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АНОТАЦІЯ 

 

Альхававша М.Н.С. Розробка та аналіз системи відкритих даних для 

електронного урядування. – Кваліфікаційна наукова праця на правах рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за 

спеціальністю 01.05.03 – математичне та програмне забезпечення 

обчислювальних машин і систем (12 – Інформаційні технології). – Київський 

національний університет імені Тараса Шевченка, – Київ, 2020. 

Дисертаційна робота присвячена проблемам розробки програмних систем 

для електронного урядування (e-Government) та побудови систем відкритих 

даних.  

У роботі проведено аналіз підходів до проблеми, ідентифіковано ключові 

вимоги до функціонування такого класу систем, що дозволило побудувати 

ефективну модель обробки відкритих даних. Значну увагу приділено контексту 

задачі, дослідженню передумов розробки і впровадження, та обґрунтуванню 

обраного підходу, зважаючи на важливість задачі у контексті соціально-

політичного аспекту, а також відомі попередні невдалі спроби впровадження 

подібних систем.  

Метою дисертаційної роботи є розробка, аналіз та вдосконалення 

платформи відкритих даних (Open Data Platform) для реалізації концепції 

електронного урядування (e-Government).  

З огляду на актуальні проблеми у контексті зафіксованої цілі, у даній роботі 

поставлену загальну мету уточнено до наступних задач: 

• провести аналіз підходів до електронного урядування у контексті 

доступу до відкритих даних; 

• розробити архітектуру платформи відкритих даних для забезпечення 

надійного функціонування та дотримання визначених вимог до 

системи; 
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• виконати апробацію запропонованої архітектури платформи 

відкритих даних на базі системи електронного урядування Йорданії 

шляхом розробки та впровадження системи платформи відкритих 

даних; 

• дослідити характеристики масштабованості, продуктивності, 

надійності, доступності, захищеності розробленої платформи 

відкритих даних на базі розробленої системи. 

В результаті побудовано модель у вигляді архітектури для платформи 

відкритих даних (Open Data Platform), що дало можливість розробити систему 

обробки відкритих даних для реалізації концепції електронного урядування. 

Досліджено властивості запропонованої моделі, що дало можливість 

переконатись у якості, надійності та ефективності запропонованої платформи 

відкритих даних. Проведено аналіз характеристик платформи відкритих даних на 

базі розробленої системи як реалізації концепції побудованої архітектури, що 

довело значимість та практичність запропонованої моделі. Для обґрунтування 

ефективності запропонованої моделі її апробовано на базі системи обробки 

відкритих даних для уряду Йорданії.  

Отримані результати впроваджено у навчальний процес, а також 

застосовано для розробки згаданої системи відкритих даних. 

Основні положення та висновки дисертаційного дослідження 

обговорювалися на наукових семінарах кафедр математичної інформатики і 

теорії та технології програмування факультету комп’ютерних наук та 

кібернетики Київського національного університету імені Тараса Шевченка. 

Результати дисертаційного дослідження оприлюднено у доповідях і 

повідомленнях на Міжнародних та Всеукраїнських наукових конференціях, 

семінарах: 

• III International Conference on Computer Science, Engineering and 

Education Applications (ICCSEEA 2020) – Kyiv, 21-22.01.2020. 
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• V Всеукраїнська науково-практична конференція студентів, 

аспірантів та молодих вчених «Інформаційні технології в моделюванні» (ITM 

2020) – Миколаїв, 19-20.03.2020. 

• III Annual Conference on Technology Transfer: Fundamental Principles 

And Innovative Technical Solutions – Tallin, 23.11.2019. 

• ІV Всеукраїнська науково-практична конференція «Прикладна 

геометрія та інформаційні технології в моделюванні об’єктів, явищ і процесів” 

(AGIT 2019) – Миколаїв, 16-18.10.2019. 

• ІІI Всеукраїнська науково-практична конференція студентів, 

аспірантів та молодих вчених «Інформаційні технології в моделюванні» (ITM 

2018) – Миколаїв, 22-23.03.2018. 

• IV Міжнародна науково-практична конференція «Computational 

Intelligence 2017» – Київ, 16-18.05.2017. 

• IV Міжнародна науково-практична конференція «Summer InfoCom 

Advanced Solutions 2017» – Київ, 1-2.06.2017. 

• ІІ Всеукраїнська науково-практична конференція студентів, 

аспірантів та молодих вчених «Інформаційні технології в моделюванні» (ITM 

2017) – Миколаїв, 23-24.03.2017. 

В дисертаційній роботі проведено ретельний порівняльний аналіз існуючих 

підходів до електронного урядування, зокрема до побудови системи доступу до 

відкритих даних, а також запропоновано модель платформи відкритих даних. 

Проведено дослідження властивостей запропонованої моделі. 

Головний результат дисертаційної роботи – розробка архітектури 

платформи відкритих даних, що розв’язує практично важливі задачі 

електронного урядування у галузях програмного забезпечення обчислювальних 

машин і систем, комп’ютерних наук та інформаційних технологій, а також, 

зокрема, належить до сфери державного управління та наук про дані. Розроблені 

моделі та системи мають суттєве значення для підвищення якості та надійності 



5 
 
відповідних програмних систем, надають більше можливостей для якісного 

управління через доступ до даних та можливість їх обробки та аналізу. 

В результаті проведеної роботи вирішено такі наукові задачі: 

1. Проведено аналіз підходів до електронного урядування (e-

Government) та побудови систем відкритих даних, ідентифіковано ключові 

вимоги до функціонування такого класу систем, що дозволило побудувати 

ефективну модель обробки відкритих даних. 

2. Побудовано нову модель у вигляді архітектури для платформи 

відкритих даних (Open Data Platform), що дало можливість розробити систему 

обробки відкритих даних для реалізації концепції електронного урядування. 

3. Досліджено властивості запропонованої моделі, що дало можливість 

переконатись у якості, надійності та ефективності запропонованої платформи 

відкритих даних. 

4. Проведено аналіз характеристик платформи відкритих даних на базі 

розробленої системи як реалізації концепції побудованої архітектури, що довело 

значимість та практичність запропонованої моделі. 

5. Для обґрунтування ефективності запропонованої моделі її 

апробовано на базі системи обробки відкритих даних для уряду Йорданії. 

Ключові слова: електронне урядування, відкриті дані, обробка даних, 

цифрова трансформація, цифровізація, архітектура системи, висока доступність, 

платформа відкритих даних. 
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ANNOTATION 

 

Alhawawsha M. Development and Analysis of an Open Data System for E-

Government. – Manuscript. 

Candidate’s Thesis on Technical Sciences, Specialty 01.05.03 – Mathematics 

and Software for Computers and Systems. – Taras Shevchenko National University of 

Kyiv, – Kyiv, 2020. 

The dissertation is devoted to the problems of development of software systems 

for e-Government and construction of open data systems. 

The thesis analyzes the approaches to the problem, identifies key requirements 

for the functioning of this class of systems, which allowed to build an effective model 

of open data processing. Considerable attention is paid to the context of the task, the 

study of the prerequisites for development and implementation, and justification of the 

chosen approach, given the importance of the task in the context of socio-political 

aspects, as well as known previous unsuccessful attempts to implement such systems.  

The purpose of the dissertation is to develop, analyze and improve the Open Data 

Platform for the implementation of the concept of e-Government.  

Given the current problems in the context of the fixed goal, in this paper the 

overall goal is clarified to the following tasks: 

• to analyze approaches to e-government in the context of access to open 

data; 

• to develop the architecture of the open data platform to ensure reliable 

operation and compliance with certain system requirements; 

• to test the proposed architecture of the open data platform based on the 

Jordanian e-government system by developing and implementing an open data platform 

system; 
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• to investigate the characteristics of scalability, performance, reliability, 

availability, security of the developed open data platform based on the developed 

system. 

As a result, a model was built in the form of an architecture for the Open Data 

Platform, which made it possible to develop an open data processing system to 

implement the concept of e-government. The properties of the proposed model were 

investigated, which made it possible to verify the quality, reliability, and efficiency of 

the proposed open data platform. The analysis of characteristics of the open data 

platform on the basis of the developed system as an implementation of the concept of 

the constructed architecture is carried out, which proved the significance and 

practicality of the proposed model. To substantiate the effectiveness of the proposed 

model, it was tested on the basis of an open data processing system for the Government 

of Jordan. Obtained results are implemented in the educational process and used for the 

development of the mentioned open data system. 

The main provisions and conclusions of the dissertation research were discussed 

at scientific seminars of the Departments of Mathematical Informatics and Theory and 

Technology of Programming of the Faculty of Computer Science and Cybernetics of 

Taras Shevchenko National University of Kyiv. 

The results of the dissertation research were published in proceedings and theses 

of international and pan-Ukrainian scientific conferences and seminars: 

• III International Conference on Computer Science, Engineering and 

Education Applications (ICCSEEA 2020) - Kyiv, 21-22.01.2020. 

• V All-Ukrainian scientific-practical conference of students, graduate 

students and young scientists "Information technology in modeling" (ITM 2020) - 

Mykolaiv, 19-20.03.2020. 

• III Annual Conference on Technology Transfer: Fundamental Principles 

and Innovative Technical Solutions - Tallinn, 23.11.2019. 
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• IV All-Ukrainian scientific-practical conference “Applied geometry and 

information technologies in modeling of objects, phenomena and processes” (AGIT 

2019) - Mykolaiv, 16-18.10.2019. 

• II All-Ukrainian scientific-practical conference of students, graduate 

students and young scientists "Information technologies in modeling" (ITM 2018) - 

Mykolaiv, March 22-23, 2018. 

• IV International Scientific and Practical Conference "Computational 

Intelligence 2017" - Kyiv, 16-18.05.2017. 

• IV International Scientific and Practical Conference "Summer InfoCom 

Advanced Solutions 2017" - Kyiv, June 1-2, 2017. 

• II All-Ukrainian scientific-practical conference of students, graduate 

students and young scientists "Information technology in modeling" (ITM 2017) - 

Mykolaiv, 23-24.03.2017. 

In the dissertation the careful comparative analysis of the existing approaches to 

e-government, in particular to construction of system of access to open data is carried 

out, and also the model of a platform of open data is offered. The properties of the 

proposed model were investigated. 

The main result of the dissertation is the development of the architecture of the 

open data platform, which solves practically important problems of e-government in 

the fields of computer software and systems, computer science and information 

technology, and, by the way, is connected to the field of public administration and social 

science. Developed models and systems are essential to improve the quality and 

reliability of relevant software systems, provide more opportunities for quality 

management through access to data and the ability to process and analyze them. 

As a result of the carried out work the following scientific problems were solved: 

1. An analysis of approaches to e-Government and the construction of open data 

systems, identified key requirements for the functioning of this class of systems, which 

allowed to build an effective model of open data processing. 
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2. A new model in the form of an architecture for the Open Data Platform was 

built, which made it possible to develop an open data processing system to implement 

the concept of e-government. 

3. The properties of the proposed model were investigated, which made it 

possible to validate the quality, reliability, and efficiency of the proposed open data 

platform. 

4. The analysis of the characteristics of the open data platform on the basis of the 

developed system as an implementation of the concept of the built architecture is carried 

out, which proved the significance and practicality of the proposed model. 

5. To substantiate the effectiveness of the proposed model, it has been tested on 

the basis of an open data processing system developed for the Government of Jordan. 

Keywords: e-government, open data, data processing, digital transformation, 

digitalization, system architecture, high availability, open data platform, productivity. 
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ПЕРЕЛІК УМОВНИХ ПОЗНАЧЕНЬ 

 

 

ІКТ – інформаційно-комунікаційні технології 

Йорданія – Йорданське Хашимітське Королівство 

API – Application Programming Interface, прикладний програмний інтерфейс для 

взаємодії з системою 

e-GIF – e-Government Interoperability Framework, набір правил (каркас) для 

інтероперабельності сервісів щодо електронного урядування 

e-Government – електронне урядування 

ESB – Enterprise Service Bus, шина послуг підприємства 

G2B – Government-to-Businesses, послуги держави (уряду та установ) для 

юридичних осіб, підприємств і бізнесів (та відповідні інтерфейси взаємодії) 

G2C – Government-to-Citizens, послуги держави (уряду та установ) для громадян 

(та відповідні інтерфейси взаємодії) 

G2E – Government-to-Employees, послуги держави (уряду та установ) для 

державних службовців (та відповідні інтерфейси взаємодії) 

G2G – Government-to-Gevernment, послуги держави (уряду та установ) для 

внутрішніх потреб, інших державних і відомчих установ та органів влади, або 

для інших держав у міждержавній взаємодії (та відповідні інтерфейси взаємодії) 

HTTP(S) – HyperText Transfer Protocol (Secure) 

ODF – Open Data Framework, каркасний проєкт відкритих даних 

ODP – Open Data Platform, платформа відкритих даних 

ODS – Open Data System, система відкритих даних 
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Open Data – відкриті (державні, урядові) дані; дані стосовно сервісів держави, 

установ, організацій, юридичних та фізичних осіб (громадян), які повинні бути 

доступні (відкриті) згідно законодавства країни 

OLAP – On-Line Analytical Processing, аналітична обробка у реальному часі 

OLTP – On-Line Transaction Processing, онлайнова обробка транзакцій 

OTP – One Time Password, авторизація за допомогою одноразового паролю (як 

правило, через SMS) 

OSS – Open Source Software, вільно розповсюджуване програмне забезпечення з 

відкритим кодом 

SLA – Service Level Agreement, вимоги до рівня обслуговування 

SOAP – Simple Object Access Protocol, протокол доступу до об’єктів по мережі 

W3C – WWW Consortium 
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ВСТУП 

 

Актуальність теми дослідження. Електроне урядування на сьогодні є 

надзвичайно актуальною темою, оскільки масове перенесення сервісів держави 

(у концепції «держава як сервіс») в онлайн, з доступом через мережу інтернет, 

спонукає до систематизації і розробки платформи підтримки цих послуг у нових 

умовах. Так, це не просто реплікація послуг чи надання їх через інший канал 

доступу. Як правило, цей перехід супроводжується переосмисленням власне 

сутності надаваних послуг і часто – зміною процедури, режиму чи інших 

параметрів надавання цих послуг. 

Не є виключенням і відкриті дані, як частина концепту електронного уряду. 

Більше того, саме це поняття актуалізувалось якраз при переході до надання 

послуг через інтернет і перенесенні більшої частини даних до серверів дата-

центрів або хмарних сховищ. Принаймні, таке перенесення потенційно надає 

більше можливостей для управління даними та надання керованого доступу до 

них. Якщо раніше багато даних зберігалось у розрізненому вигляді, більш того – 

лише на паперових носіях – тепер більшість даних вже знаходиться у базах даних, 

файлах різної структури та інших сховищах даних. 

Для отримання потрібних даних необхідно дістати з відповідних сховищ 

первинні дані, переробити їх за потребою – під запитуваний формат, за 

необхідності здійснивши агрегування (консолідацію)  – та доставити за запитом 

(у вигляді звіту, чи оформленого файлу, електронною поштою або у відповідь на 

запит до сайту у браузері, тощо). 

Ця ситуація має місце практично для всіх країн у тому чи іншому вигляді – 

різняться лише види інформації, що потрапляють під визначення «відкритих 

даних». Тож, дана задача є загальнозначимою і актуальною для кожної країни, 

яка претендує на статус демократичної. В роботі ми зупинимось докладніше на 

специфіці задачі для США та Йорданії. 
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Також слід зауважити, що немає і не може бути єдиної концепції вирішення 

задачі доступу до відкритих даних, оскільки мають місце: 

1) різні вимоги до самих відкритих даних – що ними є, в яких форматах 

вони мають бути представлені і т. і. – що регламентується 

законодавством, 

2) особливості національних традицій, що зумовлюють специфіку 

структури даних та їх організації (ієрархічність, деталізація тощо), 

3) особливості реалізації у різних країнах, вимоги до безпеки та способів 

подачі і взаємодії з даними, що зумовлені, зокрема, попереднім пунктом. 

Це зумовлює актуальність теми дисертаційної роботи, яка присвячена 

проблемам розробки системи управління та надання доступу до відкритих 

даних – Платформи Відкритих Даних (Open Data Platform), її концепції, структурі 

та розробці, з метою впровадження відкритих даних у широке повсякденне 

використання. Запропоноване рішення дозволяє реалізувати концепт відкритих 

даних у питомій мірі та отримати всі переваги від їх використання, а також, що 

більш важливо на глобальному рівні, підвищити індекс демократичності країни. 

Таким чином, актуальність теми дисертаційної роботи зумовлена тим, що 

є високий попит на відкриті дані як з боку громадян Йорданії, так і урядових 

установ. Є також низка вимог, розглянутих у роботі, таких як надійність 

(першочергово – відмовостійкість), продуктивність та доступність, яким 

задовольняє запропонована платформа.  

Розробка таких моделей та, особливо, систем – є важливим питанням 

комп’ютерних наук. 

Дана робота є розвитком ідей відомих фахівців комп’ютерних наук та 

інформаційних технологій щодо електронного урядування: академіків НАН 

України В.М. Глушкова та В.П. Горбуліна, члена-кореспондента НАН України 

А.В. Анісімова та багатьох інших. У роботі автор спирається на праці 

О. В. Карпенка, А.І. Семенченка, Н. В. Грицяк, С.А. Чукут. 
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Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами.  

Дисертаційна робота є складовою частиною наукових робіт, проведених на 

кафедрі математичної інформатики факультету комп’ютерних наук та 

кібернетики Київського національного університету імені Тараса Шевченка при 

виконанні фундаментальної теми «Теорія і методи розробки інтелектуальних 

інформаційних технологій та систем» (№16КФ015-02, номер держреєстрації 

0116U006378, 2016-2018 рр.). 

 

Мета і задачі дисертаційного дослідження. Метою дисертаційної роботи 

є розробка, аналіз та вдосконалення платформи відкритих даних (Open Data 

Platform) для реалізації концепції електронного урядування (e-Government).  

З огляду на актуальні проблеми у контексті зафіксованої цілі, у даній роботі 

поставлену загальну мету уточнено до наступних задач: 

• провести аналіз підходів до електронного урядування у контексті 

доступу до відкритих даних; 

• розробити архітектуру платформи відкритих даних для забезпечення 

надійного функціонування та дотримання визначених вимог до 

системи; 

• виконати апробацію запропонованої архітектури платформи відкритих 

даних на базі системи електронного урядування Йорданії шляхом 

розробки та впровадження системи платформи відкритих даних; 

• дослідити характеристики масштабованості, продуктивності, 

надійності, доступності, захищеності розробленої платформи відкритих 

даних на базі розробленої системи. 

Об’єктом дослідження є електронне урядування (e-Government) та відкриті 

дані (Open Data) як невід’ємна складова. 

Предметом дослідження є архітектура платформи відкритих даних для 

побудови надійної та масштабованої системи. 
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Наукова новизна одержаних результатів. Запропонована архітектура 

платформи відкритих даних, яка є надійною та масштабованою. Властивості 

архітектури перевірено експериментально на базі системи, розробленої згідно 

запропонованої архітектури для уряду Йорданії. Таким чином, наукова новизна 

полягає у наступному: 

• досліджено та систематизовано підходи до електронного урядування та 

відкритих даних для ідентифікації ключових факторів ефективного 

функціонування; 

• розроблено модель системи роботи з відкритими даними у вигляді 

архітектури відповідної платформи, яка дозволяє ефективну реалізацію 

взаємодії з відкритими даними; 

• проаналізовано властивості розробленої моделі – теоретично та 

практично; 

• показано ефективність та адекватність запропонованої моделі для 

побудови масштабованих та надійних систем обробки даних; 

обґрунтовано її переваги. 

 

Теоретичне і практичне значення одержаних результатів. Дисертація 

має теоретико-прикладну спрямованість. Результати роботи можуть 

використовуватись для розробки систем роботи з даними, дослідження їх 

властивостей та моделювання процесів обробки даних. 

Отримані результати впроваджено у розробці системи відкритих даних для 

уряду Йорданії, що зарекомендувала себе як ефективна та надійна під час 

експлуатації. 

 

Особистий внесок здобувача. Всі результати, які складають суть 

дисертаційної роботи, отримані здобувачем самостійно. З праць, виконаних зі 
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співавторами, на захист виносяться лише результати, отримані особисто 

здобувачем. У спільно виконаних роботах А.М. Глибовцю, Т.В. Панченку та 

іншим співавторам належать постановка проблеми, обговорення та інтерпретація 

результатів. 

