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В  доповіді розглядаються  проблеми  популяризації  вільного  і  відкритого 
програмного забезпечення на Україні та пропонуються шляхи їх можливого 
вирішення.

Як показує практика, досить складно, а іноді й неможливо переконати 
користувача у перевагах використання вільного та відкритого програмного 
забезпечення (ВВПЗ) і причин цьому кілька.

На  сьогоднішній  день  на  Україні у  сфері  освіти  середньої  та  вищої 
школи домінує Microsoft. Починаючи зі шкільної лави учнів привчають до 
таких  програмних  продуктів  як  MS Windows і  MS Office.  У результаті 
після закінчення навчального закладу учнями суспільство отримує нових 
прихильників пропрієтарних програмних продуктів, головним аргументом 
яких при виборі програмного забезпечення є знайомий зі шкільних років 
інтерфейс користувача. Навіть вартість продукту при цьому відходить на 
другий план.

При  цьому  суспільство  не  тільки  набуває  економічну  і  технологічну 
залежність, а й створює передумови щодо її зміцнення.

Популяризації  ВВПЗ  в  сфері  освіти  перешкоджає  саме освітнє 
середовище. Багато хто вірить, що саме знання конкретних програм, а не 
розуміння  загальних  концепцій  допоможе  їх  вихованцям  в  подальшій 
роботі. Це в свою чергу створює інформаційний вакуум, одним з результа-
тів  якого  є  незнання  альтернатив  для  заміни  звичного  програмного 
продукту і  підсвідоме підштовхування суб'єкта суспільством до поруше-
ння авторських прав.

Відсутні в достатній кількості підготовлені фахівці, здатні одразу пере-
йти на альтернативні програмні продукти.

Сфера освіти є  одним з основних джерел популятізаціі  ВВПЗ,  так як 
саме  вона готує  майбутні  покоління  користувачів.  Між тим переконати 
користувача  у перевагах ВВПЗ в процесі підготовки дуже важливо, адже 
це майбутні архітектори, інженери, медики, педагоги і перш за все батьки, 
які будуть передавати свої знання й досвід власним нащадкам.

Крім  вище  перерахованих  проблем  слід  зауважити,  що  сфера  освіти 
дуже  тісно пов'язана з  іншими сферами людської діяльності.  Для більш 
активного та успішного впровадження ВВПЗ в навчальному процесі необ-
хідні  спільні  проекти впровадження так  само  в  державних структурах  і 
бізнесі,  бо сфера освіти орієнтується на вимоги до випускників на ринку 
праці.

Вирішення цих проблем - досить довгий процес, практично не здійснен-
ний, як показує міжнародна практика, без участі держави [1, 2, 3, 4, 5, 6]. 
Необхідна програма переходу принаймні бюджетної сфери на ВВПЗ.
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дозволить  стимулювати  перехід  на  ВВПЗ  в  сфері  бізнесу,  для  якої 
найбільш вагомим показником при прийнятті рішень є фінансовий.

Початок цьому шляху вже покладено. Кабінет міністрів України 23 гру-
дня 2009 року прийняв концепцію переходу державних органів  на про-
грамне забезпечення з відкритим кодом. Програма розрахована на реаліза-
цію протягом 4 років по закінченню яких з'явиться можливість перевести 
на використання ВВПЗ органи державної влади, в майбутньому зберігши 
при цьому 80 - 87% бюджетних коштів, які витрачаються на придбання та 
підтримку пропрієтарного програмного забезпечення сьогодні [7].
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