен ня якіх з'яў ля юц-
ца ін фар ма цыя, ін фар ма цый ныя сіс-
тэ мы і сет кі;

су ве рэ ні тэт да ных — пад па рад-
ка ва насць ад но сін у су вя зі з ін фар-
ма цы яй у ліч ба вай фор ме, якія ўзні-
ка юць на тэ ры то рыі Бе ла ру сі, на-
цыя наль най юрыс дык цыі Рэс пуб лі кі 
Бе ла русь.

Ін шыя тэр мі ны ў Кан цэп цыі пры-
ве дзе ны ў зна чэн нях, якія вы ка рыс-
тоў ва юц ца ў за ка на даў стве Рэс пуб-
лі кі Бе ла русь і між на род ных ак тах, 
удзель ні цай якіх з'яў ля ец ца Рэс пуб-
лі ка Бе ла русь.

РАЗ ДЗЕЛ ІІ
СТАН І РАЗ ВІЦ ЦЁ 

ІН ФАР МА ЦЫЙ НАЙ СФЕ РЫ 
Ў РЭС ПУБ ЛІ ЦЫ БЕ ЛА РУСЬ

ГЛА ВА 4

Гу ма ні тар ны ас пект ін фар ма-
цый най сфе ры

9. Ас но ва твор ным на цы я наль ным 
ін та рэ сам Рэс пуб лі кі Бе ла русь у ін-
фар ма цый най сфе ры з пунк ту гле-
джан ня гу ма ні тар на га ас пек ту з'яў-
ля ец ца рэа лі за цыя кан сты ту цый ных 
пра воў гра ма дзян на атры ман не, за-
хоў ван не і рас паў сюдж ван не поў най, 
дак лад най і свое ча со вай ін фар ма-

цыі, сва бо ду ду мак, пе ра ка нан няў і 
іх сва бод на га вы каз ван ня, а так са ма 
пра ва на тай ну аса біс та га жыц ця.

10. У ця пе раш ні час стан ін фар-
ма цый най сфе ры ў Рэс пуб лі цы Бе-
ла русь ха рак та ры зу ец ца вы со кім уз-
роў нем до сту пу на сель ніц тва кра і ны 
да ма са вай ін фар ма цыі. Коль касць 
на цы я наль ных срод каў ма са вай ін-
фар ма цыі (да лей — СМІ) і ін тэр нэт-
рэ сур саў ня ўхіль на па вя ліч ва ец ца, 
фар мі ру ец ца пры ўдзе ле дзяр жа вы і ў 
не дзяр жаў ным сек та ры. Бе ла рус кая 
ін фар ма цый ная пра сто ра ад кры та 
для ак тыў най ра бо ты за меж ных СМІ 
і ін тэр нэт-рэ сур саў. У кра і не што год 
па вя ліч ва юц ца пра пуск ная здоль-
насць знеш ніх ка на лаў до сту пу ў 
сет ку Ін тэр нэт, коль касць ін тэр нэт-ка-
рыс таль ні каў, аба не нтаў се так элект-
ра су вя зі. Так са ма раз ві ва ец ца ін фар-
ма цый нае ўза е ма дзе ян не гра ма дзян, 
ства ра юц ца сет ка выя су поль нас ці 
для ка му ні ка цыі, аб ме ну ін фар ма цы-
яй, до све дам і ве да мі, гра мад ска га 
аб мер ка ван ня пра ек таў нар ма тыў-
ных пра ва вых ак таў, шы ро ка пры-
мя ня ец ца прак ты ка краў дфан дын гу, 
па вы ша ец ца ро ля гра мад скіх са ве таў 
і не за леж ных экс пер таў у пры няц ці 
ра шэн няў дзяр жаў ны мі ор га на мі, 
фар мі ру юц ца ін сты ту ты гра мад ска-
га са ма кант ро лю ў мэ тах за ха ван ня 
гіс та рыч най, куль тур най спад чы ны і 
ўма ца ван ня пра ва свя до мас ці.

У цэ лым бе ла рус кай ін фар ма-
цый най пра сто ры ў поў най ме ры 
ўлас ці выя су свет ныя трэн ды ін фар-
ма ты за цыі, у тым лі ку пе ра вод СМІ ў 
ліч ба вы фар мат (ды гі та лі за цыя), спа-
лу чэн не іх роз ных ты паў (муль ты ме-
дый насць), адап та цыя ін фар ма цый-
на га пра дук ту да рас паў сюдж ван ня 
праз Ін тэр нэт, зблі жэн не і зліц цё ў ёй 
роз ных ты паў СМІ (кан вер ген цыя).