 

Апробація результатів дослідження. Основні положення та висновки 

дисертаційного дослідження обговорювалися на наукових семінарах кафедр 

математичної інформатики і теорії та технології програмування факультету 

комп’ютерних наук та кібернетики Київського національного університету імені 

Тараса Шевченка і отримали схвальні відгуки. 

Результати дисертаційного дослідження оприлюднено у доповідях і 

повідомленнях на Міжнародних та Всеукраїнських наукових конференціях, 

семінарах: 

• III International Conference on Computer Science, Engineering and 

Education Applications (ICCSEEA 2020) – Kyiv, 21-22.01.2020. 

• V Всеукраїнська науково-практична конференція студентів, аспірантів 

та молодих вчених «Інформаційні технології в моделюванні» (ITM 

2020) – Миколаїв, 19-20.03.2020. 

• III Annual Conference on Technology Transfer: Fundamental Principles And 

Innovative Technical Solutions – Tallin, 23.11.2019. 

• ІV Всеукраїнська науково-практична конференція «Прикладна 

геометрія та інформаційні технології в моделюванні об’єктів, явищ і 

процесів” (AGIT 2019) – Миколаїв, 16-18.10.2019. 

• ІІI Всеукраїнська науково-практична конференція студентів, аспірантів 

та молодих вчених «Інформаційні технології в моделюванні» (ITM 

2018) – Миколаїв, 22-23.03.2018. 
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• IV Міжнародна науково-практична конференція «Computational 

Intelligence 2017» – Київ, 16-18.05.2017. 

• IV Міжнародна науково-практична конференція «Summer InfoCom 

Advanced Solutions 2017» – Київ, 1-2.06.2017. 

• ІІ Всеукраїнська науково-практична конференція студентів, аспірантів 

та молодих вчених «Інформаційні технології в моделюванні» (ITM 

2017) – Миколаїв, 23-24.03.2017. 

 

Публікації. Результати дисертації опубліковано у 15 наукових працях, з 

яких 7 – статті [1, 13, 14, 15, 17, 20, 24] в наукових журналах і збірниках наукових 

праць, 8 – у працях та працях і тезах міжнародних наукових конференцій [2, 16, 

18, 19, 21, 22, 23, 25]; з них 5 статей опубліковано у наукових фахових виданнях, 

2 статті опубліковано в іноземних міжнародних наукових журналах, 2 статті у 

наукових періодичних виданнях інших держав, 1 публікація у виданні, що 

індексується в наукометричних базах Scopus або Web of Science. Основні 

результати, що виносяться на захист, відображено у роботах [1, 2, 13-23, 25]. 

 

Структура та обсяг дисертації. Дисертаційна робота складається з 

анотації, переліку умовних позначень, вступу, трьох розділів, висновків, списку 

використаних джерел, двох додатків. Загальний обсяг дисертації становить 

140 с., основний текст 108 с., список використаних джерел – 175 найменувань. 
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РОЗДІЛ 1.  
РОЗВИТОК ЕЛЕКТРОННОГО УРЯДУ 

 

 

Уряди, підприємства, громади та громадяни у всьому світі визнають 

цінність, яку інформаційні та комунікаційні технології можуть принести. У 

контексті уряду це описано як електронний уряд - або електронне урядування. 

Правильно розроблений та впроваджений електронний уряд може сприяти 

досягненню багатьох пріоритетів та цілей в сфері державної політики. Тому не 

дивно, що парламенти багатьох країн розглядали та ініціювали впровадження 

електронного урядування. 

Інформаційна революція, що розпочалася в 1970-х роках, є п'ятою 

технологічною революцією, яка широко впливає на суспільство та національну 

економіку і, як очікується, потрібно 40-60 років, щоб вона дозріла і поширилася 

по всьому світу. Історія показує, що технологічні революції мають дві складові: 

«встановлення» інфраструктурної фази та фаза «розгортання», що 

супроводжується творчим руйнуванням та інноваціями, розділеним періодом 

невизначеності, інституційною перестановкою та зміною ролей. Прийняття 

«електронного урядування» в уряді нині викликає значні зміни в 

інституціональній структурі – процесах, ролях, навичках, стосунках уряду та 

громади. 

Що таке електронне урядування? Добре розроблена програмна частина 

може принести багато користі уряду та громадянам. Однак без ефективного 

лідерства та сприятливого середовища цей процес може бути дорогим, 

трудомістким та неефективним. 

Як ми вже зазначали вище, електронний уряд структурно непростий. 

Електронне урядування більше стосується уряду, ніж технології, і може вимагати 

істотних змін у багатьох елементах влади: ролях, повноваженнях, процесах і в 
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кінцевому рахунку структурах. E означає «все», а не лише електроніку. Процес 

впровадження електронного урядування може зіткнутися з викликами та опором 

з боку зацікавлених осіб так і суспільства в цілому.  

Електронне урядування являє собою використання урядовими установами 

інформаційних технологій (таких як мережа Інтернет та мобільні обчислення), 

які мають можливість трансформувати відносини з громадянами, бізнесом та 

іншими органами влади. Ці технології можуть слугувати різним цілям: кращому 

наданню державних послуг громадянам, поліпшенню взаємодії з бізнесом та 

промисловістю, розширення можливостей громадян через доступ до інформації 

або більш ефективному управлінню державою. Отримані переваги можуть 

зменшити корупцією, підвищити прозорість, збільшити зростання доходів та 

знизити витрати. 

Традиційно взаємодія між громадянином чи бізнесом та урядом 

відбувалася в урядовій установі. За допомогою нових інформаційно-

комунікаційних технологій можна знайти найближчі центри обслуговування 

клієнтів, а прості транзакції здійснювати на основі самообслуговування. Доступ 

до послуг може здійснюватися через інтерфейс взаємодії без нагляду в урядовій 

установі або через персональний комп’ютер або мобільний телефон. 

Аналогічно електронній комерції, яка дозволяє бізнесу ефективніше 

взаємодіяти між собою (B2B) та наближати клієнтів до бізнесу (B2C), електронне 

урядування має на меті зробити взаємодію між урядом та громадянами (G2C), 

урядом та комерційними підприємствами (G2B), владою та державними 

службовцями (G2E) чи міжвідомчими структурам (G2G) більш дружні, зручні, 

двонаправленені, прозорі відносинами. 

Спираючись на зростаючу кількість знань про впровадження електронного 

уряду в усьому світі та мінливі очікування громадян у їхніх стосунках з 

урядовими установами, електронний уряд зараз може бути охарактеризований 

«прихильністю і ініціативою уряду покращити свої відносини з громадяни та 
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бізнес-сектором шляхом розширеного та ефективного надання послуг, 

інформації та знань з використанням інформаційно-комунікаційних технологій 

(ІКТ).  

Це підвищує ефективність державних операцій, а також підвищує 

ефективність управління та прозорість. Система прозорого адміністрування може 

створити сприятливе середовище для економічного розвитку та призвести до 

створення низки державних проектів, у яких приватний сектор може брати 

участь. Система електронного урядування характеризується не тільки такими 

перевагами, як: швидкість та надійність надання послуг для домогосподарств та 

підприємств, але й пропонує потенціал для переробок державного сектору та 

можливості змінити відносини між громадянами, бізнесом та урядом, участь та 

публічний діалог у формулюванні національних норм та ідей. " (Мірчандані, 

Джонсон і Джоші, 2006 [114]). 

Електронне урядування може автоматизувати, змінювати та надавати нові 

відомості – оскільки воно має справу з процесом, інформацією та людьми. Це 

також сприяє посиленню ролі громадянина у його взаємодії з усіма рівнями влади 

та подоланні розладів, що можуть виникнути внаслідок взаємодії з низкою 

вертикальних структур, на які уряди покладаються для здійснення своєї 

політики – департаменти, агенції та програми. 

Однак уряд, який орієнтований на громадянина, кидає виклик значній 

частині традиційних культур та практик, що складалися протягом багатьох років. 

Реальний потенціал електронного урядування реалізується тоді, коли він 

розглядається в контексті загальної ефективності управління уряду (наприклад, 

Ініціатива уряду з модернізації у Абу-Дабі та Кореї), а не в рамках ряду 

технологічних проектів. 

Індивідуальні ініціативи чи проекти повинні бути засновані на окремих 

підрозділах, спираючись на надійне управління та дисципліну прийняття рішень, 
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готовність нарощувати потенціал та впроваджувати зміни, орієнтуючись на 

активну участь зацікавлених сторін. 

 

 

1.1 Цілі та завдання  електронного урядування. 

 

Однією з найпоширеніших цілей електронного урядування є сприяння 

відкритим процесам, що покращують прозорість уряду. Прозорість уряду - це 

здатність бачити більшість операції уряду, їх дії та визнавати відповідальність. 

Професор Субхаш Бхатнагар написав, що ретельне планування та 

реалізація електронного уряду може зменшити корупцію кількома способами: 

«Це розкриває діяльність влади, тим самим обмежуючи можливості для 

довільних дій. Це збільшує шанси на викриття, зберігаючи детальні дані про 

транзакції, дозволяючи відстежувати та пов’язувати корупціонерів з їхніми 

протиправними діями. Розроблячи прості та прозорі правила, електронне 

урядування спонукає громадян та підприємства ставити під сумнів 

необґрунтовані правила та процедури та їх довільне застосування». 

 Поки що, однак, немає доказів і не задокументоване співвідношення між 

інвестиціями в електронне урядування та зменшенням корупції. 

Оскільки інформація стає більш доступною, вона допомагає будувати 

демократичне суспільство, в якому громадяни мають більш рівну позицію щодо 

доступу до інформації, що відображає всі вектори державного урядування. Для 

досягнення цієї мети, публічний доступ до інформації повинен забезпечуватися 

у практичному плані, вимагаючи, щоб документи та дані були доступні 

громадськості та забезпечували простий у розумінні посібник щодо процесу 

прийняття рішень з відповідною термінологією. 
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Створюючи можливості для взаємодії та участі в житті суспільства через 

Інтернет, електронне урядування також може зміцнити демократію. Навіть у 

розвинених країнах багато громадян відчувають себе ізольованими від обраних 

лідерів та інших урядових чиновників.  

Завдяки доступності інформаційних та інтерактивним службам та 

зв’язуванню людей через географічні кордони, електронне урядування може 

збільшити участь громадян в процесах управління. Нові інструменти соціальних 

медіа також надають можливості та виклики державі залучати зацікавлених 

сторін у динамічну розробку послуг, спільне виробництво та зворотній зв'язок. 

Щодо завдань, то завданнями електронного урядування є: 

• покращення доступу та надання державних послуг та інформації; 

• підвищення прозорості, відкритості та взаємодії з адміністрацією; 

• підвищення продуктивності бізнесу, громадян та державних службовців; 

• підвищення ефективності проектування та надання державних послуг; 

• сприяти більш широким економічним та соціальним результатам уряду. 

Впровадження електронного урядування впродовж років і десятиліть 

відбувається в декілька етапів або хвиль. 

Успішне впровадження та еволюція електронного урядування в країнах та 

регіонах, організаціях, юрисдикціях, залежить від багатьох факторів. Завдяки 

цілеспрямованому керівництву, досвіду та створенню фундаментальних 

можливостей, структур управління та технологій, зростаючих вимог до 

розумного уряду та зменшенням витрат «більше уваги приділяється 

можливостям для обміну ресурсами, задоволенню загальних операційних та 

програмних потреб, та координувати надання послуг [2, 3]. 

Шість тенденцій, що сприяють трансформації уряду, були висунуті 

Центром управління бізнесом - IBM. Безумовно, роль мережі як співавтора; 

очікування реальної участі громадян та реагування в реальному часі; попит на 

"правильну" бізнес-інформацію для управління політикою та операціями; і 
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потенціал для залучення та обміну ресурсами та можливостями з багатьох 

державних, приватних та недержавних секторів – все це вдалося завдяки 

провідній ролі ІКТ [3]. 

Ітераційний характер нових технологій, що впливає на діяльність уряду, 

який може змінити спосіб використання технології та підкреслює 

взаємозалежність між урядом і технологією. А ширший спектр лідерів та 

практиків, в кінцевому рахунку, здатні в сукупності забезпечити більшу цінність 

за правильних умов, виділяючи найважливіший компонент ефективного 

управління. 

Спектр нових технологій, які, як очікується, впливатимуть на динаміку 

розвитку електронного урядування залежно від програми, бюджету, політичної 

рішучості та ризиків, що діятимуть у кожній юрисдикції протягом наступних 5-

10 років, включає: 

• розширене розпізнавання мовлення (натуральна мова, незалежна від 

оратора); 

• автоматичний переклад (майже в режимі реального часу); 

• високошвидкісний широкосмуговий зв'язок (> 100 Мбіт / с, наприклад, 

FTTH та мобільний інтернет); 

• інтерактивне телебачення; 

• смарт-карти (використовуються як посвідчення особи, електронні 

паспорти тощо); 

• центри інтеграції даних громадян; 

• веб-технології (Web 2.0 і вище, Semantic Web); 

• вдосконалені технології автентифікації / безпеки (наприклад, 

біометричні документи, що посвідчують особу); 

• розширені мобільні / бездротові мережі (3G / 4G і більше, WiMax); 

• віртуальна / доповнена реальність; 

• AML, KYC; 
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• хмарні обчислення 

• архітектура, орієнтована на обслуговування [77]; 

Тенденції підтримують високу ефективність трансформації уряду. Ключові 

елементи змін - це спосіб реагування урядів, інструменти та можливості, які вони 

використовують. Це однаковою мірою стосується розвинених країн та країн, що 

розвиваються, причому, країни що розвиваються, мають перевагу у вигляді 

можливості використовувати успішний досвід більш розвинених країн [107]. 

 

 

1.2 Електронний уряд Йорданії 

 

Існують докази того, що електронне урядування може зробити цінний 

внесок у розвиток країни [80], це новий шлях вперед для державного сектору, як 

розвинених країн, так і країн, що розвиваються [54]. 

Відповідно до положень Світового банку, електронний уряд можна 

визначити, як використання інформаційних технологій для: 

• перетворення відносин з громадянами, бізнесом та іншими державними 

органами; 

• покращення надання державної інформації та послуг клієнтам 

(громадянам, органам місцевого самоврядування, муніципалітетам, 

бізнесу та промисловості) в електронному вигляді.  

Подібно до цього, але більш конкретно, Мережа публічного управління 

Організації Об'єднаних Націй (www.unpan.org) розглядає електронний уряд як 

«... використання Інтернету та всесвітньої мережі для надання громадськості 

інформації та послуг». 

З огляду на ці визначення, очевидно, що електронний уряд - це не просто 

комп’ютеризація урядової системи [54], або "техно-рефакторінг" уряду [104], і це 

більше, ніж веб-сайт, електронна пошта або обробка транзакцій через 
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Інтернет [29]. Однак, з іншого боку, електронне урядування посилається на 

використання урядом технологій, зокрема веб-додатків в мережі Інтернет [97]. 

Це означає, що ІКТ є невід’ємною частиною успішного впровадження 

електронного уряду. Що ще важливіше, вважається, що ІКТ дають чималий 

потенціал для сталого розвитку електронного уряду [126].  

Уважно дослідивши багато літератури, ми бачимо, що дуже мало з них 

повідомляють про технічну інфраструктуру та технічний будівельний блок 

інфраструктури електронного уряду. 

"ІКТ-архітектура – це опис набору компонентів та взаємозв'язків між 

ними" [14]. Недоліки технічної реалізації все ще існують при розробці послуг 

електронного урядування [159]. 

Відповідно до [80] більшість проектів електронного уряду не вдається або 

повністю (35%), або частково (50%) через великі прогалини, які існують між 

"поточними реаліями" та "дизайном проектів електронного уряду". Дослідження 

електронного урядування визнали, що інфраструктура ІКТ є важливою для 

розвитку електронного уряду [149], а також довгострокового інвестиційного 

рішення [74]. Вивчення електронного уряду на рівні ІКТ є ключовою вимогою 

для успішної побудови системи електронного урядування, та "за відсутності 

надійної та недорогої технологічної інфраструктури розвиток електронного 

уряду залишатиметься нереалізованою мрією" [149]. 

Загалом, в умовах електронного урядування технічній реалізації служб та 

політики приділяється відносно мало уваги [96]. Хоча декілька дослідників 

(наприклад, [172]) розробили та запропонували загальну структуру архітектури 

електронного уряду, яка являє собою узгодження ІТ-інфраструктури з 

управлінням бізнес-процесами в державному секторі.  

Проте, жоден з них не зосереджується на основних та фундаментальних 

технічних складових, які працюватимуть як проміжний рівень для підключення 
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існуючих та майбутніх послуг електронного уряду до ядра інфраструктури 

електронного уряду. 

Наскільки нам відомо, не існує жодної пов'язаної роботи, яка спрямована 

на розробку єдиної та інтегрованої технічної архітектури, яку ми описуємо як 

середовище електронного уряду, яка б включала первинні будівельні блоки або 

ключові технологічні можливості для створення успішної системи електронного 

урядування.  

Ця архітектура забезпечить надійний, доступний, настроюваний, 

масштабований, розширюваний, стійкий та послідовний (з точки зору 

технологій) канал зв'язку для всіх постачальників послуг електронного уряду для 

використання основних компонентів електронного уряду (наприклад, 

електронний ідентифікатор, цифровий підпис, сумісність Framework) і 

розробляти свої додатки на основі стандарту, визначеного цією архітектурою. 

Крім того, у цьому дослідженні зосереджено увагу на інтегрованому шарі 

архітектури електронного уряду, яка являє собою узгодження ІТ-інфраструктури 

із програмами та / або послугами електронного уряду та структурованим 

розумінням технічних аспектів електронного уряду. 

Розуміння розробки проектів електронного урядування допоможе урядам 

зрозуміти власну мотивацію до концепції електронного уряду та уникнути 

потенційних викликів, що виникають під час створення систем електронного 

уряду. Розуміння основних складових блоків систем електронного урядування 

впливає на владу, постачальників послуг, розробників додатків, зацікавлених 

користувачів (громадян) та інших зацікавлених сторін. 

Визначення технічних складових проектів електронного уряду є 

надзвичайно важливим для майбутніх успішних впроваджень електронного 

урядування, що дозволить заощадити урядам багато часу, велику кількість 

досліджень, грошей та уникнути невдач. Ця архітектура зменшить розгубленість 

щодо впровадження електронного уряду через розуміння ключових технічних 
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складових та технологічних вимог для створення успішних та стійких систем 

електронного уряду. 

Звіт про електронне урядування ЄС 2014 [102] визначає ключові 

технологічні можливості, які є важливими для державних послуг: електронна 

ідентифікація (eID), електронні документи (eDocuments), достовірні джерела, 

електронний сейф (eSafe) та єдиний вхід (SSO). Однак вони не надають жодних 

деталей щодо технічної реалізації цих основних засобів.  

Відповідно [141] пропонується загальна стратегічна основа електронного 

урядування, яка визначає стратегічні складові електронного уряду, а [61] останнє 

дослідження електронного уряду, пропонує рамки для усунення прогалин між 

ефективністю ІТ та ІТ-можливостями щодо ефективності електронного уряду. 

Однак ці рамки були зосереджені на загальних аспектах електронного 

урядування на стратегічному рівні та на рівні надання послуг і не містять деталей 

щодо технічних аспектів запропонованих будівельних блоків та технічних 

конструкцій основної інфраструктури електронного урядування, але це показує, 

що Уряд приділяв значно меншу увагу з точки зору технологічної реалізації. 

Існує недостатня ефективність та виклики щодо впровадження 

електронного урядування, особливо в країнах, що розвиваються. Це призводять 

до великого коефіцієнта невдач у впровадженні, перемоделюванні та повторній 

реалізації [77] проектів електронного уряду. Ці основні фактори сприяють цим 

проблемам.  

По-перше, відсутність точної концепції електронного уряду через 

дослідження електронного уряду залежать від певної неоднозначності концепції 

електронного урядування та концепцій електронного уряду, визначених "ціллю 

діяльності, а не конкретною технологією, що використовується [170]. 

По-друге, відсутність єдиного розуміння основних технологічних факторів 

та характеристик розглядаються як основні складові системи електронного 
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урядування. Чітке розуміння цих складових важливе для успішного досягнення 

та впровадження стійких систем електронного уряду. 

По-третє, відсутність валідованої, практичної та зрілої технічної 

архітектури електронного уряду. Існують різні підходи та архітектури, які були 

запропоновані, і просте дотримання цих підходів було б недостатнім, оскільки 

всі ці підходи вважаються лише теоретичними з багатьма бар'єрами до адаптації. 

