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Э

лектронны ўрад
як сістэма кіравання
інфармацыйнымі
актывамі
У эпоху iнфармацыйных тэхналогiй пытаннi, на вырашэнне якiх трацілася шмат часу, знаходзяць
адказ у адзiн камп'ютарны клiк. Гэта шлях да змяншэння колькасці бюракратычных аперацый пры
ўзаемадзеянні на афiцыйным узроўнi. І з'яўленне электроннага ўрада – не данiна модзе XXI стагоддзя,
а лагiчнае i неабходнае пашырэнне магчымасцей дзяржавы. Сёння гэта сапраўды самы эфектыўны
спосаб даведацца пра патрэбы грамадзян i дапамагчы iм з вырашэннем надзённых праблем.
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снову электроннага ўрада скла
дае лічбавая экасістэма кіравання,
што ўключае ў сябе дзяржаўныя орга
ны, няўрадавыя арганізацыі, бізнес,
грамадскія аб’яднанні, прыватных асоб,
якія ўдзельнічаюць у атрыманні і гене
рыраванні даных, паслуг і іншага кантэн
ту праз узаемадзеянне з органамі ўлады.
У сучаснай трактоўцы паняцце элек
троннага ўрада як дзяржаўнай паслугі,
асацыіруецца ўсё больш па сутнасці і
форме з інфармацыйным кантэнтам,
які фактычна вызначае працэс лічбавай
трансфармацыі ў сектары дзяржаўнага
кіравання і ў цэлым у грамадстве.
Паслугі электроннага ўрада не з’яў
ляюцца, як раней, прэрагатывай орга
наў улады, а прадугледжваюць розных
удзельнікаў у фарміраванні і аказанні
гэтых паслуг. Грамадзяне становяцца
не толькі кліентамі (карыстальнікамі),
але і раўнапраўнымі стваральнікамі,
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уласнікамі (уладальнікамі) новага тыпу
інфармацыйных актываў, пакладзеных у
аснову паслуг электроннага ўрада.
Пабудову сацыятэхнічнай сістэмы пад
назвай «электронны ўрад» можна разгля
даць у агульных рамках мадэрнізацыйных
і глабалізацыйных працэсаў XXI ста
годдзя ў якасці іманентнага атрыбута
эфектыўнай і дэмакратычнай дзяржа
вы. Электронны ўрад – гэта новая ма
дэль арганізацыі, функцыянавання,
трансфармацыі і развіцця дзяржаўнага
кіравання ў сучасным грамадстве ведаў,
дзе дзяржава (як палітычны інстытут) дэ
манструе дэлібератыўнасць, выклікаючы
тым самым давер грамадзян, а яны, ў
сваю чаргу, з’яўляюцца партнёрамі і
саўдзельнікамі распрацоўкі палітычнага
курсу і спажывецкіх паслуг. Пры гэтым
лічбавая інфармацыя выступае асноўным
актывам дадзенай сістэмы.
У цэлым канцэпцыя разгляду інфар
мацыі як тыпу нематэрыяльных ак
тываў арганізацыі (нароўні з аб’ектамі
інтэлектуальнай уласнасці), што ўплы
ваюць на эфектыўнасць яе дзейнасці, пача
ла распрацоўвацца замежнымі навукоўца
мі і практыкамі ўжо ў 1990-я гады [1].
У шырокім сэнсе пад «інфармацыйнымі
актывамі» разумеюць інфармацыю, якая
дакументальна зафіксавана любым споса
бам, уяўляе каштоўнасць (для арганізацыі
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або прыватнай асобы) і выкарыстоўваецца ці мае патэнцыял выкарыстання ў буду
чым [2, c. 459]. Аднак у згаданай канцэпцыі дагэтуль існуе шэраг недахопаў, што
ствараюць перашкоды для распрацоўкі
эфектыўнай палітыкі кіравання інфар
мацыйнымі актывамі і яе ўкаранення ў
дзейнасць арганізацый, у прыватнасці,
дзяржаўнага сектара [3; 4].