11. У той жа час су свет нае раз-
віц цё ін фар ма цый на-ка му ні ка цый ных 
тэх на ло гій (да лей — ІКТ) аб умоў лі вае 
па ста ян нае з'яў лен не но вых кры ніц 
ін фар ма цыі, што аб' ек тыў на зні жае 
ў ін фар ма цый най пра сто ры до лю ай-
чын на га кан тэн ту і па тра буе больш 
ак тыў най ра бо ты па яго пра соў ван-
ні. Зы хо дзя чы з гэ та га не аб ход на на 
дзяр жаў ным уз роў ні пры маць ме ры 
па па вы шэн ні аб' ёму, раз на стай нас-
ці і якас ці на цы я наль на га кан тэн ту, 
хут ка сці яго пра да стаў лен ня, да ве ру 
на сель ніц тва да афі цый най ін фар ма-
цыі і дзяр жаў ных СМІ, адап та цыі фор-
маў рас паў сюдж ван ня ін фар ма цыі 
да пер ша чар го вых ін фар ма цый ных 
па трэб нас цяў гра ма дзян, а так са ма 
да сяг нен ні ба лан су ін та рэ саў асо бы, 
гра мад ства і дзяр жа вы.

ГЛА ВА 5

Тэх на ла гіч ны ас пект ін фар ма-
цый най сфе ры

12. Асноў ны мі кі рун ка мі ін фар-
ма ты за цыі ў Рэс пуб лі цы Бе ла русь 
вы зна ча ны раз віц цё эфек тыў най і 
праз рыс тай сіс тэ мы дзяр жаў на га кі-
ра ван ня, за бес пя чэн не хут кіх, зруч-
ных і бяс печ ных ка му ні ка цый па між 
дзяр жа вай, біз не сам і гра ма дзя на мі, 
ма дэр ні за цыя на цы я наль най ін фар-
ма цый най інф ра струк ту ры, ука ра-
нен не ІКТ у рэ аль ным сек та ры эка-

но мі кі, удас ка на лен не са цы яль най 

сфе ры на асно ве ІКТ, ума ца ван не 

ўлас най га лі ны ін фар ма цый ных тэх-

на ло гій.

13. Ліч ба вая транс фар ма цыя 

эка но мі кі з'яў ля ец ца най важ ней-
шым склад ні кам фар мі ра ван ня ін-
фар ма цый на га гра мад ства і ад ным 
з га лоў ных кі рун каў раз віц ця Рэс-
пуб лі кі Бе ла русь, у вы ні ку яко га ў 
най блі жэй шыя дзе ся ці год дзі ўсе га-
лі ны, рын кі, сфе ры жыц ця дзей нас ці 
дзяр жа вы па він ны быць пе ра ары ен-
та ва ны на но выя ліч ба выя эка на міч-
ныя ма дэ лі. 

(Працяг на 6—8-й стар.)

Па ста но ва Са ве та Бяс пе кі Рэс пуб лі кі Бе ла русь № 1

АБ КАН ЦАБ КАН ЦЭП ЦЫІ ЭП ЦЫІ 
ІН ФАР МА ЦЫЙ НАЙ БЯС ПЕ КІ ІН ФАР МА ЦЫЙ НАЙ БЯС ПЕ КІ 

РЭС ПУБ ЛІ КІ БЕ ЛА РУСЬРЭС ПУБ ЛІ КІ БЕ ЛА РУСЬ
Са вет Бяс пе кі Рэс пуб лі кі Бе ла русь па ста наў ляе:
1. За цвер дзіць Кан цэп цыю ін фар ма цый най бяс пе кі Рэс пуб лі кі Бе ла русь 

(да да ец ца).
2. Дзяр жаў ным ор га нам і ін шым ар га ні за цы ям у прак тыч най дзей нас-

ці кі ра вац ца па ла жэн ня мі Кан цэп цыі ін фар ма цый най бяс пе кі Рэс пуб лі кі 
Бе ла русь.

3. Дзяр жаў на му сак ра та ру Са ве та Бяс пе кі Рэс пуб лі кі Бе ла русь ад люст-
роў ваць вы ні кі рэа лі за цыі Кан цэп цыі ін фар ма цый най бяс пе кі Рэс пуб лі кі 
Бе ла русь у што га до вым дак ла дзе Прэ зі дэн ту Рэс пуб лі кі Бе ла русь аб ста не 
на цы я наль най бяс пе кі і ме рах па яе ўма ца ван ні.

Прэ зі дэнт Рэс пуб лі кі Бе ла русь А. ЛУ КА ШЭН КА.

18 са ка ві ка 2019 г., г. Мінск

КАН ЦЭП ЦЫЯ 
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РЭС ПУБ ЛІ КІ БЕ ЛА РУСЬ