Тому для подальшого дослідження практичної, зрілої та загальної архітектури 

важливо вирішити цю архітектурну проблему для успішного впровадження 

систем електронного урядування. 

Уважно вивчивши багато літератури, ми бачимо, що дуже мало з них 

повідомляє про технічну інфраструктуру та технічний будівельний блок 

інфраструктури електронного уряду. 

Це дослідження допоможе урядам, зокрема ІКТ-рішенням та політикам, та 

зацікавленим сторонам зрозуміти основні ключові технологічні елементи для 

побудови стійкої, надійної та успішної системи електронного уряду. Ми 

представляємо повний набір ключових факторів, які необхідні для побудови 

системи електронного урядування. Ця інтегрована структура архітектури буде 

реалізовувати інтерфейс між додатками / послугами електронного уряду та 

технічною інфраструктурою, як проілюстровано на наступному Рис. 1. 

Ця архітектура структурована в чотири шари, які представляють 

ієрархічний рівень від доступу користувачів через додатки / послуги 

електронного уряду до ядра електронного уряду (ми називаємо це середовищем 

електронного уряду) на основі наявної інфраструктури. Перший рівень цієї рамки 

представляє користувачів / зацікавлених сторін електронного уряду, які можуть 

використовувати урядові програми / послуги через різні пристрої (наприклад, 

мобільні телефони, Інтернет, ПК або інтерфейси). 
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Рис.1 - Запропонована архітектура середовища електронного урядування 

порівняно з традиційною абстракцією операційної системи 

 

 

1.2.1 Аналіз архітектури електронного уряду Йорданії.  
 

За останнє десятиліття уряди всього світу зазнавали сильного тиску, щоб 

прийняти та використовувати технології, які покращують надання послуг своїм 

громадянам. Зокрема, зростаюче використання інформаційно-комунікаційних 

технологій (ІКТ), а також пов'язані з ними практики в галузі освіти, комерції та 

проникнення мережі Інтернет серед громадян посилили потребу урядів рухатися 

в слід за динамікою розвитку технологій.  

Крім того, уряди все більше докладають зусиль, щоб відповідати 

очікуванням своїх громадян. Вони прагнуть використовувати електронні 

послуги, як засіб для поліпшення суспільних послуг, підвищення ефективності, 

ступеня прозорості та, перш за все, скорочення витрат. Багато урядів країн 
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стикаються з основною проблемою, оскільки їм потрібно створити ефективну 

систему електронного урядування, яка б обслуговувала людей так, як вони б того 

хотіли, і також відповідала цілям уряду, особливо в частині зниження 

витрат [23, 24]. 

Крім того, система електронного урядування повинна бути захищеною від 

загроз, а також мати можливість використання протягом тривалого періоду, 

дозволяти уряду вносити часті зміни для вдосконалення. Головна ідея рухається 

разом з динамічними технологіями, які громадяни, бізнес та організації 

застосовують щодня [23, 24]. 

Таким чином, важливим аспектом системи електронного урядування є її 

структура чи архітектура, яка визначає її макет та здатність працювати та 

відповідати очікуванням, а також потребам громадян. Електронне урядування, 

прийняте різними країнами світу демонструє помітні відмінності в їх архітектурі, 

тим більше, що рівень ієрархії різниться в залежності від різних систем надання 

державних послуг.  

Крім того, ми плануємо провести порівняльний аналіз існуючої 

архітектури електронного уряду Сполучених Штатів Америки та Йорданії. 

Йорданія, одна з країн, що розвиваються на Близькому Сході, та є 

прикладом країн, які прийняли систему електронного урядування для 

покращення надання послуг. Крім того, Йорданія - одна з країн регіону, яка 

нещодавно почала впроваджувати електронне урядування, тому система 

електронного уряду є відносно недавньою. 

В даний час мало дослідників намагаються розробити хороший аналіз 

йорданської системи електронного уряду, особливо шляхом порівняння з 

розвиненими країнами, такими як США.  

Архітектура електронного уряду відноситься до компонентів, стандартів, 

технологій, додатків та бізнес-моделей або моделей процесів електронної 
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комерції, які застосовують урядові організації для полегшення їх взаємодії та 

підвищення продуктивності. 

Тому потрібно брати інформацію, засновану на наукових дослідженнях, із 

таких галузей, як електронна комерція, електронний бізнес та електронні 

послуги, а також широкої області інформаційних технологій при обговоренні 

електронного урядування. 

В даний час архітектура електронного уряду Йорданії базується на 

структурі, яка має чотири шари, що з'єднані двонаправленими стрілками. Вона 

відображає ієрархічні рівні впровадження систем електронного урядування. 

Архітектура електронного урядування також показує логічне з'єднання шарів, що 

дозволяє передавати дані та послуги в обох напрямках (як від органів державної 

влади до громадян та організацій, так і навпаки). 

Рівень доступу є першим та найвищим рівнем і ілюструє сторони, які 

користуються державними послугами, а також конкретні канали доступу до них. 

Другий рівень – це електронний уряд, його мета – інтегрувати всю 

інформацію, а також послуги різних організацій чи відомств [26]. 

Рівень електронного бізнесу є третім, його мета – інтегрувати джерела 

даних у різних органах державної влади та організаціях, підприємствах, фірмах. 

Він також функціонує для надання інформації та доступу для порталу 

електронного уряду. 

Четвертий та останній рівень – це ІКТ-інфраструктура електронного уряду, 

яка побудована для зв'язку з усіма урядовими установами та частинами, що 

забезпечує підтримку урядових операцій, а також ефективне обслуговування 

громадян. 

Рівень ІКТ та інфраструктури – це фактичний каркас, на якому розміщена 

архітектура електронних підприємств та національна основа електронного уряду. 

Існує робота з розвитку та розширення операційного центру для інтеграції служб 

електронного урядування в рамках одного порталу [19-21]. 
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Крім того, урядові установи та відомства та їх служби були оцифровані для 

забезпечення того, щоб вся урядова інформація знаходилася в електронному 

вигляді та була доступною для громадян та організацій у будь який час та в будь-

якому місці.  

Бізнес-рівень дозволяє громадянам здійснювати взаємодію з установами та 

урядом за допомогою електронних платежів. Інфраструктура була оновлена та 

інтегрована для підтримки системи електронного уряду, включаючи покращений 

доступ до ефективних ІКТ та пов'язаних з ними технологій та обладнання, таких 

як комп’ютери, Інтернет та мобільні телефони. 

На основі знань про службову ієрархію в уряді була розроблена архітектура 

електронного уряду [16]. 

 

 

1.2.2 Модель архітектури електронного уряду Йорданії 
 

Структура архітектури системи електронного урядування, прийнятої 

Йорданією виглядає наступним чином, як показано на Рис. 2. 

 

Шар доступу 

Цей рівень описує канали, через які користувачі можуть отримати доступ 

до державних послуг. У цьому випадку термін "користувачі" позначає різні 

сторони, такі, як:, бізнес-організації, державні службовці, члени громади, 

громадяни або організації та відомства інших урядів. Вони є важливими 

складовими будь-якого уряду. 

Вони є каналами, за допомогою яких доступ до інформації та послуг 

здійснюється, використовується та обмінюється за допомогою багатьох 

технологій. Шар технологічного доступу – один з усіх чотирьох шарів у рамках 

каркасу [16]. 
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Рис. 2 - Модель архітектури електронного уряду 

 

Це управляється, а також контролюється користувачами. Тим не менш, 

організації в державному секторі зобов'язані надати загальний метод або засоби 

пошуку та доступу до всіх державних служб та інформації, розробити спільний 

зовнішній вигляд та структуру за різними каналами та відповідати технічним 

стандартам. Крім того, вони повинні підтримувати загальний метод координації 

каналів та API, Application Programming Interface. 

 

Шар електронного уряду 

Метою рівня електронного уряду є інтеграція цифрових даних різних 

організацій у загальний веб-портал державних служб. Ідея полягає в інтеграції 

цих організацій у веб-портал, який представляє єдиний портал електронного 
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уряду. Завданням є вдосконалення та підвищення можливостей різних 

користувачів отримати доступ до державних ресурсів та зменшити витрати на 

послуги з обробки даних. Крім того, вона прагне надати організаціям можливість 

надавати послуги високої якості.  

Веб-портали є важливими підсистемами в системах електронного 

урядування, оскільки вони використовуються при розробці ініціатив 

електронного уряду. Вони також дозволяють створити електронні канали 

взаємодії, щоб надати можливість уряду та іншим сторонам спілкуватися та 

взаємодіяти в обох напрямках. В основному вони встановлюють електронний 

зв’язок та взаємодію чотирма способами – між урядом та громадянами, між 

державою та державними працівниками, між урядовими та діловими 

організаціям та міжурядовими зв’язками. 

Крім того, цей шар виконує важливу роль, що дозволяє користувачам 

використовувати веб-браузер для отримання доступу до урядових програм, а 

також корпоративної інформації, необхідної їм. Для того, щоб з'єднати між собою 

розпорошені джерела інформації, портал має веб-додаток на основі 

інтерфейсу [16].  

Цей шар також дозволяє урядам керувати всією інформацією. Це також дає 

змогу уряду дозволити користувачам налаштувати необхідні їм дані з інформації, 

що міститься у сховищі на порталі. 

Важливо також зазначити, що інтегрований портал у цьому шарі є 

важливим для скорочення накладних витрат та покращення потоку інформації. 

Раніше, коли більшість урядів використовували традиційні методи управління 

інформацією, громадяни витрачали багато часу на доступ до урядової інформації. 

Зокрема, якщо громадянин переїхав з одного місця проживання в інше, йому або 

їй потрібно було заповнити та повернути бланк із зазначенням зміни місця 

проживання. І так для кожної організації, яка це потребує. Процес був важким, 

трудомістким і нудним. 
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Веб-портал вирішує цю проблему, оскільки громадянину більше не 

потрібно оновлювати інформацію про зміну місця проживання чи адресу для 

кожної організації, що цікавить. 

Тим не менш, є кілька проблем, які впливають на розробку єдиного 

урядового порталу для обробки всіх державних даних та інформації. Наприклад, 

розмір уряду досить великий, і кожен уряд складається з багатьох організацій, 

відомств, дирекцій та інших установ. 

По-друге, іноді важко визначити конкретні особливості або додатки, які 

мають значення при створенні урядового порталу, здатного надавати якісні 

послуги. Крім того, існує технічна проблема для створення єдиного порталу, 

оскільки він вимагає взаємодії всіх державних органів влади та їх систем. Для 

цього потрібні складні технології та інтеграція системи. Крім того, для надійної 

роботи, управління та підтримання системи необхідна кваліфікована робоча 

сила [16]. 

 

Шар електронного бізнесу 

Рівень електронного бізнесу зосереджується на застосуванні та 

інструментах ІКТ. Він використовує ці аспекти для розвитку обміну знаннями та 

інформаційного процесу в мережі. Мережі будуються всередині організацій та 

між ними. Основна лінія полягає в інтеграції проміжних додатків рівня 

електронного уряду з бекендом.  

Інтеграція цього шару забезпечує безперебійне функціонування і 

автоматизовані канали зв'язку між організаціями в режимі реального часу. Це 

дозволяє державним службовцям взаємодіяти з іншими департаментами, 

агенціями та органами. 

Отже, шар є необхідним у підтримці ефективних процесів прийняття 

рішень, формуванні ланцюжків вартості та зміцненні відносин між діловими 

партнерами через електронну систему. 
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Інфраструктурний шар 

Цей шар зосереджений на тих технологіях, які необхідні для надання 

державних послуг надійним та ефективним способом. Мета технологій - 

підтримка та інтеграція того, як працюють інформаційні системи на рівні 

електронного бізнесу та в усіх задіяних організаціях. Вони забезпечують 

необхідні стандарти та протоколи за допомогою чітко визначеної мережі та 

комунікаційних підходів. Основні технології цього шару включають локальну 

мережу, базу даних, а також апаратні ресурси, такі як комп'ютери, 

маршрутизатори, мобільні телефони та інші гаджети. 

 

 

1.2.3 Порівняння архітектури електронного уряду в Йорданії з 
архітектурою США.  
 

Дослідивши систему електронного уряду та інтелектуального уряду в США 

та електронне урядування Йорданії можна отримати декілька відмінностей. 

По-перше, зрозуміло, що Америка, на відміну від Йорданії, має більш довгу 

історію використання цифрових систем у наданні державних послуг, оскільки їх 

системи використовуються з 2002 року та знову були вдосконалені у 2009 році. 

Йорданія, навпаки, почала мігрувати державні служби від попередніх систем до 

платформи електронного уряду в 2015 році, через 13 років після США.  

По-друге, зрозуміло, що США вже переходять від електронного уряду до 

системи розумного уряду. В новій моделі кожне федеральне агентство та 

відомство буде підключено до єдиної платформи, див. Рис. 3. Ця модель буде 

підтримуватись складними цифровими системами з електронними підписами. З 

іншого боку, нова система Йорданії все ще впроваджує систему електронного 

уряду, а не систему розумного уряду, незважаючи на те, що обидві системи 

мають однакові цілі. 
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Крім того, слід зазначити, що система розумного уряду США дозволить 

інтегрувати повну взаємодію між урядом та громадянами. Зокрема, використання 

соціальних медіа та додатків. Це дозволяє громадянам обговорювати урядову 

інформацію, дії та діяльність. В той час як система Йорданії, навпаки, обмежує 

використання соціальних медіа, як методу побудови відносин між владою та 

громадянами. 

 

 
Рис. 3 - Структура електронного уряду США 

 

У США прийнята урядом система електронного урядування базується на 

керівних принципах, встановлених для використання цієї системи державними 

структурами. По-перше, важливо зазначити, що система базується на Enterprise 

Service Bus (ESB). 
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Також, в США будь-яка державна організація, яка бажає опублікувати 

свою послугу через електронний уряд, повинна відповідати стандартам формату 

файлів обміну (IFF), що описано в інструкціях IBM. 

Крім того, така організація повинна публікувати свої послуги через 

систему електронного уряду та відповідно до стандартів UDDDI. Агент також 

повинен добре розуміти функцію гарантованої доставки, яка підтримується ESB. 

По-перше, ESB повинен мати підтримку адресації веб-служб (WS-

Addressing). 

По-друге, він також повинен мати підтримку WS-політики, WS-

координації та WS-посередницьких повідомлень. Усі державні агенти, які 

бажають інтегрувати додатки або портали, повинні узгоджуватися з настановами 

адміністрації порталу електронного уряду. Все це дозволяє США тримати рівень 

задоволення населення в сфері електронного урядування на належному рівні 

(див. Рис. 4). 

 

 
Рис. 4 -  Задоволеність громадян США послугами електронного урядування. 
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Станом на перше півріччя 2019 року задоволеність клієнтів послугами 

електронного урядування досягла 75,2 індексних балів. Оцінка електронного 

урядування складається з результатів вимірювань у категоріях федеральних веб-

сайтів електронної комерції та транзакцій, веб-сайтів з новинами, а також на 

порталах та сторінках вакансій. 

Найбільшим попитом користується Національний центр інформації про 

біотехнології. Центр контролю та профілактики захворювань має майже 27,7 

мільйонів відвідувань. Статистику подано на Рис. 5. 

 Що стосується Йорданії, то служби електронного уряду відіграватимуть 

важливу роль у підтримці середньострокової стратегії розвитку Йорданії. 

 

 
Рис. 5 - Статистика найпопулярніших веб-доменів уряду США станом на 

червень 2019 року. 
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План економічного зростання Йорданії (JEGP) на 2018-2022 роки має на 

меті 12% річного зростання в секторі ІКТ протягом періоду. 

Планові вдосконалення бізнес-середовища королівства тягнуть за собою 

запуск нових ліцензійних бізнес-послуг в Інтернеті та інших послуг, в той час як 

зусилля, спрямовані на боротьбу з корупцією та збільшення припливу державних 

доходів, залежатимуть від розширення послуг електронного урядування, 

особливо у сфері платформ онлайн-платежів. 

 

 

1.3 Відкриті стандарти 

 

Все частіше уряди розробляють рамки інтероперабельності електронного 

уряду (e-GIF, e-Government Interoperability Framework) для визначення 

архітектури та стандартів взаємодії. Вони надають вказівки щодо планування 

нових систем та програм електронного урядування, забезпечуючи можливість 

нових додатків спілкуватися з існуючими системами та технологіями. Як і інші 

елементи електронного уряду, сумісність найкраще досягається шляхом 

консультацій із зацікавленими сторонами – у цьому випадку джерелами та 

користувачами урядових даних. Гонконг пішов на крок далі та провів 

консультації з громадськістю та галузями щодо своєї системи взаємодії, звіти про 

які доступні в Інтернеті. 

Стандарт – це узгоджений набір визначень, що описують специфікації для 

створення та впровадження технології чи процесу. Стандарти зазвичай 

створюються міжнародними організаціями, такими як Сектор стандартизації 

телекомунікацій МСЕ (МСЕ-Т) або регіональними структурами, такими як 

Європейський інститут стандартів телекомунікацій (ETSI), (Джонатан Цук, 

"Сумісність державних послуг в Європі", грудень 2005 р.). 
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Значна частина функціональних можливостей Інтернету базується на 

міжнародних стандартах, розроблених робочою групою Internet Engineering Task 

Force (IETF), Всесвітнім консорціумом веб-сторінок World Wide Web Consortium 

(W3C) та Організацією Структурованих інформаційних стандартів (OASIS). 

Так, наприклад уряд Великобританії визначає критерії, за допомогою яких 

можна виміряти прийнятність стандарту: 

• сумісність – лише стандарти, що стосуються взаємопов'язаності систем, 

інтеграції даних. Вказуються метадані про доступ до послуг та керування 

вмістом; 

• підтримка ринку – вибрані технічні характеристики широко 

підтримуються ринком і, ймовірно, знижуються витрати. 

• масштабованість – обрані стандарти здатні масштабуватись, щоб 

задовольнити більшість потреб. 

• відкритість – стандарти задокументовані та доступні громадськості. 

Міжнародні стандарти – перевага надаватиметься стандартам із 

найширшою компетенцією, настільки доцільно міжнародні стандарти 

переважатимуть перед стандартами ЄС, а стандартам ЄС віддаватимуть перевагу 

перед стандартами Великобританії (e-GIF). Роки оновлення e-GIF 

продемонстровані на Рис. 6, 7.  

Нова Зеландія також прийняла комплексний електронний GIF, який 

стосується як технічних стандартів, так і процесів управління. У Новій Зеландії є 

веб-сайт, присвячений його сумісності, що включає набори інструментів 

стандартів, веб-рекомендації та діючу стратегію електронного урядування, а 

також інструменти планування, такі як контрольні списки для керівників 

програм. Аналогічно, e-GIF уряду Великобританії зобов'язує федеральні 

відомства дотримуватися політики та специфікацій інтероперабельності, а його 
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веб-сайт із сумісності містить інструменти та рекомендації для розробників 

інформаційних систем. 

 

 

Рис. 6 - Роки оновлення e-GIF 

 

Різними країнами "відкриті стандарти" визнаються та приймаються на 

національному рівні. Вони розробляються спільно через належний процес, є 

нейтральними до продавців і не покладаються на комерційну інтелектуальну 

власність. Відповідні принципи визначення відкритих стандартів включають: 

• Доступність 

• Максимізуйте вибір кінцевого користувача 

• Без роялті 

• Відсутня дискримінація 

• Розширення або підмножина 

• Захист від хижої практики. 

• Програмне забезпечення з відкритим кодом (OSS) 
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Рис. 7. Стандарти перелічені в e-GIFS 

 

Незважаючи на те, що уряди використовують як власне програмне 

забезпечення, так і програмне забезпечення з відкритим кодом (Open Source 

Software, OSS). OSS протягом останніх років приділяли значну увагу через 

сприйняті переваги в плані витрат, безпеки та гнучкості. На Рис. 8 зазначено 

найбільш бажані стандарти. 

Деякі також стверджують, що використання відкритих джерел у країнах, 

що розвиваються, може пришвидшити зростання місцевих однорангових 

відкритих джерел та пов'язаних з ними галузей обслуговування. Дослідження, 
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замовлене ЄС, досліджувало як переваги OSS, так і те, як уряди можуть краще 

підтримувати розвиток галузей з відкритим кодом. 

Важливо зазначити, що OSS рідко коли є безкоштовним. Хоча може не 

бути початкового внеску, пов’язаного з ліцензією на відкритий код, можуть бути 

довгострокові витрати, пов'язані з підтримкою та управлінням. Зважаючи на те, 

що багато продуктів OSS постійно розвиваються, необхідні спеціалізовані знання 

для постійного обслуговування та підтримки. Це фактор ризику використання 

програм OSS. Для порівняння, комерційне програмне забезпечення (з закритим 

вихідним кодом) має більш високу початкову ліцензію, підтримку програмного 

забезпечення та плату за оновлення, але підтримка, як правило, більш стабільна. 