Кіраванне інфармацыйнымі актыва-
мі ў кантэксце электроннага ўрада, які
ўяўляе сабой складаную сістэму тэхнала
гічна апасродкаваных камунікацый паміж
удзельнікамі, выходзіць за межы асоб
най арганізацыі і ўскладняецца шэрагам
дадатковых фактараў, такіх як:
– мноства актараў/удзельнікаў
(дзяржаўныя органы, няўрадавыя ар
ганізацыі, суб’екты гаспадарання, гра
мадскія аб’яднанні, грамадзяне як пры
ватныя асобы і г. д.), якія ўступаюць
у розныя камунікацыйныя працэсы,
што ўключаюць стварэнне, апрацоўку
(пераўтварэнне), перадачу/атрыман
не, захоўванне гетэрагенных па змес
це і форме прадстаўлення лічбавых
інфармацыйных актываў;
– мноства актараў прадугледжвае іх
розныя функцыянальныя ролі аднос
на інфармацыі (уласнікі, уладальнікі,
адміністратары, карыстальнікі і г. д.),
якія часам складана размежаваць;
– паслугі электроннага ўрада (элек
тронныя паслугі) складаюцца з шэ
рага камунікацыйных працэсаў і ін
фармацыйных актываў, якія ўзаема
звязаныя і ўзаемазалежныя.
Прыклады інфармацыйных актываў у
сістэме электроннага ўрада мы разгледзім
у кантэксце электронных паслуг для
грамадзяніна як прыватнай асобы. Яны
могуць быць аб’яднаны ў тры групы (за
аснову класіфікацыі ўзята стадыяльная
мадэль фарміравання сістэмы электрон
нага ўрада, распрацаваная ў Фрыбурскім
універсітэце (Швейцарыя) [5, c. 6]).
У адпаведнасці з мадэллю, нельга пачы
наць распрацоўку электронных паслуг
апошняй группы, калі да гэтага не аказ
ваюцца паслугі дзвюх папярэдніх груп.
Такім чынам, першае – інфармаванне
(інфармацыйныя актывы як тавар): ад

крыты доступ да інфармацыі, што закра
нае правы і законныя інтарэсы грама-
дзян, праз яе апублікаванне на афіцыйных сайтах і акаўнтах у сацыяльных сет
ках дзяржаўных органаў і ўстаноў (у тым
ліку архіўных ўстаноў, дзяржаўных
бібліятэк і органаў друку), дзяржаўных
парталах адкрытых даных; ці атрыман
не доступу да такой інфармацыі па па
пярэднім запыце грамадзян з выкары
станнем інфармацыйных і камуніка
цыйных тэхналогій.
Інфармацыйныя актывы гэтай гру
пы электронных паслуг з’яўляюцца
адкрытымі, а доступ да іх – неад’емнае
канстытуцыйнае права грамадзян.
Прыклады такіх інфармацыйных ак
тываў – заканадаўчыя акты, інфармацыя
аб дзяржаўным бюджэце, справаздачы
аб дзейнасці дзяржаўных органаў, ста
тыстычныя даныя, расклад руху гра
мадскага транспарту, анонсы навуковых,
адукацыйных, культурных і грамадскіх
мерапрыемстваў і справаздачы з іх,
тлумачэнні парадку ажыццяўлення
адміністрацыйных працэдур, архіўныя
матэрыялы і г. д.
Другое – ажыццяўленне адміністра
цыйных працэдур праз «адзіны пункт
доступу» (інфармацыйныя актывы як
транзакцыя): атрыманне/перадача,
стварэнне, апрацоўка (пераўтварэнне)
лічбавай інфармацыі, што здзяйсняецца дзяржаўнымі органамі ў адпаведнасці з вызначанай заканадаўствам кампе
тэнцыяй, па ўсталяванні, змяненні, пры
пыненні, захаванні, пераходзе ці спыненні правоў і (ці) абавязкаў грамадзяніна.
Напрыклад, Еўрапейская камісія да
гэтай групы адносіць 12 базавых пас
луг для грамадзян, па якіх ацэньваецца
ступень «анлайнавай развітасці» дзяр
жаў – членаў Еўрапейскага саюза. Да іх
адносяцца: дэклараванне і выплата па
даходнага падатку; паслугі ў пошуку пра
цы дзяржаўнай службай занятасці; сацы
яльныя паслугі, звязаныя з дзяржаўным
медыцынскім страхаваннем, выплатай
дапамог па беспрацоўі, дапамог па до
глядзе дзіцяці, студэнцкіх грантаў/сты
пендый; запыт і выдача пасведчання
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асобы (пашпарт, вадзіцельскае пасвед
чанне і г. д.); рэгістрацыя транспартных
сродкаў; заява на атрыманне дазволу
на будаўніцтва; заява ў праваахоўныя
органы; паслугі дзяржаўных бібліятэк
(даведачна-пошукавыя паслугі, афарм
ленне заказу і г. д.); запыт і выдача пас
ведчанняў аб рэгiстрацыі актаў грама
дзянскага стану (нараджэнне дзіцяці,
шлюб і г. д.); залічэнне ў навучальныя
ўстановы; заява грамадзяніна аб змене
месца жыхарства; паслугі дзяржаўнай
сістэмы аховы здароўя (напрыклад,
даведачна-інфармацыйныя паслугі, запіс
на прыём да доктара) [6].
