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В української спільноти користувачів і розробників програмного 
забезпечення все частіше виникає потреба у розв’язанні питань, 
пов’язаних з переходом від пропрієтарного програмного забезпечення 
(ПЗ) до відкритого. Від оперативності їх вирішення залежать, у першу 
чергу, темпи інформатизації країни та забезпечення необхідного рівня її 
інформаційної безпеки. 

Логікою економічної доцільності та безпеки використання альтер-
нативного програмного забезпечення вже давно керується ціла низка 
інших країн. Багато з них на державному рівні прийняли програми, за 
якими відкрите ПЗ впроваджується, насамперед в органи державного 
управління та навчальні заклади. Так, наприклад, у Нідерландах сьо-
годні близько половини усіх установ працюють на альтернативному 
програмному забезпеченні, а у Німеччині з допомогою такого програм-
ного забезпечення надається третина всіх державних послуг населенню. 
Не менш цікаво те, що Організація Об'єднаних Націй, членом-заснов-
ником якої є Україна, рекомендує до використання ПЗ саме з відкритим 
вихідним кодом. В Україні з метою врегулювання проблем, пов’язаних 
із широким застосуванням вільного ПЗ було підготовлено проект Закону 
“Про використання відкритих і вільних форм інтелектуальної власності, 
відкритих форматів даних та Відкритого (Вільного) програмного 
забезпечення в державних установах і державному секторі економіки”. 
На жаль, він уже тривалий час перебуває на розгляді і до сьогодні не 
прийнятий. Разом з тим на підтримку світових тенденцій розпоряджен-
ням Кабінету Міністрів України від 23 грудня 2009 р. № 1588-р 
затверджено Концепцію Державної цільової науково-технічної програми 
використання в органах державної влади програмного забезпечення з 
відкритим кодом.  

Проблема інформаційної безпеки має два аспекти: технологічний та 
експлуатаційний. Технологічна безпека передбачає відсутність у 
програмному забезпеченні зловмисних програмних дефектів диверсій-
ного типу. Експлуатаційна безпека характеризує захищеність інформації 
від несанкціонованого доступу і несанкціонованих дій з нею. Заходи, 
направлені на захист інформації та інформаційних систем від несанкціо-



нованого доступу, при всій своїй ефективності не виключають ситуації, 
коли захищені інформаційні системи можуть містити у своєму складі 
програмне забезпечення із впровадженими, так званими, програмними 
закладками, що дають змогу третім особам вести дистанційний контроль 
роботи користувача або здійснювати неконтрольовану передачу 
внутрішньої інформації. Більше того, програмні закладки можуть бути 
інтегровані також у програмні засоби захисту. 

Тільки використання ПЗ з відкритими кодами може бути гарантією 
безпеки у сфері інформаційно-комунікаційних технологій. Адже у 
такому випадку стають можливими ретельний аналіз вихідних кодів, 
який виключатиме використання з боку постачальника або розробника 
ПЗ програмних закладок, оперативне приведення ПЗ у відповідність із 
державними й нормативними вимогами, контроль за перебігом 
технологічного процесу створення систем на всіх етапах від розробки до 
остаточного впровадження. Алгоритми і методи комп’ютерних програм 
з відкритим кодом постійно перебувають у зоні уваги та контролю 
відповідальних осіб (працівників підрозділів інформаційних 
технологій), що у свою чергу створює серйозні перешкоди для 
зловмисників, які намагатимуться інтегрувати в ПЗ приховані функції.  

Беручи до уваги передовий досвід учасників світового співтова-
риства програмного забезпечення з відкритим кодом, питання націона-
льної безпеки та розвитку українського економічного потенціалу, 
пропонуємо: 
 Пропагувати серед громадськості України ідею використання відкри-

того ПЗ шляхом надання достовірної, повної інформації про переваги 
альтернативного пропрієтарному програмного забезпечення, залучаю-
чи до цього процесу загальнонаціональні і регіональні мас-медіа. 
Особливу увагу варто акцентувати на зарубіжному досвіді державних 
та муніципальних органів, що відмовилися від використання 
закритого програмного забезпечення та перейшли до альтернативних 
форм інтелектуальної власності у сфері програмного забезпечення. 

 З метою збору і розповсюдження відкритих програм створити націона-
льний репозиторій ПЗ із забезпеченням доступності до його ресурсів 
через мережу Інтернет розробників та замовників. 

 Враховуючи принципи вільної ринкової конкуренції, розробити та за-
твердити відкриті стандарти форматів обміну даних між державними 
установами, громадянами, підприємствами, установами й організація-
ми, які не залежатимуть від операційної системи чи програми. 

 Запровадити прозору систему державних тендерів на створення, 
адаптацію та локалізацію відкритого програмного забезпечення, яка б 
передбачала можливість громадського контролю.  