 

 
Рис. 8 - Частота прийняття стандартів урядами. 
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Кілька урядів, включаючи Бахрейн, Китай, Коста-Ріку, Малайзію, 

Філіппіни та Південну Африку, зараз мають заявлену політичну перевагу щодо 

OSS. Інші, включаючи Аргентину, Венесуелу, Бразилію, Перу та Болгарію, пішли 

на крок далі і доручили використовувати OSS. Опитування, проведене Центром 

стратегічних та міжнародних досліджень 2004 року, визначило використання 

OSS у понад двадцяти розвинених країнах та країнах, що розвиваються. У 2005 

році ЄС провів опитування використання OSS в електронному уряді. 

Існує багато шаблонів з відкритим кодом, програм та інструментів, 

доступних для створення веб-сайтів, програм «взаємодія» та «транзакція». 

Постачальники програмного забезпечення з відкритим кодом часто є 

некомерційними організаціями, а веб-сайт – основним засобом розповсюдження 

продуктів. 

 

 

1.4. Відкриті дані 

 

Ідея запропонувати відкритий уряд та зробити доступними дані 

державного сектору не нова. Дійсно, у США вже в 50-х роках минулого століття 

було сказано, що уряд повинен бути «відкритим» [135]. 

Основна мета полягала в тому, щоб досягти кращої підзвітності, і 

відповідно це вимагало, щоб урядові дані були більш доступними. За останні два 

десятиліття – на тлі стрімкого розвитку Інтернету – ідея відкритих даних 

отримала нове життя. На зламі тисячоліть урядові портали з відкритими даними 

були створені в кількох країнах [42].  

Термін «відкриті дані», як вираз із спеціальним значенням, може бути 

датований маніфестом Фонду «Відкриті знання» 2006 року [59, 60], хоча цей 

заклик був переважно загальною пропозицією, він також стосувався наукових та 

інших даних. Дані можна назвати «відкритими», якщо вони вільно доступні у 
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машиночитаному форматі та можуть бути використані, повторно використані або 

розповсюджені для будь-яких цілей [59].  

Дані про «відкриті уряди» як особлива спеціальна область з'явилися 

наприкінці першого десятиліття цього століття, коли вони були приведені у центр 

уваги як частина (омолодженого) відкритого урядового руху [42, 128]. Основою 

концепції відкритого уряду є те, що громадяни мають право отримувати доступ 

до даних, інформації та документів, що створюються урядами, а також до 

процедур державного сектору [60]. 

Необхідно розробити національну стратегію відкритих даних та план дій 

щодо її впровадження для конкретних типів інформації. Для відкритих даних 

побудова стратегії та пов'язана політика так само важлива, як і для електронного 

уряду. Політика і стратегія повинні чітко встановити право доступу та 

повторного використання інформація, а також обов'язок використовувати 

відкриті ліцензії. Стратегію слід розробляти у співпраці з міжнародними 

експертами в галузі відкритих даних та державними службовцями високого 

рівня, щоб забезпечити залучення найкращих спеціалістів. Зокрема, важливим є 

залучення державних установ для успішної стратегії відкритих даних. 

Стратегія повинна включати такі розділи: 

• місія, бачення, мета, принципи та цінності; 

• керівні принципи, опис головного принципу управління відкритими 

даними (наприклад, відкриті за замовчуванням). 

• домени з високим пріоритетом (наприклад, транспорт, економічний ріст, 

навколишнє середовище, здоров'я).  

Кожен домен повинен містити список (або посилання) на відповідні набори 

даних. 

• переваги та використання відкритих даних Open Data. 

• загальні цілі, які задають напрямок відкритих даних. 
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• передбачувані вигоди, які описують потенційні соціальні, економічні та 

політичні результати. 

• план імплементації, де необхідні дії для кожної стратегічної теми, терміни 

їх виконання і перераховані підрозділи, відповідальні за їх виконання. 

Стратегія також повинна супроводжуватися технічним планом дій. Такий 

план є основою, на якій будуть побудовані відкриті дані в країні. Зокрема, план 

повинен стосуватися наступних елементів: 

• Ліцензія на відкриті дані: переконайтеся, що умови ліцензування є 

доступними (з юридичної та технічної точки зору на порталах); 

•  Стандарти (наприклад, метадані, веб-сервіси): гарантуйте, що 

стандартизація має високий пріоритет імплементації; 

• Уникати створення складних рішень, що не мають інтероперабельності, 

що призведе до збільшення довгострокових витрат; 

• Формати даних: визначають чіткі формати публікації інформації про 

громадський сектор та навколишнє середовище;  

•  Забезпечити механізми моніторингу; 

•  Метадані для показників, включаючи індикатори середовища: 

забезпечують механізми визначення та підтримки опублікованих даних.  

Крім того, оскільки країна стає більш досконалою з точки зору публікації 

та управління відкритими даними, план технічної реалізації повинен розвиватися 

разом з нею. 

Зокрема, метою повинно бути опублікування всієї інформації про 

державний сектор та навколишнє середовище як пов'язані відкриті дані. 

Використання стійких та масштабованих уніфікованих ідентифікаторів 

ресурсів – URI. 

Стратегія відкритих даних встановлює основні цілі, які потрібно досягти. 

Цифрова стратегія підкреслює основні цілі розвитку електронного уряду в країні, 

включаючи ІКТ-інфраструктуру та використання технологій у цілому по країні. 
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Ці цілі мають бути реалізовані з урахуванням реалій країни, зокрема 

організаційної структури (розподілу обов'язків), бюджету та ресурсів, а також - 

пріоритетів. Зазвичай План дій містить низку дій, які відносяться до конкретних 

установ / робочих груп. Вони перекладаються на програми чи проекти. Крім того, 

міжнародна прихильність до досягнення національного плану дій також може 

бути способом реалізації плану дій на національному рівні та залучення 

зацікавлених сторін. Така прихильність може бути перекладена, наприклад, при 

участі в таких ініціативах, як "Партнерство відкритого уряду". 

Партнерство відкритого уряду надає підтримку (наприклад, вебінари) для 

розробки проекту національного плану дій. Плани дій публікуються у вигляді 

серії "Зобов'язання" та проходять моніторинг. У Плані дій проводиться 

періодичний огляд, принаймні 2 звітів: середньострокового та кінцевого огляду. 

Щоб полегшити розвиток відкритих даних у країні, необхідно розробити 

політику відкритих даних. На практиці можна створити політику відкритих 

даних на основі Рекомендації Європейського порталу відкритих даних або 

прийняти Хартію відкритих даних. 

Хартія відкритих даних – це сукупність принципів та належних практик 

щодо публікації урядових відкритих даних. Вона була заснований у 2015 році, і 

її головна мета – "впровадити культуру та практику відкритості в урядах 

способами, стійкими до змін, шляхом відкриття даних". 

Хартія фокусується на шести основних принципах публікування відкритих 

даних: 

1. Відкритість за замовчуванням – усі державні дані мають бути 

відкритими, якщо це не суперечить Закону, національній безпеці або існують 

причини для захисту цих даних. 

2. Своєчасність та всебічність – для того, щоб дані були актуальними і 

корисними, вони повинні публікуватися швидко і в немодифікованій формі. 
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3. Доступність та зручність – дані повинні надаватися у машино читаних 

форматах, їх легко знайти, описані за допомогою метаданих та під відкритою 

ліцензією. 

4. Порівняння та сумісність – використання загально узгоджених 

стандартів даних може забезпечити сумісність і, таким чином, збільшити 

потенційне значення від використання різних наборів даних. 

5. Поліпшення управління та залучення громадян – відкриті дані можуть 

служити інструментом для покращення прозорості уряду. 

6. Інклюзивний розвиток та інновації – відкриті дані можуть бути 

використані для заохочення інновацій та економічного розвитку. 

До речі, статут відкритих даних має Україна та її міста Дрогобич, Львів, 

Чернівці, Вінниця, Дніпро. Важливо зазначити, що принципи політики відкритих 

даних повинні бути доступними для всіх державних установ. 

Фонд W3C пропонує основну модель для відкритих даних щодо зрілості: 

5-зіркову модель відкритих даних (див. Рис. 9). 

 

 
Рис. 9 - П’яти-зіркова модель відкритих даних згідно W3C 

 

Як ми вже зазначали вище, важливо, щоб дані були доступні у машино-

читаному форматі, щоб їх можна було легко використовувати повторно. 

Найпопулярніші формати наступні: xls(x), csv або tsv, xml, json та dbf або 

mdb. Хоча всі формати легко використовувати багаторазово, електронні таблиці 

xls – найбільш поширені.  
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Слід зазначити, що електронні формати, такі як pdf, html, ods, txt, jpeg або 

png, не вважаються машино читаними – хоча деякі методи можуть бути 

використані для отримання інформації. Відсутність стандартної структури 

класифікує їх як не машино-читані формати. 

Варто також зазначити, що публікація даних через інтерфейси 

програмування (API) може значно полегшити доступ та використання даних. 

Під час вимірювання впливу відкритих даних важливо зрозуміти 

ефективність політики, програми чи ініціативи щодо відкритих даних. Насправді, 

у більшості країн виникають труднощі у передачі переваг відкритих даних, навіть 

якщо були зроблені чіткі дослідження, і сотні історій успіху доступні. Отже, для 

країн Східного партнерства важливо створити "рамку оцінки впливу", щоб 

оцінити рентабельність інвестицій (ROI) шляхом впливу. 

 

1.4.1 Дані про відкритий уряд 
 

За останнє десятиліття все більше країн ініціювали власну відкриту 

урядову програму, і в результаті кількість доступних наборів даних значно 

зросла [48, 59, 148].  

У той же час, і це особливо стосується даних, якими володіють уряди та їх 

підвідомчі установи, - реальна цінність відкритих даних полягає в їх подальшому 

повторному використанні, головним чином тому, що відкриті дані держави 

роблять можливими кілька ініціатив, орієнтованих на комерційні послуги, навіть 

для підприємств, які не прагнуть володіти будь-якими даними [101].  

Це означає, що комерційне використання приділяє більше уваги 

посиленню соціальних, суспільних та політичних запитів, останні спрямовані на 

посилення участі громадян у демократичних процесах прийняття рішень. В 

контексті Європейського Союзу, програма Європейської комісії з питань 

інформаційного забезпечення в громадському секторі розпочалась у 2003 
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році [66]. Вона започаткувала поштовх до публікації відкритих урядових даних, 

тоді як ініціатива "Порядок розвитку цифрових програм" 2010 року [62,152] 

рухалася в напрямку, що сприяла соціально-економічному використанню 

опублікованих даних. 

Створення централізованого порталу даних, яким керує одна установа, є 

важливим для управління відкритими даними. Хоча країни Східного партнерства 

зазвичай мають один портал (або більше) відкритих даних, вони часто не такі 

розвинені, як могли би бути. 

Країни Східного партнерства, в тому числі і Йорданія, могли б використати 

найкращі практики цих порталів для подальшого розвитку власних порталів. 

Так, наприклад, портал Data.gov.ie Ірландії призначений для забезпечення 

легкого доступу до наборів даних, вільних у використанні та повторному 

використанні. Порталом керує відділ урядових реформ Департаменту державних 

витрат. Портал забезпечує широку функціональність. На Рис. 10, нижче 

представлена домашня сторінка порталу. 

 

 
Рис. 10. Функціонал урядового порталу Ірландії 
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Так, основні розділи ірландського порталу включають: 

• Набори даних – на порталі майже 9000 опублікованих наборів даних із 

100 установ. Набори даних можна шукати за основними критеріями: ключовими 

словами, видавцем, ліцензією, темою, форматом, датою випуску та датою 

останнього оновлення. 

• Видавці – надано список зі 103 видавців. Видавцем є будь-який орган 

ірландського громадського сектору, який публікує відкриті дані на цьому 

порталі. Кожна установа має свій профіль, в якому представлена певна кількість 

наборів даних, кількість загальних переглядів, основні використані теги, список 

опублікованих наборів даних, їх формати й ліцензії та інша інформація про 

установу. 

• Запропонувати дані – ця функція дозволяє користувачам запропонувати 

набір даних, які, на їх думку, слід опублікувати. Для того, щоб запропонувати 

набір даних, користувачі повинні заповнити форму та надати відповідну 

інформацію про набір даних. Список запропонованих наборів даних надається. 

• Вітрини – збирають найкращі приклади використовуваних наборів даних 

для подальшого розуміння, ідей та натхнення. 

• Інше – останні новини, посібник для видавців та розробників та інші 

публікації, що надаються на сайті порталу. 

Просування відкритих даних в організаціях зазвичай починається з 

навчання державних службовців. Дійсно, державні службовці повинні мати 

знання та навички для підготовки, очищення, публікації та реалізації ініціатив 

громадян. 

Тренінг може включати такі теми, як: 

• основні принципи відкритих даних, 

• використання відкритих даних, як інструмент для вирішення політичних 

викликів,  



58 
 

• тематичні дослідження переваг, 

• навички вивчення даних, 

• та практичні аспекти відкриття, публікації, законодавчої бази та 

ліцензування. 

Тим не менш, навіть надаючи всі інструменти для публікації відкритих 

даних, органи влади можуть бути не зацікавлені у відкритті даних через 

відсутність мотивації чи знань про можливі вигоди. 

Тому важливо правильно інформувати, а також оприлюднювати внески 

кожної організації у поле "Відкриті дані". Наступний Рис. 11 описує інструменти 

просування відкритих даних в установах. 

 

 
Рис. 11 - Інструменти для просування відкритих даних 

 

Збирайте відгуки користувачів та забезпечуйте нові засоби комунікації між 

постачальниками відкритих даних та користувачами. 

Справжній потенціал відкритих даних можна розкрити лише шляхом 

випуску правильних наборів даних для споживачів. У цьому контексті портал 

відкритих даних повинен забезпечувати механізми передачі побажань та 

зворотного зв’язку від споживачів даних до постачальників даних. 
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Висновки до розділу 1 

 

По-перше, має бути визначена і зафіксована концепція електронного уряду 

через дослідження, визначені цілі діяльності, без прив’язки до конкретних 

технологій, що використовуються тими чи іншими постачальниками послуг чи 

інформації, а також чітко визначена діяльність всіх пов'язаних суб'єктів.  

По-друге, має бути прийняте єдине розуміння основних технологічних 

факторів та характеристик як основних складових системи електронного 

урядування. Чітке розуміння цих складових важливо для успішного досягнення 

та впровадження стійких систем електронного урядування.  

По-третє, потрібно мати провалідовану, практичну та зрілу технічну 

архітектуру електронного уряду. Існують різні підходи та архітектури, проте 

переважно ці підходи вважаються лише теоретичними з багатьма потенційними 

бар’єрами до адаптації. Тому для подальшого дослідження та практичної, зрілої 

та загальної архітектури важливо вирішити цю архітектурну проблему для 

успішного впровадження систем електронного урядування. 

Уважно вивчивши багато літератури, ми бачимо, що дуже мало джерел 

повідомляє про технічну інфраструктуру та технічний будівельний блок 

інфраструктури електронного уряду. 

 

З огляду на інформацію, викладену вище, можна запропонувати наступні 

рекомендації: 

1. Перетворення на послуги електронного уряду слід розглядати як процес 

реформування та реструктуризації, а не просто як комп’ютеризація 

державних операцій. 
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2. Поліпшення поінформованості може бути досягнуто шляхом 

проведення навчальних курсів «E-Government» за допомогою існуючих 

академічних установ. 

3. Запозичити ідеї США, які успішно впровадили подібний електронний 

уряд. 

4. Зрозуміти основні причини використання послуг E-Government, перш 

ніж витрачати час та ресурси на їх імплементацію; 

5. Ключовим фактором успішної реалізації є ініціатива з питань 

електронного уряду з боку органів державної влади. 

6. Партнерство з приватним сектором. Приватний сектор може бути 

джерелом розподілу витрат, технологій та проектів, а також експертизи 

управління.  

7. Створення стимулу, допомоги місцевим компаніям зростати та ставати 

повноправними партнерами у сфері послуг електронного уряду. 

8. Створити чітке спільне бачення послуг електронного уряду. Процес 

трансформації повинен розпочатися із встановлення широкого бачення 

розвитку служб електронного урядування. Має бути визначений процес 

розповсюдження інформації всім зацікавленим сторонам, включаючи 

громадян, бізнес, чиновників, групи громадянського суспільства. 

9. Подолання та керування опором змінам. Поясніть працівникам цілі 

трансформації. Поясніть чиновникам, якими будуть їх нові обов’язки та 

направленість роботи. Дуже важливо керувати очікуваннями та 

відповідним чином реагувати на зміну сприйняття на всіх етапах 

інтеграції, розгортання та роботи проекту електронного уряду. 
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РОЗДІЛ 2.  
ЗАДАЧІ ТА ПІДХОДИ ДО ЕЛЕКТРОННОГО УРЯДУВАННЯ 

 

 

Електронний уряд – це відносно нова область дослідження в галузі 

інформаційних систем (ІС), яка стосується використання ІКТ урядовими 

установами для надання послуг в електронному вигляді [137]. Електронний уряд 

являє собою використання державними установами інформаційних технологій 

(таких як широкосмуговий доступ до Інтернету та мобільні обчислення), які 

мають здатність трансформувати відносини з громадянами, бізнесом та органами 

влади [157]. 

Ці технології можуть слугувати різним цілям: кращому наданню 

державних послуг громадянам, поліпшенню взаємодії з бізнесом та 

промисловістю, розширення можливостей громадян через доступ до інформації 

або більш ефективному управлінню державою. Отримані переваги можуть 

зменшити корупцією, підвищити прозорість, створити більш зручні умови для 

бізнесу, підвищити дохідність та знизити витрати [49]. 

 

2.1 Електронний уряд в світі 

 

Перша значна поява концепції відкритих даних на рівні Європейського 

Союзу відбулася ще наприкінці 90-х, оскільки вже тоді визнавалася цінність 

інформації про державний сектор та дані як ключовий ресурс [110]. Пізніше, у 

так званій Директиві щодо інформації про громадський сектор (Директива 

2003/98 / ЄС) зазначено, що держави-члени повинні забезпечити максимальну 

доступність інформації про державний сектор для повторного використання 

третіми особами [66]. 



62 
 

До цього твердження питання відкритості даних було залишено державам-

членам ЄС для регулювання. Директива мала на меті каталізувати розвиток нових 

послуг шляхом надання даних у державному секторі ефективно і з сприятливими 

умовами [84].  

Європейська Комісія знову просувала ініціативи відкритих даних у своїй 

програмі "Цифрова програма для Європи", розпочатій у 2010 році [110]. 

Поправка 2013 р. (Директива 2013/37 / ЄС) розширила сферу дії директиви з 

відкритими даними [151]. Очікували, що доступність публічних даних стимулює 

вторинне використання таких даних, що не тільки сприяє прозорості уряду, а й 

підтримує інформаційну галузь. Потенційна цінність, що може бути наслідком 

повторного використання відкритої інформації про державний сектор в Європі, 

величезна: вона оцінюється в межах від 27 млрд. євро [62] до 68 млрд. євро [160]. 

Однак є певні перепони для реалізації цього потенціалу. Наприклад, Van 

Loenen та ін. [160] називають відповідне законодавство ЄС про захист даних 

складним та заплутаним, що спричиняє проблеми для успішного виконання 

порядку денного ЄС щодо відкритих даних.  

Крім того, переглядаючи імплементацію директиви PSI в Угорщині, можна 

визначити додаткові фактори, які можуть перешкоджати успіху цієї директиви. 

Він розглядає питання авторського права, формати власних даних та завищення 

цін як серйозні проблеми, які потрібно подолати. Він також зазначає, що важко 

підрахувати граничні витрати. Суб'єкти державного сектору як власники даних 

не мають мотивації ділитися своїми даними, а в випадку, коли вони самі виходять 

на ринок, вони мають несправедливу перевагу. 

Під час серії конференцій EGOVIS [91-93] було розглянуто декілька 

аспектів області даних про відкритий уряд. Матрін [107] представив 

екосистемний підхід із відкритими даними, впроваджений в європейській 

програмі BE-GOOD. 
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BE-GOOD – проект Interreg, спрямований на розблокування, повторне 

використання та отримання цінностей з інформації про громадський сектор (PSI) 

для розвитку служб, що керовують даними в галузі інфраструктури та 

навколишнього середовища.  