Большасць інфармацыйных актываў
у кантэксце дадзенай групы электрон
ных паслуг змяшчаюць персаналь
ныя даныя грамадзян (інфармацыю,
распаўсюджанне і (ці) прадастаўленне
якой абмежавана). Інфармацыйныя
актывы гэтай групы могуць выступаць
у форме электронных дакументаў –
«інфармацыі, якая створана, атрымана
і захоўваецца арганізацыяй ці прыват
най асобай у якасці доказу і актыву для
пацвярджэння прававых абавязкаў ці
дзелавых аперацый [7]» – падатковых
дэкларацый, заяў на атрыманне грантаў,
апавяшчэнняў аб залічэнні ў вышэйшыя
навучальныя ўстановы і г. д.
Трэцяе – магчымасць удзелу грамадзян праз інфармацыйныя і камуніка
цыйныя тэхналогіі ў прыняцці дзяржаў
ных рашэнняў (інфармацыйныя акты
вы як веды): пасіўны (абмежаваныя
двухбаковыя адносіны ў выглядзе «кан
сультавання» дзяржаўных органаў) ці
актыўны (пашыраны ўзровень двухба
ковых адносін на прынцыпах партнёр
ства) удзел грамадзян у распрацоўцы і
прыняцці важных дзяржаўных рашэнняў
(у тым ліку пры праектаванні, стварэнні
і аказанні паслуг электроннага ўрада)
праз уласны інфармацыйны ўклад (аса
бістыя веды і вопыт).
Электронныя паслугі апошняй гру
пы – гэта камунікацыйныя інструменты,
што прадастаўлюцца грамадзянам як
платформы краўдсорсінгу, электронных
петыцый і электроннага галасавання,
дыскусійныя пляцоўкі ў сацыяльных сет-

ках на афіцыйных старонках прадстаўні
коў дзяржаўнай улады, вэбінары і інш.
Да інфармацыйных актываў, якія гене
рыруюцца нацыянальным чалавечым
капіталам у рамках рэалізацыі дадзенай
групы паслуг, можна аднесці праекты
і петыцыі, каментарыі грамадзян на
электронных дыскусійных пляцоўках,
вынікі электронных сацыялагічных апы
танняў і г. д. Яскравым прыкладам актыў
нага ўдзелу ўсіх актараў электроннага
ўрада (уключаючы грамадзян) у фар
міраванні і эфектыўным выкарыстанні
інфармацыйных актываў для новых элек
тронных паслуг служаць сумесныя даслед
чыя праекты па лініі рамачнай праграмы
Еўрапейскага саюза па навуцы і інавацыях
«Гарызонт 2020». Так, вызначальным
з’яўляецца праект OpenGovIntelligence
[8], які накіраваны на стварэнне дзяр
жаўных паслуг, заснаваных на інава
цыйным метадзе апрацоўкі адкрытых
і шматаспектных статыстычных даных.
Такім чынам, сярод усіх разгледжа
ных вышэй тыпаў інфармацыйных
актываў менавіта інфармацыйныя ак
тывы як веды здольны вывесці элек
тронны ўрад на якасна новы ўзровень і
максімальна павялічыць яго «грамадскую
каштоўнасць» [9, с. 6], дзе сумесна ства
раемыя дзяржаўныя паслугі рэагуюць
на зменлівыя патрэбы ўсіх удзельнікаў
электроннага ўрада і ўплываюць на
ўдасканаленне ўсіх камунікацыйных
працэсаў дадзенай сістэмы.