Автори розробили нову систему відкритих даних, яка базується на аналізі 

існуючих моделей відкритих екосистем. Вони ввели нову роль під назвою 

стимулятор, та нову стимулюючу функцію в концепцію екосистеми відкритих 

даних. 

Основна специфіка стимулюючої функції полягає в тому, що вона 

передбачає роздуми щодо впливу на екосистему. Потім стимулююча функція 

відіграє вирішальну роль в управлінні ризиками в межах екосистеми. Новий 

підхід був адаптований до контексту державних закупівель. 

Палмаріні та ін. [133] обговорювали законодавчу базу даних про відкритий 

уряд, яка діє в італійській правовій системі. Їх робота дає огляд емпіричного 

дослідження, проведеного на веб-сайтах муніципалітетів Італії (охоплює 35 

порталів) з метою вивчення зв’язку між законодавством про відкриті урядові дані 

та італійським Законом про прозорість. 

Шмідт та ін. [146] представив пілотний проект щодо пов'язаних відкритих 

даних (LOD. Вони детально описали основні особливості LOD та платформи e-

Participation на основі відкритих джерел та семантичних веб-технологій. 

Головною метою проекту було дозволити громадянам брати активну 

участь у громадських консультаціях у процесі прийняття рішень у ЄС. Їх рішення 

дає громадянам можливість брати участь у підготовці документів протягом 

усього процесу прийняття закону, наприклад, учасники можуть робити коментарі 

та поправки до кожного фрагменту документа або висловлювати свої настрої 

щодо них. 

Хансен та ін. [75] проаналізували передумови, масштаби та очікуваний 

вплив ініціативи відкритих урядових даних Данії. Їх дослідження були 
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зосереджені на ролі відкритої інформації про державний сектор як головного 

кроку на шляху до цифрового суспільства. Вони застосували принципи 

ініціативи відкритих урядових даних, як основу для обговорення датського 

підходу до відкриття урядових даних. В цьому дослідженні звертається увага на 

зауваження, щодо того, що відкриті урядові дані є лише одним із факторів 

просування інновацій, тоді як людські ресурси (кваліфіковані фахівці та 

дослідники), підприємці та венчурний капітал, мабуть, важливіші. 

Згідно з оглядом літератури, дослідники обговорюють відкриті дані та 

пов'язані з ними проблеми переважно з політичної чи технічної точки зору. 

Так, наприклад, в Індії служба e-Seva штату Андхра-Прадеш надає 

громадянам широкий спектр послуг, починаючи від оплати комунальних 

платежів до реєстрації автотранспорту. 

Ініціативи електронного уряду часто включають компоненти, які 

безпосередньо розширюють доступ до Інтернету. 

Наприклад, Кенія використовує технологію VSAT (Very Small Aperture 

Satellite Terminal) для створення публічних точок доступу до Інтернету в 

поштових відділеннях, які зазвичай доступні навіть у віддалених районах країн, 

що розвиваються. Такі точки доступу, якими керують люди, що розмовляють на 

місцевих діалектах мови, можуть стати спеціальними центрами навчання ІКТ, 

підвищуючи електронну грамотність та відкриваючи доступ до повного спектру 

онлайн-сервісів, що виходять далеко за рамки електронного уряду. 

За підтримки спонсорів у 2002 році Виборча Комісія Кенії оновила свою 

комп’ютерну та комунікаційну мережу, щоб вона могла оперативно перевірити 

через онлайн списки виборців тих, які втратили свої картки для голосування або 

чиї імена були відсутні у ручних списках виборців на відповідних виборчих 

дільницях. 

Управління інформацією громадського сектору уряду Великобританії 

(OPSI) відповідає за інформаційну політику, встановлення стандартів, 
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забезпечення доступу та заохочення до повторного використання інформації у 

державному секторі. OPSI надає широкий спектр послуг громадськості, 

інформаційній галузі, уряду та широкому суспільному сектору, що стосуються 

пошуку, використання та обміну інформацією. 

Багато урядів Північної Америки, зокрема органи місцевого 

самоврядування, також надають доступ до своїх даних, наприклад, округ 

Колумбія, включаючи інформацію про результати роботи своїх служб, 

наприклад, звіт про результати роботи органів влади у місті Нью-Йорк. 

У місті Карнатака, Індія, система реєстрації земельних ділянок Bhoomi 

автоматизувала 20 мільйонів земельних записів з моменту створення в 1998 році, 

приносячи користь фермерам, фінансовим установам та державним службовцям. 

Наприклад, фермери можуть швидко отримати свої земельні записи в 

центрі обслуговування громадян та бути захищеними від корупції та тиску. Хоча 

раніше, отримання записів відбувалося до 30 днів, тепер фермери отримують свої 

документи менше ніж за 2 хвилини. У цьому, як і в інших проектах електронного 

уряду, переваги включають не тільки підвищення ефективності, але й зменшення 

можливостей для корупції. Надання доступних державних послуг для громадян 

прозорим та ефективним способом також може сприяти зменшенню корупційних 

та довільних бюрократичних дій. 

Єгипетська митниця представила «єдине вікно» для торговельної 

документації та об'єднала двадцять шість перевірок в п'ять, в той час як 

електронна подача митних документів була запроваджена в Гані, Кенії, Маврикії, 

Руанді та Уганді. 

Корейська електронна митна служба за 10 років збільшила обсяг торгівлі в 

3,5 рази, а мита та податки, зібрані митницею, зросли втричі, тоді як кількість 

працівників митниці фактично зменшилася на 6 відсотків. Час, необхідний для 

оформлення експортованих товарів, тепер скоротився з 12 годин до 2 хвилин, а 

для імпортних товарів - з 2,5 годин до 1,5 години. 
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Існує ряд досліджень, проведених у різних країнах для вивчення 

впровадження електронного уряду (наприклад, дослідження [142, 143]); кожне 

дослідження сприяє забезпеченню чіткого теоретичного розуміння 

досліджуваних факторів, у їхній дослідницькій моделі. Ці дослідження 

розглядають потенційні переваги впровадження електронного уряду на основі 

кількох успішних регіональних програм електронного уряду. 

Однак, наскільки нам відомо, кілька емпіричних досліджень частково 

розглядають фактори прийняття електронного уряду в Йорданії [12, 28], та ще 

кілька кейсів ілюструють переваги впровадження послуг електронного 

урядування, наприклад [27, 86]. Більше того, ці дослідження мають описовий, 

концептуальний та дослідницький характер. Проте не розкривають відповідних 

фактів щодо сучасного стану електронного уряду в Йорданії. 

Таким чином, існує обмежена кількість досліджень, які детально 

розглянули питання про прийняття електронного урядування в Йорданії. Отже, 

робиться спроба виявити прогалини в літературі, які мали позитивний ефект для 

майбутніх досліджень у такій країні, що розвивається, як Йорданія, та 

забезпечити краще розуміння переконань громадян та організаційних 

особливостей урядів, які впливають на впровадження технологій ІКТ. 

Отже, у цьому підрозділі розглядаються організаційні чинники прийняття 

електронного урядування та аргументовано необхідність вивчення електронного 

урядування у світі, та в Йорданії зокрема. 

Структуровані інтерв'ю були проведені та використані в цьому дослідженні 

для збору даних. Дванадцять урядових установ та приблизно 36 осіб брали участь 

в індивідуальних зустрічах особисто або в телефонних розмовах, щоб дослідити 

їх сприйняття та ставлення до програми електронного урядування в Йорданії. 

Дані були зібрані протягом серпня та вересня 2018 року. 

Результати інтерв'ю вказують на те, що в Йорданії є багато факторів, які 

впливають на позитивне прийняття електронного уряду. Відповідно, у документі 
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висвітлюються потенційні проблеми, що стоять перед впровадженням 

електронного уряду в Йорданії, а також фактори, що впливають на впровадження 

та розповсюдження електронного урядування в Йорданії. 

Традиційно взаємодія між громадянами чи бізнесом та урядовою 

установою відбувалася в урядовій установі. За допомогою нових інформаційно-

комунікаційних технологій можна розмістити сервісні центри ближче до 

клієнтів. Такі центри можуть складатися з терміналу самообслуговування в 

урядовому відомстві, сервісного терміналу, розташованого поруч із клієнтом, або 

використання персонального комп’ютера в будинку чи офісі. 

Отже, електронний уряд має на меті зробити взаємодію між урядом та 

громадянами (G2C), урядовими та господарськими підприємствами (G2B), а 

також міжвідомчі відносини (G2G) більш дружніми, зручними, прозорими та 

недорогими [157]. 

Однак електронне урядування покладається на використання 

інформаційних технологій (ІТ) для підвищення ефективності, результативності, 

прозорості та відповідальності державних органів влади [94]. Розглядаючись як 

радикальні, але неминучі проекти трансформації [83], впровадження систем 

електронного урядування викликає все більший інтерес до наукових досліджень 

і вважається одним із найважливіших завдань впровадження ІТ та організаційних 

змін у наступні десятиліття [106, 167]. 

Незважаючи на зростаючий науковий інтерес до електронного уряду, 

існуючі дослідження недостатньо вирішили два ключові питання щодо 

впровадження та інтеграції систем електронного уряду: 

(a) краще розуміння факторів, що впливають на розробку та прийняття 

систем електронного урядування, та 

(б) краще розуміння факторів, які впливають на ефективне використання 

цих систем [158]. 
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Дослідження, пов'язані з ініціативами впровадження електронного 

урядування в Йорданії, надають спотворене уявлення про успішність проекту 

електронного уряду; чи це прозорість [28]; економія часу та витрат [147]; 

усунення цифрового розриву [7]; доступність програм електронного 

урядування [41]; економічна вигода [32]; ефективність [31]; партнерство з 

неурядовими організаціями [12]; реформи [5] та інфраструктурні рамки [124].  

Не вистачає акценту на окремих характеристиках, які можуть суттєво 

вплинути на прийняття програм електронного уряду в Йорданії. Науковці 

вирішили проблеми, пов'язані з нестачею: обізнаності, готовності та можливості 

доступу до технологічних ресурсів. Ці занепокоєння мали більше потенційний 

характер, ніж були обґрунтовані емпіричними доказами. 

Очевидно, що використання ІКТ може принести користь громадянам, але 

не ясно, як індивідуальні особливості можуть впливати на прийняття технологій 

та використання електронного уряду громадянами Йорданії. 

Як було сказано раніше, останнім часом для світового державного сектору 

однією з ключових задач є впровадження програми електронного 

урядування [28]. Це зумовлено очікуваними вигодами, які впровадження ІКТ 

принесе державному сектору. Переваги автоматизації діяльності державного 

сектора можна було б досягти за рахунок підвищення ефективності та 

результативності, зниженню витрат та покращенню якості обслуговування. Тому 

уряди інвестують значні кошти та встановлюють жорсткі строки для 

впровадження проектів електронного урядування, щоб використати очікувані 

вигоди [67]. 

Однак останні дослідження свідчать, що більшість країн не були досить 

успішними у досягненні очікуваної вигоди за допомогою ініціатив щодо 

впровадження електронного уряду, а їх результати були невтішними [38, 72]. 

Як одна з країн, що розвиваються, уряд Йорданії доклав великих зусиль для 

впровадження електронного урядування як здатності подавати урядові операції в 
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режимі онлайн та здійснювати платежі в електронному вигляді там, де це 

необхідно [4]. Йорданія сподівається використати переваги електронного уряду, 

ставши більш продуктивною, підзвітною та прозорою країною. Однак, нестача 

кваліфікованого персоналу та недостатня підготовка кадрів вже протягом 

багатьох років є проблемою в країнах, що розвиваються, включаючи 

Йорданію [118]. 

За словами Хікса [81], майже 35 відсотків проектів електронного уряду 

повністю зазнали невдач у країнах, що розвиваються (проекти електронного 

урядування або не реалізовувались, але негайно відмовилися від впровадження), 

50 відсотків частково провалилися (основні цілі не були досягнуті та / або були 

досягнуті небажані результати), і лише 15 відсотків випадків впровадження 

електронного урядування в країнах, що розвиваються, були успішними. 

Як зазначає Хікс [81], основна проблема, пов'язана з невдачею проектів 

електронного уряду в країнах, що розвиваються, пов'язана з розривом між 

розробленим проектом та реальністю з точки зору інформації, технології, цілей 

та цінностей процесів, навичок персоналу, систем управління, та інших ресурсів, 

таких як час і гроші. 

Деякі останні дослідження пов’язують успіх впровадження електронного 

урядування з узгодженням бізнесу та ІТ [155, 162]. 

Отже, успіх і невдача впровадження електронного урядування залежать від 

величини розриву, яка існує між поточними реаліями та дизайном проекту 

електронного уряду [28]. 

Отже, Йорданія розробляє стратегії, щоб подолати розрив між проектними 

планами та реальністю, щоб скористатися перевагами електронного урядування. 

У дослідженні електронного уряду в Йорданії, Аль-Джахаб та ін. [27] було 

зазначено, що Йорданія стоїть перед проблемою успішної реалізації ініціатив 

електронного урядування. Це пов’язано з низкою факторів: бюрократією, 
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відсутністю підзвітності та прозорості та відсутністю участі громадян у 

демократичних інститутах та процесах. 

Однак результати досліджень показують, що Йорданія ще далеко відстає 

від використання ІКТ для надання урядової інформації та послуг в Інтернеті з 

одного боку. Але це не обов'язково означає, що йорданська програма 

електронного уряду приречена до провалу. З іншого боку, огляд вказує, що 

Йорданії ніколи не вистачає основних ресурсів (кваліфікованих спеціалістів та 

достатнього фінансування). 

Аль Нагі та Хамдан [122] заявили, що Йорданія має багато перешкод, що 

стоять перед впровадженням програми електронного урядування, підсумовуючи 

наступне: цифровий розрив між громадами, відсутність національної політики 

щодо розвитку науки та техніки, відсутність організаційних та законодавчих 

ініціатив, відсутність достатнього рівня ІКТ, наявність технологічної 

неграмотності, відсутність належного фінансування та брак досвідченої робочої 

сили. 

На думку Мохаммеда, Алмарабеха [117], впровадження електронного 

уряду в Йорданії страждає від внутрішніх та зовнішніх бар’єрів. Внутрішні 

виклики включають забезпечення кращого розуміння загального бачення 

електронного уряду. та надання керівництву простору для втілення своїх бачень 

(візії) в дії. Керівники повинні навчитися підтримувати державні агенції у 

впровадженні електронного урядування, тому існує потреба у співпраці для 

забезпечення сумісності. Уникнення дублюючих служб також гарантуватиме, що 

урядовці матимуть інструменти для виконання своїх функцій моніторингу та 

оцінки успіху. 

Зовнішні виклики включають швидкі зміни в технології та інші проблеми, 

такі як люди, які не мають комп’ютера або доступу до Інтернету. В той же час 

людям, які користуються онлайн-сервісами, потрібна гарантія конфіденційності 

та безпеки, що надана ними інформація не буде використана у злочинних цілях. 
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Таким чином, успіх програм електронного урядування сильно залежить від 

законодавчої бази їх діяльності. 

Вераккоді, Ель-Хаддаде та Аль-Шафі [168] досліджували різні фактори, що 

впливають на електронне урядування Катару, включаючи широкі узагальнені 

теми: політичні, соціальні, технологічні та організаційні. Ці теми можуть бути 

синтезовані та відображені в концептуальній моделі як ключові фактори, які 

необхідно враховувати під час вивчення впровадження електронного урядування 

та його бар'єрів на шляху впровадження. 

Філд [69] підтвердив, що електронне урядування має широкі переваги та 

потребує успішної імплементації. Питання координації та співпраці, у тому числі 

щодо бюджетних питань, потрібно вирішувати, щоб максимізувати переваги 

електронного урядування. Виявлення потенційних вигод від імплементації 

електронного уряду - одне; власне усвідомлення їх - це інше. 

Впровадження ІКТ-проектів, особливо масштабних проектів, які можуть 

мати великий вплив на поліпшення якості та ефективності надання послуг, може 

викликати низку проблем, багато з яких стосуються, зокрема, діяльності уряду. 

Результатом цього є часто неможливість досягти домовленостей урядом щодо 

впровадження електронного урядування. Однак питання бюджетних бар'єрів є 

однією з таких проблем, яка потребує співпраці декількох суб'єктів для їх 

подолання. 

Аломар, Сандху та Вудс [30] визначили основні фактори, які можуть 

впливати на впровадження та подальший розвиток електронного урядування в 

Йорданії. Досліджувались чотири різні соціальні фактори: довіра щодо безпеки 

та конфіденційності та довіра до влади, ставлення та переконань громадян, освіту 

та доступність. Абу-Шанаб [6] зазначив виклики та перешкоди електронному 

уряду в країнах, що розвиваються. Згідно з результатами дослідження, 

відсутність технічної підтримки з боку урядової підтримки веб-сайтів є 
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найважливішим бар'єром, за яким слідує брак знань про послуги, які може 

надавати електронний уряд. 

Басам, Кудайх та Сухаймі [40] досліджували прийняття та впровадження 

електронного уряду в Саудівській Аравії. Дослідження визначило 

інфраструктурні витрати, комп’ютерну грамотність, проблеми конфіденційності, 

достатність, доступність та довіру як одні з основних проблем та перешкод, які 

перешкоджають впровадженню та прийняттю електронного уряду в Королівстві 

Саудівська Аравія. Витрати, пов'язані з впровадженням електронного 

урядування, негативно впливають на електронну готовність різних державних 

відомств до трансформації в електронний уряд. Загалом, дослідження чітко 

з’ясувало, що проблеми, пов'язані з впровадженням та прийняттям електронного 

уряду, пов'язані не лише з різними урядовими установами, але й з тими, хто 

безпосередньо використовує послуги електронного уряду, громадяни та державні 

службовці. 

Алатея, Кроудер та Уіллз [10] вивчили проблеми, які стоять перед 

прийняттям електронного уряду в Саудівській Аравії. Дослідження виявило 

фактори, які впливають на намір громадян користуватися послугами 

електронного уряду в Саудівській Аравії. Аль-Шегрі, Дрю та Альфарадж [33] 

визначили перелік викликів, з якими стикається уряд при впровадженні 

електронного урядування у Саудівській Аравії. Аль-Шіхі [34] досліджував 

критичні фактори прийняття та розповсюдження ініціатив електронного уряду в 

Омані. Аль-Шафі дослідив основні проблеми, що впливають на впровадження 

електронного уряду у державі Катар. 

Санг Лі [145] вивчив чинники та виклики для впровадження електронного 

уряду в Камбоджі. Вони досліджували виклики, важливі для впровадження 

електронного уряду, включаючи розбіжності у підтримці керівництва, 

відсутність високої пріоритетності (або навіть необхідності) електронного уряду 
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в даний час, погана інфраструктура ІКТ, низький рівень грамотності та висока 

ротація серед державних службовців у галузі інформаційних технологій.  

Ахмад, Маркула та Ойво [8] досліджували фактори, що впливають на 

прийняття електронного уряду в Пакистані. Результати дослідження показують, 

що тривалість роботи, кількість зусиль, полегшення умов та соціальний вплив - 

це фактори, які впливають на прийняття користувачем послуг електронного 

урядування в Пакистані. Крім того, результати показують, що недостатня 

обізнаність, конфіденційність даних користувачів, відсутність відповідної 

підтримки та допомоги перешкоджають цьому процесу. 

Набафу та Майга [121] окреслили низку вимог для успішного 

впровадження електронного уряду в Уганді. Ці вимоги включають фінансові 

ресурси, побудову інфраструктури ІКТ, навчання громадян та сенсибілізацію до 

відповідності та переваг електронного уряду. Дослідження визначило кроки для 

успішної реалізації місцевих проектів електронного урядування в Уганді, які слід 

виконати. 

Рохман [143] визначив критичні фактори успіху електронного уряду в 

Індонезії. Це дослідження розробило модель успіху впровадження послуг 

електронного уряду. З точки зору громадян, критичними факторами 

використання послуг електронного урядування є відносна перевага та сумісність. 

З точки зору уряду, успіхами впровадження електронного уряду є наявність 

електронного лідерства та доступність навчання для електронного уряду для 

членів урядових організацій. Доступна інфраструктура знаходиться посередині 

між громадянами та владою, як необхідна умова для зв’язку обох. 

Підсумовуючи це, більшість оглянутої літератури, яка обговорює 

електронне урядування, критично ставиться до впровадження та 

розповсюдження дифузії, які стоять перед впровадженням електронного уряду у 

країнах, що розвиваються та Йорданії, зокрема. Різні дослідники припускають, 

що впровадження електронного уряду в країні в кінцевому рахунку призведе до 
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ряду викликів, що стануть перед громадянами, а отже, і перед урядом. Ці 

проблеми відображаються в огляді літератури, представленому в цьому розділі 

дослідження, і враховуються та вирішуються далі. 

 

 

2.2 Підходи до вирішення проблем електронного уряду в Йорданії 

 

Йорданія має електронний уряд, який було започатковано у 2001 році. 

Електронний уряд в країні був ініціативою Короля Абдулли II. Метою програми 

є досягнення більшої ефективності діяльності та ефективності роботи уряду. Він 

прагне підвищити рівень надання послуг громадянам, а також інвесторам, 

легкістю, швидкістю доступу та прозорістю [2]. 

Відповідно до Національної стратегії ІКТ Йорданії, Королівство Йорданія 

прагне покращити життя громадян за рахунок інфраструктури та технологій. 

Національний порядок денний Йорданії є фундаментом, який прагне 

досягти цілей Національної стратегії ІКТ. Промислова асоціація Йорданії 

сприяла створенню Національної стратегії ІКТ, яка описує, як нація буде 

продовжувати рухатися вперед у використанні ІКТ та інших технологій як 

інструменту для загального економічного розвитку та прогресу в країні. 

У вересні 2001 р. Король Абдалла II Хашимітського Королівства Йорданія 

започаткував національну програму електронного уряду. Бачення програми 

«держава має бути важливим, а також активним учасником соціально-

економічного розвитку завдяки використанню та застосуванню інформаційно-

комунікаційних та пов'язаних з ними технологій, що дозволяє легко та швидко 

отримувати доступ до державної інформації та послуг для громадян та 

організацій, незалежно від їх економічного стану, географічного положення та 

професійної спроможності» [13]. 
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Відтоді уряд взявся за розробку ефективної системи електронного 

урядування для досягнення цілей відповідно до бачення програми. Він взяв 

участь у архітектурі електронного уряду, яка містить низку служб. Він визначив 

ієрархію служб та підслужб після інтенсивних досліджень та повного сканування 

всіх урядових сайтів в Інтернеті. Скануванню допомагали загальні знання про 

ієрархію в уряді та урядових організаціях  

Електронне урядування в Йорданії було створено на основі архітектури, 

яка підтримує ієрархію уряду [13]. 

По-перше, він підтримує послуги зв'язку, які включають послуги 

поштового зв’язку та посилки, послуги переказу коштів та послуги поштового 

банкінгу, послуги швидкого поштового зв’язку, телефонні та супутні 

послуги [16]. 

По-друге, він розглядає такі економічні послуги, як реєстрація торгових 

марок, реєстрація торгових найменувань, реєстрація патентів, експорт, імпорт, 

звільнення від сплати податків, розрахункові та інші [16].  

По-третє, архітектура розглядає та підтримує послуги з навчання та освіти, 

включаючи свідоцтва про освіту, інформацію про науковців, реєстрацію 

приватних навчальних закладів, реєстрацію випускників та інші.  

Крім того, медичні послуги були визначені та включені в основу, 

включаючи сертифікати народження та смерті, сертифікацію нових медичних 

установ та приладів, та ін. Також до системи включено реєстри новобудов, та ряд 

інших реєстрів. Інші послуги, які підтримуються в системі, включають послуги з 

праці, природні ресурси та охорону навколишнього природного середовища, 

послуги туризму та транспортні послуги. 

Процес підтримки та надання вищезазначених послуг був включений у 

кожен етап, але вся система має три рівні:  

• перший рівень з'єднує кожну систему з авторизованими центрами баз 

даних, відповідальними за кожен розділ;  
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• другий рівень, відомий як середній рівень – це рівень бізнес-логіки; 

• третій рівень представляє кредитні картки та бази даних, які 

відповідають за дозвіл та спрощення систем електронних платежів [20]. 

Електронний уряд Йорданії має чотири стовпи. Перший стовп, відомий як 

стовп інституціоналізації, складається з Національного наглядового комітету 

електронного уряду та підрозділів електронного уряду в рамках урядових 

установ. Це дозволяє регулярно звітувати про ефективність системи 

електронного уряду. Крім того, він має механізми координації з зацікавленими 

сторонами. Правовий стовп створює юридичну робочу групу і надає пріоритет 

розробці законів та правил. Крім того, застосовуються закони та приймаються 

нормативи щодо стандартів створення ініціатив електронного уряду в кожному 

агентстві чи відомстві [19]. 

У галузі інформаційних технологій розвиток електронного уряду 

розглядається як нова сфера, що стосується використання ІКТ для надання 

державних послуг громадянам. Система електронного урядування включає різні 

технології, включаючи мобільні обчислення, Інтернет та широку мережу надання 

послуг у реальному часі. Бакунзибаке, Грюнлорд та Кляйн (2016) показали, що 

Організація Об'єднаних Націй описала електронне урядування, як застосування 

та використання “Інформаційно-комунікаційних технологій” для надання 

публічних послуг та інформації для громадськості. Впровадження електронного 

уряду допомагає включати різні передові концепції, такі як участь громадян, 

підзвітність та прозорість в оцінці ефективності електронного уряду. 

Електронний уряд, розроблений в Йорданії, був присвячений наданню 

послуг громадянину незалежно від можливостей ІКТ, освіти чи економічного 

стану. Виракоди та ін. проілюстрували, що розвиток електронного урядування не 

виправдав очікувань та потенціалу, як зазначалось раніше. У цьому документі 
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проаналізовано проблеми із впровадженням системи електронного уряду в 

Йорданії та запропоновано відповідні їх вирішення. 

 

 

2.3. Стратегія електронного уряду, яку використовує Йорданія 

 

Розробка стратегії електронного уряду спрямована на зв’язок урядової 

процедури Йорданії з національними пріоритетами. Розробка та впровадження 

електронного уряду в Йорданії були зроблені для того, щоб надавати державні 

послуги громадянам у різних місцях та суспільству без прив’язки до локації та з 

мінімальними часовими затримками. Стратегія електронного уряду допомагає 

кристалізувати проекти, державні послуги громадянам, одночасно підвищуючи 

та контролюючи ефективність та діяльність за допомогою служб електронного 

уряду. 

Розроблена система електронного урядування в Йорданії була спрямована 

на збільшення зусиль урядової ініціативи протягом трьох років між 2014 по 2016 

рік. Подальше впровадження системи електронного урядування має стати 

ефективним, орієнтованим на результати, процеси та на послуги для клієнтів 

(кінцевих отримувачів надаваних послуг). Стратегічне планування уряду було 

включено до розробленої системи разом із процесом онлайн-транзакцій. 

Стратегія кристалізує це бачення в цілях; в ній представлені пріоритетні 

ініціативи, інструменти та проекти електронного уряду, як показано на Рис. 12.  

Стратегія визначає цілі та основні етапи для полегшення контролю за 

роботою та підвищує відповідальність шляхом чіткого визначення обов'язків 

основних сторін. Стратегія наголошує на ролі електронного урядування 

заохочувати та мотивувати урядові організації надавати якісні послуги, 

орієнтовані на клієнтів та орієнтовані на ефективність, одночасно 

перетворюючись для кінцевих бенефіціарів електронного уряду від традиційних 
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постачальників послуг на більш ефективних надавачів послуг їх бенефіціарам 

(громадянам, мешканцям, відвідувачам, підприємствам, державним установам та 

державним службовцям) [143]. 

 

 

Рис. 12. Стратегія трансформації електронного уряду Йорданії. 

 

Стратегія електронного урядування (див. Рис. 13) впроваджувалась 

протягом 2014-2018 рр. шляхом: 

(a) вимірювання ступеня е-трансформації уряду Йорданії; 

(б) підкреслюючи роль електронного урядування у заохоченні та мотивації 

урядових організацій надавати високоефективні якісні послуги, орієнтовані на 

споживачів, та орієнтовані на результати діяльності бенефіціарів електронного 

урядування; 
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(в) представлення пріоритетних інструментів та служб електронного уряду 

для всіх державних органів; 

(г) визначення цілей та важливих етапів для забезпечення досконалості 

роботи; 

(д) підвищення відповідальності шляхом чіткого визначення обов'язків 

основних зацікавлених сторін.  

При цьому електронне урядування в Йорданії буде прагнути керуватися 

найкращими міжнародними стандартами, з урахуванням конкретних локальних 

обмежень. 

 

 
Рис. 13. Основні стратегічні ініціативи електронного уряду в Йорданії. 

 

Таким чином, національна стратегія покликана справляти зусиллями 

державних структур та інших ключових зацікавлених сторін, чия власність та 

лідерство є життєво-важливими для надання послуг електронного урядування в 

Йорданії [143]. 
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Як результат, державний сектор закінчив розробку надлишкових систем, де 

в деяких випадках проглядається невідповідність галузевим стандартам. Таким 

чином, важливо було зіткнутися з проблемами обміну даними шляхом інтеграції 

урядових систем із іншими державними системами [24], аби усвідомити 

проблематику та зкоригувати курс розробки і розставити правильні акценти і 

пріоритети. 

Мета електронної трансформації – збільшити зрілість урядових установ та 

покращити досвід бенефіціарів. 

Кожне урядове відомство повинно розробити стратегічний план 

трансформації електронного уряду, який включає оптимальне використання ІКТ, 

а також використання вже розроблених спільних служб та багатоканальний 

доступ з урахуванням вирівнювання між чотирма сферами архітектури: 

архітектурою бізнесу, архітектурою прикладних програм, архітектурою даних та 

архітектурою технологій [26]. 

Кінцева мета такого плану – допомогти кожній організації стати 

орієнтованою на споживача, орієнтованою на обслуговування, ефективною, 

орієнтованою на процеси та орієнтованою на результат. 

План повинен бути головним чином орієнтований на вдосконалення 

процесів суб'єкта господарювання, підключення до його бенефіціарів через 

електронні послуги, орієнтовані на попит, та інтеграцію галузевих стандартів в 

межах суб'єкта господарювання та в урядових структурах. 

Впровадження та розвиток платформ електронного уряду потребує 

значного капіталу, технічної інфраструктури для навчання, впровадження 

обладнання та програмного забезпечення. Чуі (2016) [52] показав, що в країнах, 

що розвиваються, впровадження електронного уряду має бути забезпечено 

фінансовою подушкою у довгостроковій перспективі.  

Йорданська система електронного урядування базувалася на хмарній 

технології для забезпечення повної асоціативності та безпеки інформації, що 
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передається через систему. Він довів, що застосування хмарної технології в 

системі електронного уряду складається з різних технічних питань. З низкою 

технічних факторів та проблем може стикатися група з впровадження для 

забезпечення ефективного рішення електронного урядування. 

Конфіденційність та безпека. Джоуз Р. (2015) [86] вказав, що 

забезпечення конфіденційності та безпеки в хмарній платформі є одними з 

найважливіших проблем під час розвитку системи електронного уряду. 

Цілісність, доступність та конфіденційність даних є основними критеріями 

конфіденційності та безпеки.  

Джозеф проілюстрував, що забезпечення безпеки у хмарному уряді 

допомагає встановити довіру громадянина та надійність під час використання 

системи. Тому впровадження системи електронного урядування часто 

розглядають як розробку хмарного додатку для забезпечення вимог безпеки 

транзакцій та процесів, що складають суть електронного уряду. Мережа 

електронного уряду часто потерпала від різних загроз та вірусних атак, які 

спричиняють підвищення вимог безпеки в системі електронного уряду. Однією з 

найважливіших і найпоширеніших атак на систему електронних урядів є DoS 

атаки (відмова в обслуговувані) [47]. 

До інших типів атак в системі електронного уряду відносяться: R2L, U2R 

та зонд. На додаток до цього, дані та інформація, що стосуються громадянина 

Йорданії, контролюються та зберігаються третьою стороною, а не самим урядом. 

Це призвело до значного занепокоєння щодо безпеки даних та конфіденційності 

серед громадян. 

Цілісність. Підтримка послідовності та точності даних, що зберігаються та 

передаються у системі, створює значні проблеми у підтримці цілісності даних. 

Цілісність є життєво важливим критерієм зберігання даних у базах даних та 

інформаційних сховищах. Цілісність даних вимагає впровадження та підтримку 
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процесів для забезпечення надійності та точності даних протягом усього терміну 

експлуатації даних.  

В системі електронного уряду точність даних слід контролювати на 

серверах та у базах даних за допомогою застосування розширених технологій, 

таких як бізнес-аналіз та розширені методи зберігання даних. 

Надійність. Підтримка надійності даних у хмарній системі електронного 

урядування є головною проблемою під час розробки. Забезпечення 

експлуатаційної інфраструктури має важливе значення для забезпечення 

доступності даних у несподіваних та катастрофічних ситуаціях. 

Проблеми сумісності. Різні постачальники послуг співпрацюють для 

забезпечення належного надання послуг клієнту (задоволення потрібного рівня 

обслуговування, SLA). У системі електронного урядування регульовані потреби 

повинні включати банківські послуги та різні процедури публічного 

обслуговування для забезпечення належної функціональності та надійності 

операцій. Для співпраці різних постачальників послуг електронному уряду 

необхідно забезпечити та гарантувати використання даних через систему у 

безпечний та надійний спосіб, з використанням надійних інтеграційних 

механізмів. 

В системі електронного урядування уряд не надає гарантії громадянину 

щодо захисту даних на шляху між постачальниками послуг та системою 

електронного уряду. Для забезпечення захисту та безпеки даних необхідно 

підтримувати крос-функціональну платформу та єдиний інтерфейс у всій 

системі. 

Управління хмарою. Розроблена система електронного урядування повинна 

забезпечити безперебійну доступність послуг та інформації для громадян. 

Функції та операції, що використовуються в електронному уряді, необхідно 

регулярно змінювати чи оновлювати для можливості зміни їх на вимогу 

громадян, змін законодавства чи інших елементів екосистеми та самого уряду. 
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Оновлення процесу введення та функціонування системи без участі уряду 

з боку третьої сторони є ризикованим кроком, не убезпечуючи від втрат даних у 

системі. Крім того, відсутність внутрішніх інформаційних та технічних кадрів 

створило значні проблеми для моніторингу послуг електронного уряду. 

Система управління вмістом. Система електронного урядування включає 

різні операційні та функціональні модулі для надання громадянам усіх 

необхідних процедур та функцій.  

Не є раціональним розгортання „системи управління контентом” для 

підтримки різних модулів у системі електронного уряду. Показано також, що не 

всі громадяни є експертами в галузі електронних платежів. 

 

2.3.1 Запропоновані (існуючі) рішення щодо покращення електронного 
урядування Йорданії 

 

Усі процеси, згадані у запропонованій схемі (див. Рис. 14), були 

автоматизовані для моніторингу запитуваного процесу в системі. Запропонована 

модель електронного уряду при усуненні технічних труднощів, що 

спостерігаються в проекті електронного уряду в Йорданії. 

 Інформація, що поширюється та зберігається у системі, є найважливішим 

елементом системи електронного уряду. База даних запропонованої системи 

повинна бути надійною для зберігання деталей аргументів, даних профілю та 

банківських реквізитів. Нагадаємо, база даних була розроблена в хмарній системі 

для забезпечення точних та швидших запитів системи. 

Процес реєстрації, реалізований в системі електронного урядування, 

безпосередньо пов'язаний з базою даних для зберігання інформації про 

користувачів. Запропонована система працює на SQL Server для отримання та 

зберігання конфіденційної інформації. 

 



84 
 

 

 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 14 - Запропонована модель електронного урядування 

 

 

Розроблена система електронного уряду включає особливий алгоритм 

порівняння для ефективного пошуку елементів та сервісів через усю систему 

електронного уряду. 

Часова складність запропонованої моделі буде такою: 

T (n) = n + n + n (n + 1) + n (n + 1) + n (n + 1) 

= 2n + n2 + n + n2 + n+ n2 + n 

= 5n + 3n2 
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Тому загальна складність запропонованої моделі є O (n2). 

За словами Чжан, Сю та Сяо (2014), [173] застосування відповідного 

алгоритму пошуку в системі електронного урядування допомагає підвищити 

ефективність розробленої системи. У запропонованій системі лексичний метод 

буде використовуватися як необхідний алгоритм пошуку. Застосування 

лексичних методів допомагає співставити запити громадянина зі словниками 

послуг, що надаються через систему електронного уряду. Система відповідності 

лексичної схожості була визначена в WordNet та виконується синхронізовано. 

Система електронного урядування включає словник для всіх доступних 

державних послуг, що надаються громадянину.  

На додаток до цього, значення схожості у порівнянні слів у системі 

виводяться та обчислюються методами PMI (Point Mutual Information). PMI [14] 

розрахований для запропонованої моделі, можна описати як: 

PMI (word1, word2) = Log2 (p (word1 and word 2) / (p (words1) * p (word2)) ) 

Застосування трирівневої методики сприяє зміцненню та підвищенню 

безпеки служб та баз даних, що використовуються у розробленій моделі 

електронного уряду [14]. 

Три технологічні рівні розділили всю систему на три основні складові, а 

саме: рівень інтерфейсу (і мережевої комунікації), рівень застосунків та рівень 

даних (бази даних, інформаційного сховища). 

Рівень бази даних в системі був використаний для зберігання та вилучення 

необроблених даних із бази даних до розробленої системи. Крім того, шина 

взаємодії покращила інтерфейс між користувачем та системою. Громадянин 

взаємодіє з системою через використання різних електронних пристроїв.  

Рівень додатку дозволяє спілкуватися та обмінюватися даними між базою 

даних та розробленим додатком для електронного уряду [89]. З іншого боку, 

реалізація трирівневої архітектури допомагає частково вирішити питання 

безпеки та надійності, незалежного розвитку, а також незалежних змін між 
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трьома шарами. Тому під час модифікацій або оновлення систем або додатків 

один модуль, який є додатком чи базою даних, не впливатиме на інший.  

Для забезпечення взаємодії між громадянином та системою електронного 

урядування постачальникам послуг необхідно впровадити протокол передачі 

гіпертексту (HTTPS) для забезпечення безпечного зв'язку та обміну даними через 

протокол рівня захищених сокетів (SSL) через Інтернет. 

Для посилення безпеки даних, захист від SQL ін’єкцій був включений до 

системи, аби захистити базу даних та підвищити надійність і сукупну 

захищеність системи. Це допомагає підвищити впевненість у застосунку та 

запобігає нападам на систему безпеки електронного уряду [14]. 

На додаток до цього, система включає процедуру шифрування даних для 

запобігання несанкціонованим користувачам можливості читати конфіденційну 

інформацію в системі електронного урядування. Система електронного 

урядування має вбудований алгоритм генерації ключів для створення відкритого 

ключа та симетричного ключа для забезпечення контролю доступу до 

електронного уряду. 

Також застосування такої архітектури дає можливість робити надбудови 

щодо безпеки у вигляді модулів, які можуть незалежно підключатись до будь-

якого рівня – мережевого з’єднання, бізнес-рівня додатку, чи безпосередньо бази 

даних, а також вбудовуватись у фронт-енд додатку для фільтрації небажаних 

запитів і контролю даних ще на боці клієнтського додатку. 

Також, рекомендовано використовувати брендмауер (firewall, файрвол) у 

якості вхідного фільтру трафіку для зменшення впливу різного роду атак на 

систему і її внутрішні компоненти. 

На Рис. 15 наведено діаграму класів UML для описаної програми, що 

описує структуру сутностей системи електронного урядування. 
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Рис. 15. Пропонована діаграма класів UML для розширеної системи 

електронного урядування 

 

 

2.4 Електронне голосування – новий модуль діючої системи електронного уряду 

 

Як було зазначено раніше, система електронного урядування складається з 

різних модулів та інфраструктури, які відповідають різним аспектам 

функціонування уряду. У поточному підрозділі запропонований додатковий 

модуль для діючої системи електронного урядування, який, ймовірно, допоможе 

уряду отримати більший рівень цифровізації. Запропонована система – система 
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онлайн-голосування для виборів. Навколо цієї системи все ще ведуться дискусії 

щодо того, чи повинен уряд прийняти цей метод голосування, враховуючи різні 

виклики, такі як маніпулювання особистістю, крадіжка даних та інші. 

Запропонована система – це прототип на базі Java технологій (у першу 

чергу мова про клієнтський додаток, з міркувань безпеки та захищеності), яка 

дозволить уряду проводити голосування на місцевому чи національному рівні. 