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Наяўнасць гетэрагенных (па змесце
і форме прадстаўлення) інфармацый
ных актываў у паслугах электроннага
ўрада выклікае неабходнасць іх стан
дартызаванага кіравання. Шлях да гэ
тага ляжыць праз распрацоўку і ўкара
ненне інтэграванай палітыкі кіравання
інфарм ацыйнымі актывамі ў элек
тронным урадзе, якая ўключае права-
выя, тэхналагічныя, эканамічныя, арга
нізацыйныя і іншыя інструменты і ме
ханізмы. Такая палітыка павінна дапаў
няць нацыянальную стратэгію развіцця
сістэмы электроннага ўрада і вырашаць
наступныя пытанні:
– хто з’яўляецца ўласнікамі, ула
дальнікамі, адміністратарамі, карыс
тальнікамі розных інфармацыйных
актываў у камунікацыйных працэсах
электроннага ўрада (іх пераважныя пра
вы і абавязкі);
– як гарантаваць легітымнасць вы
карыстання інфармацыйных актываў і
прадухіліць іх незаконнае прысваенне;
– колькі трэба плаціць грамадзянам
за атрыманне поўнага або частковага до
ступу да інфармацыі (у рамках рэалізацыі
паслуг электроннага ўрада) і ці трэба
плаціць наогул;
– у якой форме і на якой мове гра
мадзяне маюць права ствараць і (ці)
атрымліваць інфармацыю;
– якія інфармацыйныя актывы ўяўля
юць каштоўнасць для доўгатэрміновага
захоўвання, як гарантаваць да іх до
ступ (улічваючы пастаяннае развіццё
інфармацыйных і камунікацыйных тэх
налогій) і забяспечыць іх аўтэнтычнасць
і цэласнасць;
– хто з’яўляецца гарантам балансу ін
тарэсаў розных актараў адносна інфар
мацыйных актываў і забяспечвае кан
троль над выкананнем нацыянальнай
палітыкі кіравання інфармацыйнымі
актывамі ў электронным урадзе (неза
лежная арганізацыя ці ўпаўнаважаны
дзяржаўны орган) і інш.
Як вынік, нацыянальная палітыка
кіравання інфармацыйнымі актывамі
ў электронным урадзе здольна: павы
шаць давер грамадзян да дзяржаўных
органаў і іх ініцыятыў праз забеспячэнне

транспарэнтнасці ўсіх камунікацыйных
працэсаў у электронным урадзе; уплы
ваць на доўгатэрміновую ўстойлівасць
сістэмы электроннага ўрада праз за
беспячэнне доўгатэрміновага доступу
да лічбавых інфармацыйных актываў,
іх аўтэнтычнасці і цэласнасці; удаска
нальваць сістэму электроннага ўрада
праз забеспячэнне эфектыўнага працэсу
прыняцця дзяржаўных рашэнняў. Уво
гуле вышэйпералічаныя вынікі дадзенай
палітыкі вядуць да стварэння рэальнай гра
мадскай каштоўнасці электроннага ўрада –
электроннага ўрада для грамадзян.
Сучасныя глабалізацыйныя працэсы
выклікаюць патрэбу гарманізацыі на
цыянальных сістэм электроннага ўра
да для ажыццяўлення абмену інфар
мацыйнымі актывамі ў рамках аказан
ня трансгранічных электронных паслуг.
У сувязі з гэтым становіцца актуальнай
распрацоўка на міжнародным узроўні
канцэптуальных мадэлей і стандарты
заваных норм, якія стануць добрым
падмуркам для развіцця нацыянальных
палітык кіравання інфармацыйнымі ак
тывамі ў галіне электроннага ўрада.
Беларусь знаходзіцца на стадыі фар
міравання сістэмы электроннага ўрада. Як
адзначыў Прэзідэнт краіны А. Лукашэнка
ў Пасланні да беларускага народа і На
цыянальнага сходу Рэспублікі Беларусь
21 красавіка 2017 года, «…нам трэба больш
актыўна ўкараняць інфарматызацыю…
(ва ўсе сферы дзейнасці. – Г.Ш.) … за кошт
паўсюднага выкарыстання тэхналогій
электроннага ўрада [10, с. 11]». Відавочна,
што палітыка кіравання інфармацыйнымі
актывамі павінна распрацоўвацца на па
чатковай стадыі развіцця мадэлі элек
троннага ўрада, каб не падстройвацца
пад ужо існуючыя тэхналагічныя рашэнні.
На практыцы ж шмат распрацоўшчыкаў
сістэмы электроннага ўрада памылкова
надаюць першарадную ролю менавіта
тэхналагічнаму складу, пад які пастфак
тум адаптуюць раней створаныя для
іншых мэт рэгулятыўныя механізмы.
Варта разумець, што інфармацыйныя і
камунікацыйныя тэхналогіі – гэта толькі
інструмент, які спрыяе ўзнікненню і шы
рокаму распаўсюджванню каштоўнага
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інфармацыйнага кантэнту ў сучасным
грамадстве.
Сучасныя тэхналагічныя рашэнні ў
электронным урадзе самі па сабе не па
высяць яго грамадскую каштоўнасць,
не знойдуць шырокі водгук сярод па
тэнцыяльных карыстальнікаў, калі гра
мадзяне не ўбачаць для сябе пэўных
пераваг электроннага ўзаемадзеяння з
органамі ўлады, не атрымаюць гаран
тый эфектыўнага і надзейнага кіра
вання каштоўным інфармацыйным кан
тэнтам, які з’яўляецца вынікам такога
ўзаемадзеяння.
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