Громадяни використовуватимуть цю систему для того, щоб ввести свої особисті 

дані, а потім віддати свій голос за обраного кандидата. На Рис. 16 показана 

інформація, яка буде введена користувачами до участі в голосуванні. 

 

 

Рис. 16 - Процес реєстрації виборців 

 

Інформація зберігатиметься в урядовій базі даних і не надаватиметься 

ніяким третім сторонам. Діюча система зберігатиме ім'я виборця, його 
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унікальний voterID, пароль, номер телефону виборця, адресу проживання 

виборця, дату народження та громадянство. Вищезгадана інформація буде 

використана для ідентифікації конкретних виборців, коли вони віддаватимуть 

свій голос – завдяки наявним в державі реєстрам виборців. 

Реєстрація створить унікальне ім’я користувача та пароль, які будуть 

використані виборцем для входу в систему за допомогою вікна на Рис. 17. 

 

 

Рис. 17 - Вікно входу користувача 

 

Коли користувачі введуть своє ім’я користувача та пароль, система 

перенесе їх на сторінку голосування, де користувачі побачать список кандидатів, 

які обираються на конкретних виборах. Користувачі системи зможуть вибрати 

конкретного кандидата та віддати за нього свій голос. 

Система попросить підтвердження вибору користувача, після чого 

голосування буде завершено. Після голосування користувачі зможуть вийти із 

системи. Це буде вся процедура нової системи онлайн-голосування з боку 

користувачів (виборців). 

На додаток до вищезазначеного, нова система також дозволить 

адміністратору переглядати подані голоси у графічному вигляді. Це дозволить 

легко переглядати та аналізувати голоси, підбивати підсумки виборів. Система 

дозволить адміністратору переглядати дані у трьох читаних людьми форматах. 
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Перший – це підсумок поданих голосів у формі таблиці. Зразок показаний 

на Рис. 18. 

 

 

Рис. 18 - Підсумок результатів виборців 

 

Тут адміністратор зможе переглядати партії чи кандидатів, за яких 

проголосували, загальну кількість голосів, поданих за кожну з партій, і значення 

у вигляді відсотків. Це дозволить адміністратору швидко визначити переможця 

та тих, хто програв.  

Інший формат, який буде використаний для відображення даних – це 

кругова діаграма та смугова діаграма. Знімок кругової діаграми, згенерований із 

зразкових даних, наведено на Рис. 19. 
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Рис. 19 - Підсумок виборців у круговій діаграмі 

 

Тут, у вищевказаній круговій діаграмі, адміністратор може візуально 

побачити кандидата чи партію, якій було надано максимальну кількість голосів. 

На Рис. 20 показані ті ж дані у вигляді гістограми. 

На гістограмі показано загальний обсяг відданих голосів різних партій. 

Розмір стовпців гістограми покаже, який кандидат виграв чи програв. Ці 

зображення допоможуть адміністратору системи дізнатися про переможців та 

переможених. 
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Рис. 20 - Підсумок виборців у гістограмі 

 

 

2.4.1 Переваги запропонованої системи електронного урядування 
 

Запропонована система дозволить уряду отримувати голоси від громадян, 

не облаштовуючи кабінки для голосування. Це суттєво зменшить витрати, 

понесені на проведення голосування по всій країні кожні кілька років. Більше 

того, ця система дозволить виборцям віддати свій голос у будь-який час дня, не 

вишикуючись біля кабін для голосування у черги. 

Захищений ідентифікатор входу для виборців використовуватиметься для 

входу в систему та для голосування відповідно до їх переконань та комфорту. 
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Нова система миттєво відправить усі голоси до центральної бази даних за 

допомогою шифрування. [14]. 

Нова система ще перебуває на стадії розробки, і для її покращення та 

корисності для уряду необхідно розглянути різні аспекти. Нинішня система менш 

безпечна і зручна для використання урядом та громадськістю. 

Також є деякі недоліки в поточній системі. Використання чинної системи 

вимагає, щоб виборці знали, як віддати свої голоси через цю систему, користувачі 

повинні мати доступ до комп’ютеру та Інтернету. 

Також, очевидно, у цьому прототипі треба буде суттєво допрацювати 

механізми безпеки, авторизації та інтеграції. 

 

2.4.2 Програмне та апаратне забезпечення для системи 
 

Діюча система розроблена для користувачів, які будуть голосувати за 

відбір кандидатів під час виборів. Ця система дозволить їм голосувати зі свого 

робочого місця чи, скажімо, мобільного пристрою, не покидаючи власного 

будинку. Користувачі повинні завантажити цю програму на свій комп’ютер. 

Потім система надійно з’єднається з урядовим сервером, використовуючи 

шифрування від початку до кінця, поки голосування не завершиться. Система 

фіксує IP-адресу виборця, звідки проводиться голосування. 

Вимоги до апаратного і програмного забезпечення наведено у Табл. 1. 

 

Таблиця 1 - Вимоги до апаратного та програмного забезпечення для системи 

Мінімальні вимоги  

Операційна система Windows версії 7, 8 та 10 
програмне забезпечення  Java від Oracle 
Процесор Intel Core 2 Duo E6600 2,4 ГГц 
Або процесор AMD Athlon X2 7750 
Оперативна пам’ять 2 Гб 
Простір жорсткого диска 500 Мб 
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Також у системі має бути встановлено програмне забезпечення Java для 

підтримки роботи цієї нової системи. 

 

2.4.3 Принцип роботи алгоритмів системи 
 

Поточна система буде встановлена на комп'ютері користувачів як звичайне 

програмне забезпечення. Система матиме доступ до MAC-адреси комп’ютера та 

IP-адреси. Система відкривається у спеціальному вікні, яке складається з логіну 

користувача та пароля. Спочатку система встановить захищене з'єднання через 

Інтернет з сервером. Введення даних від користувача для доступу до системи 

ініціює процес перевірки, і він буде затверджений на іншому кінці. Процес 

затвердження також включатиме одноразовий пароль (OTP), який буде 

надісланий на телефон користувача. Процес голосування буде продовжено. На 

наступному екрані буде список кандидатів та можливість голосувати. Віддавання 

голосів буде дозволено протягом 100 секунд. Після цього система автоматично 

закриється. 

Незалежно від того, чи виборця подав свій голос, чи ні, система закриється 

самостійно за 100 секунд. Користувачі можуть знову увійти, щоб віддати свої 

голоси, якщо вони цього не зробили. Перераховуючи вищезазначене можна 

виділити наступні сильні та слабкі сторони. 

Зауважимо, хід голосування можна моніторити у динаміці в реальному 

часі. Це можна використовувати для громадських цілей в умовах різних 

внутрішніх і зовнішніх викликів. Розробка системи повинна проводитись з 

урахуванням потреб користувачів, опікуючись питаннями їх конфіденційності, 

надійності безпеки. 
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Діюча система дозволить уряду провести онлайн-вибори. Уряду буде 

простіше провести вибори, не залучаючи додаткові ресурси. Система дозволить 

виборцям захищати голос за допомогою шифруванням від початку до кінця. 

Дана розробка перебуває на стадії свого розвитку, і впровадження системи 

потребуватиме надійних заходів безпеки. Система не повинна перешкоджати 

будь-яким іншим ненавмисним діям, крім того, для чого вона була побудована. 

Така система, ймовірно, відкриє можливості в інших урядових відомствах 

для проведення різних голосувань. Також акціонерні товариства можуть 

використовувати дану систему для проведення голосування акціонерів щодо 

вибору наступного голови організації. 

Загрози безпеки (у вигляді хакерів, які можуть спробувати проникнути в 

систему, щоб викрасти дані виборців), мають бути адресовані подальшими 

розробками та вдосконаленнями системи. 

При всіх цих перевагах ми усвідомлюємо складність самого процесу 

надійного і водночас конфіденційного голосування, адже система стосується 

конфіденційної приватної інформації користувачів, передбачаючи водночас їх 

надійну ідентифікацію. Також ми знаємо, що є кілька відомих спроб реалізації 

електронного голосування (зокрема, в Естонії та частково – локально – в Україні) 

і проблеми та виклики, пов’язані з цим. Тому ще раз наголошуємо, що дана 

підсистема є прототипом, який може, тим не менше, бути розвинений і скласти 

конкуренцію відомим рішенням. 

 

 

Висновки до розділу 2  
 

Електронний уряд являє собою використання державними установами 

інформаційних технологій, таких як широкосмуговий доступ до Інтернету та 
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мобільні обчислення, які мають здатність трансформувати відносини з 

громадянами, бізнесом та органами влади [157].  

Зважаючи на велику кількість проектів електронного урядування, 

реалізованих у багатьох країнах, більшість з яких виявилась недостатньо 

ефективними або не досягли поставлених цілей у повній мірі, було проведено 

ретельне дослідження чинників успіху перед реалізацією підсистеми 

електронного урядування для уряду Йорданії. Адже, як з’ясувалось, більшість 

факторів успіху реалізації технічного проекту, щодо електронного уряду – 

зокрема, лежить не у площині суто технічних питань та проблем, а натомість 

охоплює низку соціо-політичних факторів, якими не можна нехтувати при 

комплексному розгляді подібних масштабних проектів. 

Було встановлено, що доступність публічних даних стимулюватиме 

вторинне їх використання. Потенційна цінність, що може бути наслідком 

повторного використання відкритої інформації про державний сектор в Європі, 

величезна: вона оцінюється в межах від 27 млрд. євро до 68 млрд. євро за 

фаховими оцінками. 

Згідно огляду літератури, дослідники обговорюють відкриті дані та 

пов’язані з ними проблеми переважно з політичної чи технічної точки зору. Так, 

наприклад, в Індії служба e-Seva штату Андхра-Прадеш надає громадянам 

широкий спектр послуг, починаючи від оплати комунальних платежів до 

реєстрації автотранспорту, що є достатньо прогресивним рішенням. 

Багато урядів Північної Америки, зокрема органи місцевого 

самоврядування, також надають доступ до своїх даних – наприклад, округ 

Колумбія – включаючи інформацію про результати роботи своїх служб, 

наприклад, звіт про результати роботи органів влади в місті Нью-Йорк. 

Єгипетська митниця представила «єдине вікно» для торговельної 

документації та об'єднала двадцять шість перевірок в п'ять, у одному місці. 
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Корейська електронна митна служба за 10 років збільшила обсяг торгівлі в 

3,5 рази, а мита та податки, зібрані митницею, зросли втричі – завдяки ефективній 

системі автоматизації, у першу чергу. 

Встановлено, що існує обмежена кількість досліджень, які детально 

дослідили питання електронного урядування в Йорданії. Отже, електронний уряд 

має на меті зробити взаємодію між урядом та громадянами (G2C), урядовими та 

господарськими підприємствами (G2B), а також міжвідомчі відносини (G2G) 

більш дружніми, зручними, прозорими та недорогими [157]. 

Проаналізовано перешкоди впровадженню та ефективному використанню 

електронного урядування. Зокрема, для Йорданії це цифровий розрив між 

громадами, відсутність національної політики щодо розвитку науки та техніки, 

відсутність відповідних організаційних та законодавчих ініціатив, відсутність 

достатнього рівня ІКТ, наявність технологічної неграмотності, відсутність 

належного фінансування та брак досвідчених фахівців у галузі ІТ. 

Як одна з підсистем електронного урядування було запропоновано модель 

онлайн голосування для проведення різного типу голосувань, яка має розширити 

функціонал електронного урядування в Йорданії, а також проаналізовано її 

прототип. 
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РОЗДІЛ 3. 
Платформа відкритих даних для електронного урядування  

 

 

У попередніх двох розділах було проведено аналіз підходів, засобів, 

існуючих систем та архітектур електронного урядування (e-Government) і 

відкритих даних (Open Data) зокрема. Проблема побудови ефективної 

архітектури і подальшої розробки системи на основі запропонованої моделі є 

складним і важливим викликом для галузі комп’ютерних наук, адже така система 

взаємодіє з великими кількостями: 

• користувачів 

• запитів 

• даних 

Отже, аби задовольнити вимоги до такого роду систем (докладно 

розглянуто далі), ми через аналіз і висновки з попередніх розділів запропонуємо 

модель у вигляді архітектури системи відкритих даних для електронного 

урядування (Open Data Platform for an e-Government), імплементуємо її та 

проведемо статистичний аналіз ефективності (швидкодії) розробленої системи на 

прикладі Open Data Platform для уряду Йорданії. 

 

 

3.1. Підстави та вимоги для розробки 

 

Цифрова трансформація суспільства, штатів, міст та громадян - це 

загальний процес на сьогодні. Це зачіпає майже всі сфери нашого життя. 

Оцифрування відбувається навіть у сфері електронного здоров'я та електронного 

уряду, дані стають відкритими та широкодоступними. Усі ці зміни потребують 
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зрілої інфраструктури, яка може впоратися з такими проблемами, як надійність, 

доступність, продуктивність, доступність та безпека. 

Актуальність, підходи, архітектура, рішення та виклики електронного 

уряду та SMART-уряду були описані та обговорені в [13, 14, 16]. Потребу у 

відкритому електронному уряді розглянуто в [13, 14]. Існує також багато 

публікацій, в яких висвітлюються різні аспекти електронного уряду, включаючи 

історії успіху та виклики під час розробки та впровадження [117, 130, 132, 144]. 

Багато нетривіальних завдань, які повинні бути вирішені під час якісної 

реалізації концепції електронного уряду, повинні бути ретельно змальовані та 

вивчені заздалегідь – наприклад, питання безпеки при роботі з особистими 

даними та наявність самих даних належної якості. Однак одне з перших і 

важливих завдань – це концепція відкритих даних [36] та її відповідна реалізація. 

Це означає, що портал даних (або подібна система) повинен бути: 

• достатньо надійний (включаючи відмовостійкість), 

• висока доступність  в різних умовах, 

• продуктивність в сенсі відповідності вимогам до рівня обслуговування 

(SLA),  

• зручність (зрозумілість для кінцевих споживачів, включаючи відповідні 

вимоги щодо доступності), та 

• запобігання несанкціонованому доступу до чутливої частини даних 

(внутрішніх сервісів), а також до внутрішньої частини системи взагалі, 

від неуповноважених сутностей (включаючи користувачів). 

Тут ми не згадуємо про безпеку та конфіденційність, оскільки тема 

"Відкриті дані", що означає, власне, відкритість для кінцевого користувача. 

Дані повинні бути представлені у чіткій структурі. Ми маємо на увазі самі 

дані, а також правильні формати та форми подання, та систему каталогів, аби 

кінцевий користувач знаходив потрібні дані з меншими зусиллями. Проте, ці 

питання виходять за межі цього дослідження. 
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Отже, тут ми зосереджуємось на розробці Open Data Framework (ODF) та 

Open Data System (ODS), зокрема на їх архітектурі, блок-схемі та їх властивостях. 

Ми обговорюємо очікування, вимоги до такої платформи та її поведінку за різних 

умов. 

Мета дослідження – розробити (запропонувати) архітектуру Open Data 

Platform (ODP), яка відповідає вимогам, описаним вище. Методика є аналітично-

порівняльною – вона спирається на сучасні технології та кращі практики, 

адаптуючи їх для отримання найкращого результату. 

Врахуємо вимоги до системи та, спираючись на поточну тенденцію до 

архітектури мікросервісів, запропоновано архітектуру платформи відкритих 

даних, обговорено її властивості та надано аналіз її переваг та недоліків. 

 

 

3.2 Архітектура платформи відкритих даних для електронного урядування 

 

На Рис. 21 подано пропоновану структурну схема компонентів ODP: 

архітектура, робочі процеси, потоки даних та зв’язки.  

ODP має бути веб-орієнтованою системою, оскільки користувачі матимуть 

доступ до відкритих даних через Інтернет. Отже, має бути Front-End частина із 

серверами доступу до даних та підготовкою та генерацією звітів. Цей блок 

включає службу кешування для прискорення обробки повторюваних запитів 

доступу до даних. Також використання кешу може покращити доступність, 

покращивши загальну продуктивність Back-End-сервісу, зводячи до мінімуму 

кількість запитів до цієї частини. Також він надає дані, якщо резервна система з 

якихось причин недоступна. Тут Back-End є сервери зберігання даних (Storage 

Engine) та доступу до даних (Querying Engine).  

Front-End сервери можуть бути комбінацією SQL Server та/або OLAP (On-

Line Analytical Processing – на відміну від On-Line Transactional Processing 
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сервера, OLTP) для оптимізації продуктивності, особливо для запитів тривалої 

обробки з агрегатами над великими масиви даних. Ця частина всієї 

інфраструктури є основним сховищем вітрин даних (Data Marts), також відомим 

як склад даних (Data Warehouse) – єдине джерело достовірної інформації для всіх 

користувачів системи (ODS).  

З іншого боку, ODP має багато різних джерел вхідних даних, тому потрібна 

колекція трансформаторів даних, які перетворюють дані з формату введення у 

внутрішнє представлення. Цей компонент ми називаємо «Збір вихідних даних» з 

різних форматів вхідних даних, що перетворюються і надалі спільно зберігаються 

у сховищі даних. 

Як і в більшості систем обробки даних, нам потрібен Склад даних з такими 

компонентами: 

• очищення даних, що означає пошук відхилень та помилок у даних, 

невідповідностей та колізій, ведення словників різних позначень одних 

і тих же сутностей та інших подібних завдань, 

• попередня обробка даних, яка агрегує дані, перевіряючи їх цілісність та 

здійснюючи можливі перехресні перевірки, 

• систематизація, приведення даних до належної форми, та 

• зберігання отриманих очищених та система-тизованих даних на складі 

даних SQL Server. 

Усі ці компоненти (очищення, попередня обробка, ректифікація) мають 

важливе значення для підготовки якісних даних для подальшого використання 

громадою. 

Зовнішні постачальники послуг – це, власне, видима ззовні частина всієї 

Платформи, включаючи впровадження порталу відкритих даних. До таких 

послуг належать: 

• інтерфейси прикладного програмування (API) для користувачів або 

“роботів” (інші програми, що запитують відкриті дані), 
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• адаптери даних, які являють собою джерела даних для зовнішнього 

програмного забезпечення, рядки підключення та інші засоби доступу 

до даних, 

• послуги доступу до даних, які складаються з вітрин даних (у першу 

чергу – завантажувані файли, а також механізм запитів та інші засоби 

доступу), знімки даних (в першу чергу для версійності) та інші засоби. 

 

 
Рис. 21 – Структурна схема платформи відкритих даних (ODP). 
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API рекомендується будувати за допомогою сервісно-орієнтованої 

архітектури, заснованої на протоколі SOAP, використовуючи мову опису веб-

служб WSDL для їх визначення та виявлення. Ця архітектура забезпечує високу 

доступність та масштабованість для цієї підсистеми та її користувачів (Рис. 22). 

 

 
Рис. 22 – Архітектура SOAP Web-сервісів: SOAP+WSDL+UDDI 

 

Внутрішні постачальники послуг надають доступ до даних інших служб 

для внутрішнього використання. Це містить: 

• підсистеми архівації (для історичних версій), 

• аналітичні та звітні підсистеми – для інших державних установ, 

агентств та "внутрішніх" отримувачів даних, яким вони необхідні,  

• інші системи, які забезпечують доступ до необхідних даних та 

відповідно до угод про сервіс. 
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Аналітична та звітна підсистема спрямована на пришвидшення доступу до 

складних вибірок даних, що вимагає агрегації багатьох первинних даних та, 

можливо, різних форматів подання даних. 

Крім того, останньою, але не менш важливою складовою ODP є служби 

моніторингу стану, які включають ряд інфраструктурних рішень, спрямованих 

на: 

• контроль функціональності усіх компонентів, 

• попередження ситуації, коли спрацьовує певний тригер щодо критичної 

події, 

• сигналізація про надмірне використання деяких ресурсів на ранніх 

етапах, 

• запобігання проблемам шляхом інформування адміністраторів про 

критичні зміни ситуації (надмірне завантаження, рівень продуктивності 

підсистем, доступність), 

• візуалізація стану всього комплексу, 

• передбачення вузьких місць в продуктивності та інших крайових 

ситуаціях, 

• автоматизація завдань технічного обслуговування (архівування, 

коригування параметрів віртуалізації обладнання, авто-масштабування, 

перезавантаження тощо). 

Всі кроки реєструються, щоб відстежувати всі зміни, доступність та 

потенційно складні ситуації.  

Як ми знаємо з великих проєктів та компаній, таких як Google і Facebook, 

Grammarly та інших веб-орієнтованих продуктів, однією з найбільших команд є 

команда інфраструктури (розробка, підтримка та моніторинг). 
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3.3 Властивості платформи відкритих даних 

 

Основні властивості випливають із запропонованої архітектури. Надамо 

короткий аналіз обговорених питань. 

Пропонована архітектура ODP має такі позитивні характеристики: 

• багаторівнева структура та мікросервісна архітектура окремих блоків 

підтримують високий рівень незалежності та масштабування, 

• механізми кешування та запитів допомагають оптимізувати та 

збалансувати завантаженість системи, 

• розділення внутрішніх та зовнішніх споживачів сервісів, • підсистема 

моніторингу, яка допомагає виявити помилки та швидко вирішити 

критичні ситуації. 

Розглянемо докладніше наступні аспекти. 

 

3.3.1. Доступність.  
 

Запропонована архітектура ODP є стікою до збоїв (fault tolerant), оскільки: 

• окремі блоки є незалежними і масштабованими, 

• кешуваннч допомоагає оптимізувати навантаження на систему, 

особливо – повторювані запити, 

• багаторівнева структура (окремі блоки надбудовуються для реалізації 

цілісного потоку обробки даних, dataflow), 

• мікросервсна архітектура підтримує рівень незалежності та можливості 

масштабування, 

• відокремлені зовнішні та внутрішні користувачі сервісів, 

• підсистема моніторингу допомагає ідентифікувати помилки та 

вирішити критичні ситуації (збої) достатньо швидко. 
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Дані залишатимуться доступними (деякий час згідно конфігурації) через 

кеш, навіть якщо двигун запитів та/або сховище даних стануть недоступними. 

Крім того, використання OLAP-запитів і механізмів багатовимірного зберігання 

допомагає поліпшити доступність даних за рахунок кращої швидкості обробки 

запитів. 

 

3.3.2. Продуктивність.  
 

Високий рівень продуктивності (іншими словами, SLA – вимоги щодо 

рівня обслуговування) повинен бути забезпечений першочергово апаратно (або 

віртуальною, «хмарною» конфігурацією). Також наступні архітектурні рішення 

підтримують потрібний рівень продуктивності: 

• механізм кешування та багатошарова структура вирішує ситуації з 

високим навантаженням, 

• мікросервіси забезпечують масштабованість, 

• поєднання двигунів запитів SQL та OLAP забезпечує гнучкість у 

створенні більш ефективного потоку даних всередині ODP, 

• моніторинг допомагає рано виявити критичні відхилення у швидкодії. 

 

3.3.3. Надійність.  
 

Надійність у нашому випадку базується на: 

• архітектурі мікросервісів (таким чином досягається високий рівень 

незалежності компонентів ODP), 

• моніторингу за допомогою реактивної під-системи, яка запобігає 

системним катастрофам, 

• кешах, які покращують доступність у деяких випадках, 
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• багаторівневій архітектурі, яка допомагає уникнути складних 

взаємозв'язків і, таким чином, швидко локалізувати потенційні 

проблеми (у першу чергу, щодо продуктивності), 

• розділенні внутрішніх та зовнішніх клієнтів послуг, 

• брандмауері, який допомагає фільтрувати трафік та уникати 

несанкціонованого доступу до системи за багатьма параметрами, 

наприклад, частотою та різноманітністю запитів. Проте, безумовно, 

надійність даних в цілому залежить від якості вхідних даних. 

 

3.3.4. Безпека.  
 

Безпека, як згадувалося раніше, не акцентована у цій роботі через 

відкритий характер ODP та даних всередині, проте коротко охарактеризуємо 

основні критерії: 

• конфіденційність, яку слід враховувати лише на етапі попередньої 

обробки, оскільки будь-які особисті дані повинні бути виключені, 

• цілісність повинна підтримуватись додатковими обмеженнями, 

застосовуваними до того, щоб обслуговуючий персонал не мав доступу 

до робочого процесу та потоку даних, 

• доступність обговорювалась вище, 

• аутентифікація не застосовна, адже переважна більшість запитів від 

користувачів є анонімною (не авторизується), 

• підзвітність стосується журналів та історичних знімків, описаних вище, 

• достовірність можна гарантувати лише у випадку фізично обмеженого 

доступу до інфраструктури ODP. 

Надійність у контексті безпеки була обговорена вище. 
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3.3.5. Інтероперабельність. 
 

Під інтероперабельністю в контексті даної архітектури та систем-

реалізацій ми розуміємо першочергово кросплатформеність та 

мультиформатність.  

Кросплатформеність досягається за рахунок API, які переважно є веб-

базованими.  

Мультиформатність досягається сукупністю дата-конекторів для різних 

форматів вхідних файлів та різних генераторів для результуючих (запитаних) 

інформаційних файлів. 

 

3.3.6. Інші властивості у контексті інформаційної безпеки. 
 

Цілісність даних забезпечується переважно у сховищах за рахунок базових 

транзакційних механізмів SQL. 

Доступність інформаіії була розглянута вище. 

Швидкодія досліджується у наступному підрозділі і переважно 

покладається на надійні шини передачі даних – черги повідомлень (Enterprise 

Service Bus). 

Конфіденційність не застосовна у даному контексті, адже мова йде про 

відкриті дані. Єдина вимога – дані мають бути очищені, аби приватна інформація 

не потрапила до сховища (хоча вона не мала бути і на самому вході, у 

імпортованих файлах). 

Послідовність та точність даних покладаються на ядро SQL Server 

Engine. 

Підзвітність, контроль та аудит забезпечуються системою моніторингу 

та веденням журналу активності користувачів.  
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Модульність забезпечується архітектурою системи та мікросервісним 

підходом. 

Резервне копіювання має бути налаштоване для всіх компонентів системи, 

в першу чергу – для сховища даних. 

Політика прав доступу забезпечується загальним адмініструванням 

системи. 

 

 

3.4. Навантажувальні дослідження. 

 

З метою дослідження доступності та продуктивності системи ми провели 

ряд статистичних вимірів швидкодії системи відкритих даних Open Data Platform, 

розробленої на базі запропонованої архітектури, для уряду Йорданії. Наведені 

тут тести навантаження і швидкодії були проведені дотримуючись методики та 

рекомендацій Microsoft [109, 111]. Згідно вказаної методики було проведено 

наступні дослідження: 

• швидкодії (Performance Test) для аналізу швидкодії та масштабування, 

• навантаження (Load Test) для перевірки поведінки системи у 

нормальних умовах функціонування та пікового навантаження, 

• стрес-тест (Stress Test) для поведінки поза межами нормального чи 

пікового навантаження, 

• місткість (Capacity Test) для визначення кількості користувачів та/або 

транзакцій системи, при яких система задовольняє вимогам швидкодії 

за показниками. 

Оскільки запити до системи можуть досить різнитись за складністю, ми 

будемо вимірювати показники продуктивності у відповідних одиницях (обробка 

рядків файлу за секунду, кількість простих запитів до однієї таблиці чи більш 

складних з консолідацією показників, тощо). 
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Тестове середовище мало наступні апаратні та програмні характеристики 

(конфігурація): 

• CPU: Intel Xeon E5-2670 (2,6GHz, 8 HyperThread ядер) 

• RAM: 64 GB 

• SSD: 2 x 256 GB (операційна система та бази даних)  

• HDD: 1 x 2 TB (решта ПЗ та статична інформація) 

• Операційна система: Microsoft Windows Server 2012 R2 Datacenter 

• СУБД: SQL Server 2016 Enterprise Edition (без обмежень по пам’яті 

та процесорах) 

По основних модулях розробленої системи: імпорту, обробки (пре-

процесінгу) та збереження даних, механізму запитів (Querying Engine) та 

кешування (Caching) було отримано наступні усереднені статистичні показники 

по ряду замірів для різних параметрів експлуатації відповідних компонент 

системи – див. Табл. 2, 3. 

 

Таблиця 2 – Показники швидкодії модулю імпорту даних 

Формат 

файлу 

Кількість рядків, 

імпортованих за 1 сек. 

Рівень зайнятості 

процесору 

Паралельне 

навантаження 

XLS(X) 3300 20% ~ 0% 

CSV 5200 18% ~ 0% 

TXT 5300 14% ~ 0% 

XML 4300 25% ~ 0% 

JSON 5500 16% ~ 0% 

 

Відносні результати, наведені у Табл. 2, є достатньо очікуваними. 

Абсолютні – вищі за очікування. Причиною, скоріш за все, є підбір ефективних 

методів обробки даних, без зайвих втрат часу і пам’яті. Щодо умов проведення 
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тестування та замірів часу, ми пробували створити майже ідеальні умови 

ізольованості системи, без паралельного навантаження з боку інших систем. 

Також слід відзначити, що в усіх випадках було зайнято 1-2 ядра процесора 

з наявних, що з одного боку вказує на послідовність обробки (не паралельність) і 

уповільнює час на імпорт за відсутності паралельного навантаження на сервер, 

але з іншого – залишаються ресурси процесора для обробки паралельного 

навантаження, що є добре. 

Для дослідження швидкодії функцій очистки (Cleaning, Data Refinement) 

було реалізовано перевірку відхилень нових імпортованих даних за агрегованими 

показниками від попереднього періоду на 50% і більше. За секунду сервер 

виконав перевірку 20 тис. рядків (в перерахунку на одне ядро або логічний 

процесор). (Середнє для кожного нового рядку вираховувалось по 10 тис. 

наявних у базі даних рядків.)  

Навантаження у цьому тесті розподілялось по майже всіх ядрах, адже такий 

запит добре розпаралелюється. Якщо є потреба обмежити ступінь паралелізму (і 

надати тим самим більше обчислювальних ресурсів для одночасних, паралельних 

запитів) – є відповідна можливість конфігурування на рівні SQL Server. 

Результати дослідження швидкодії підсистеми запитів (Querying Engine) 

наведено у Табл. 3.  

Відносні результати, наведені у Табл. 3, є достатньо високими і переважно 

очікуваними. DMX движок запитів працював дещо швидше за MDX, як більш 

новий та оптимізований Microsoft. Кеш-сервер працював надзвичайно швидко за 

рахунок in-memory (in RAM) реалізації, що дало можливість повертати значні 

обсяги відповідей на запити майже миттєво. 

Всі показники є абсолютно задовільними не тільки для нормальних, а і для 

очікуваних пікових навантажень. Більш того, вони майже в 10 (по деяких – у 100 

разів) перевищують очікувані згідно вимог значення. 
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Таблиця 3 – Показники швидкодії модулю запитів (Querying Engine) 

Тип 

запитів 
Суть запитів (опис) 

Складність запиту 

(рядків оброблено при 

виконанні) 

Кількість 

запитів, 

виконаних 

за 1 сек. 

SQL (DB) 

прості 

Витягти рядки з 

запитуваними даними за 

період 

800-1000 у результаті 

запиту 

~ 6 тис. 

SQL (DB) 

складні 

Витягти рядки з 

запитуваними даними, 

провівши проміжну 

агрегацію за період 

800-1000 у результаті + 

по 10 тис. рядків – для 

підрахунку кожного з 

результуючих 

~ 1 тис. 

MDX 

(OLAP) 

Побудувати матричний 

звіт, з (Sub)Totals 

~ 10 тис. комірок 

вихідних даних + 

~ 1 тис. в результаті. 

~ 3 тис. 

DMX 

(OLAP) 

Побудувати матричний 

звіт, з (Sub)Totals 

~ 10 тис. комірок 

вихідних даних + 

~ 1 тис. в результаті. 

~ 3,5 тис. 

Cache 

(SQL, in 

RAM) 

Попередні запити SQL, 

без різниці по складності 

(жодного, відповідав 

кеш-сервер) 

~ 150 тис. 

Cache 

(OLAP, in 

RAM) 

Попередні запити SQL, 

без різниці по складності 

(жодного, відповідав 

кеш-сервер) 

~ 120 тис. 
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3.5. Підсумок та аналіз 

 

Пропонована Open Data Platform та її архітектура відрізняються від відомих 

раніше (наприклад, [105, 132, 144]). Описана Платформа слідує принципам 

архітектури мікросервісів для підвищення доступності та масштабованості, а 

також використовує ряд технологій (підсистеми OLAP, звітності та моніторингу) 

для підвищення продуктивності та надійності. Ця архітектура є новою для 

реалізації концепції відкритих даних для електронного урядування і публікується 

вперше. 

Ми докладно обговорили характеристики ODP запропонованої структури 

(архітектури). Ця дискусія не залежить від основних технологій впровадження та 

конкретних рішень – вона стосується концепції та властивостей системи. 

Позитивний досвід розробки ODP, яку впроваджено, дає нам право зробити 

висновок про ефективність цієї архітектури. 

Недоліком цієї архітектури є те, що вона складна та потенційно не дешева, 

поєднує широкий спектр технологій і прийомів (кешування, звітування, OLAP 

тощо) – але контролером над складністю виступає підсистема моніторингу. 

Окремі підсистеми можуть масштабуватися незалежно і бути стійкими до 

відмов (слід просто збільшити кількість ресурсів для них як для мікросервісів) – 

проте в цьому випадку впровадження та підтримка системи (в першу чергу 

апаратні та "хмарні" ресурси) стануть ще дорожчими. 

Експериментальна реалізація системи відкритих даних для уряду Йорданії 

підтверджує доцільність рішення та ефективність запропонованої архітектури. 

Дещо подібні архітектури можна побачити і в інфраструктурних проєктах 

Facebook та Google, тому це підтримує запропонований метод і підходить до 

представленої архітектури. 

Цілісність даних покладається у цій архітектурі покладається на SQL Server 

(а це є однією з головних його функцій), їх доступність – була перевірена 
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навантажувальними тестами та тестами на швидкодію, а конфіденційність – 

частково покладаєтсья знов-таки на SQL Server, частково – на реалізацію 

системи. Підтримка послідовності та точності даних і інформації, що 

зберігаються та передаються в системі, не створює значних проблеми у підтримці 

цілісності даних та швидкодії і функціонуванні, зокрема, за рахунок 

використання високоефективних та надійних шин передачі інформації – черг 

повідомлень (Enterprise Service Bus) та з’єднувачів на базі пакетів SQL Server 

Integration Services. 

Модуль генерації результуючих файлів порівнюваний за швидкодією з 

модулем розбору вхідних і працює приблизно вдвічі швидше, зокрема, за рахунок 

використання ефективних вбудованих генераторів різних типів файлів у SQL 

Server Reporting Services, що допомогло швидко і надійно отримувати 

інформацію з ODP у потрібному форматі кінцевому користувачеві. 

Щодо інтероперабельності – важливого показника, яким ми згадували і 

акцентували на початку роботи – за рахунок веб-базованості, доступу через 

браузер та широкому набору підтримуваних форматів вхідних та вихідних файлів 

даних відповідними трансформаторами (трансформерами, описаними вище у 

роботі). 

 

 

Висновки до розділу 3 

 

У роботі ми докладно дослідили запропоновану архітектуру платформи 

відкритих даних ODP як основу для відкритого доступу до даних для реалізації 

концепції електронного уряду. Проаналізовано її властивості, переваги та 

недоліки, показано, як можна досягти високих показників та як максимально 

використати інфраструктуру. Однак слід зазначити, що, звичайно, надійність 

даних (цінність ODP) в цілому залежить від якості вхідних даних. 
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Пропонована архітектура платформи відкритих даних має такі 

характеристики: доступність, продуктивність та надійність (відносна, стосовно 

вхідних даних) – та відповідає нефункціональним вимогам, описаним на початку 

дослідження. 

Система відкритих даних для уряду Йорданії була впроваджена з 

використанням запропонованої архітектури. Ця реалізація показала, що ODP є 

достатньо надійною, забезпечує високу доступність та продуктивність під час 

навантажувальних випробувань. Таким чином, можна зробити висновок, що 

запропонована архітектура для ODP є досить зрілою і її рекомендується 

використовувати в інших подібних системах та реалізаціях. 

Запропонована архітектура є новою у описаній конфігурації. У цьому 

полягає новизна даної роботи. В результаті розробки системи за наведеною 

архітектурою вдалося розв’язати актуальну задачу для доступу до відкритих 

даних на прикладі державного проєкту. 

Дана модель може бути реалізована як на фізичних чи віртуальних 

серверах, так і у хмарному середовищі. Побудована платформа також може бути 

легко розгорнута у довільному з цих середовищ. Більш того, у хмарному оточенні 

система проявиться більш ефективно, адже мікросервісний підхід до розробки та 

проаналізована ефективна архітектура дадуть високі показники масштабування 

при збільшенні навантаження без додаткових накладних затрат. Питання буде 

зводитись до оцінки і порівняння показників щодо безпеки збереження і передачі 

даних у хмарному сховищі та вартості інфраструктури. 
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ВИСНОВКИ 

 

 

У роботі приділено багато уваги попереднім роботам до дослідженням 

електронного урядування як у світі в цілому, так і в Йорданії зокрема, адже 

робота лежить на стику галузей інформаційних технологій та соціо-політичної – 

електронне урядування та відкриті дані як його складова. Цим зумовлюється 

важливість проведеного дослідження, запропонованої архітектури, побудованої 

платформи та розробленої на базі цього системи Open Data Platform для 

електронного урядування. Широкий огляд літератури, джерел, ґрунтовне 

дослідження факторів, та подальше дослідження і розробка допомогли розв’язати 

поставлені задачі та побудувати платформу для відкритих даних, яка задовольняє 

вимогам. 

В дисертаційній роботі проведено ретельний порівняльний аналіз існуючих 

підходів до електронного урядування, зокрема до побудови системи доступу до 

відкритих даних, а також запропоновано модель платформи відкритих даних. 

Проведено дослідження властивостей запропонованої моделі. 

Головний результат дисертаційної роботи – розробка архітектури 

платформи відкритих даних, що розв’язує практично важливі задачі 

електронного урядування у галузях програмного забезпечення обчислювальних 

машин і систем, комп’ютерних наук та інформаційних технологій, а також, 

зокрема, належить до сфери державного управління та наук про дані. Розроблені 

моделі та системи мають суттєве значення для підвищення якості та надійності 

відповідних програмних систем, надають більше можливостей для якісного 

управління через доступ до даних та можливість їх обробки та аналізу. 

В результаті проведеної роботи вирішено такі наукові задачі: 

1. Проведено аналіз підходів до електронного урядування (e-

Government) та побудови систем відкритих даних, ідентифіковано ключові 
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вимоги до функціонування такого класу систем, що дозволило побудувати 

ефективну модель обробки відкритих даних. 

2. Побудовано нову модель у вигляді архітектури для платформи 

відкритих даних (Open Data Platform), що дало можливість розробити систему 

обробки відкритих даних для реалізації концепції електронного урядування. 

3. Досліджено властивості запропонованої моделі, що дало можливість 

переконатись у якості, надійності та ефективності запропонованої платформи 

відкритих даних. 

4. Проведено аналіз характеристик платформи відкритих даних на базі 

розробленої системи як реалізації концепції побудованої архітектури, що довело 

значимість та практичність запропонованої моделі. 

5. Для обґрунтування ефективності запропонованої моделі її 

апробовано на базі системи обробки відкритих даних для уряду Йорданії. 

Запропонована архітектура платформи відкритих даних, яка є надійною та 

масштабованою. Властивості архітектури перевірено експериментально на базі 

системи, розробленої згідно запропонованої архітектури для уряду Йорданії. 

Таким чином, наукова новизна полягає у наступному: 

• досліджено та систематизовано підходи до електронного урядування 

та відкритих даних для ідентифікації ключових факторів ефективного 

функціонування; 

• розроблено модель системи роботи з відкритими даними у вигляді 

архітектури відповідної платформи, яка дозволяє ефективну реалізацію взаємодії 

з відкритими даними; 

• проаналізовано властивості розробленої моделі – теоретично та 

практично; 

• показано ефективність та адекватність запропонованої моделі для 

побудови масштабованих та надійних систем обробки даних; обґрунтовано її 

переваги. 
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Основні положення та висновки дисертаційного дослідження 

обговорювалися на наукових семінарах кафедр математичної інформатики і 

теорії та технології програмування факультету комп’ютерних наук та 

кібернетики Київського національного університету імені Тараса Шевченка і 

отримали схвальні відгуки. 

Результати дисертаційної роботи знайшли застосування у Київському 

національному університеті імені Тараса Шевченка в процесі виконання 

фундаментальної теми «Теорія і методи розробки інтелектуальних 

інформаційних технологій та систем» (№16КФ015-02, номер державної 

реєстрації 0116U006378). 

Отримані результати були впроваджені у навчальний процес за 

спеціальністю «Комп’ютерні науки», освітня програма «Інформатика» на 

факультеті комп’ютерних наук та кібернетики КНУ, а також при розробці 

системи відкритих даних для електронного урядування. 
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